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مقدمه وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کشــور مــا ایــران در طــول تاریــخ بــه علــل گوناگــون و شــرایط و ویژگیهــای جغرافیایــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی
و سیاســی ،عــاوه بــر حــوادث ناشــی از عوامــل انســانی ،بــا بالیــای طبیعــی زیــادی مواجــه بــوده اســت

بطوریکــه همــواره بیــش از ۹۰درصــد جمعیــت آن در معــرض خطــرات ناشــی از زلزلــه وســیل و خشکســالی
قــرار دارنــد ،برهمیــن اســاس کشــورمان بهعنــوان یکــی از پــر مخاطــره تریــن و آســیبپذیرترین کشــورها

در جهــان مطــرح میباشــد.

مدیریــت جامــع خطــر حــوادث و بالیــا همــواره مــورد تاکیــد و توصیــه ســازمان هــای بیــن المللــی بــوده

اســت .از نشســت یوکوهامــا تــا هیوگــو و ســندایی ،تاکیــد بــر نقــش و جایــگاه نظــام ســامت در عرصــه
مدیریــت خطــر بالیــا بیشــتر شــده اســت بطوریکــه در ســند ســندایی کــه نقشــه راه مدیریــت خطــر دنیــا

را ترســیم نمــوده بیــش از همیشــه نقــش ســامت در مدیریــت خطــر حــوادث و بالیــا مــورد تاکیــد قــرار

گرفتــه اســت .در همیــن راســتا کارگــروه ســامت در حــوادث و بالیــا بــا محوریــت وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی اقدامــات متعــددی در جهــت کاهــش آســیب پذیــری و افزایــش آمادگــی و ظرفیــت

نظــام ســامت انجــام داده اســت .ایــن اقدامــات همســو بــا برنامــه تحــول نظــام ســامت و در راســتای
سیاســت هــای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،بــا حمایــت و تاکیــد رئیــس جمهــور محتــرم و نماینــدگان

مــردم در مجلــس شــورای اســامی در ســطح کشــور اجــرا مــی شــود .لــذا شایســته اســت نظــام ســامت و
مراکــز بهداشــتی درمانــی بعنــوان مهمتریــن بــازوی خدماتــی نظــام ســامت ،از آمادگــی الزم بــرای پاســخ
مناســب و موثــر در رویارویــی بــا حــوادث و بالیــا برخــوردار باشــد .ایــن امــر نــه تنهــا متضمــن ســامت

مــردم عزیزمــان در زمــان وقــوع حــوادث اســت ،بلکــه از ضروریــات تحقــق اهــداف برنامــه توســعه اجتماعــی،

اقتصــادی و فرهنگــی و چشــم انــداز ایــران  ۱۴۰۴بشــمار مـیرود .البتــه دســتاوردهای نظــام ســامت طــی

ســال هــای اخیــر در حــوزه مدیریــت جامــع خطــر حــوادث و بالیــا و مقابلــه بــا عــوارض ناشــی از وقــوع ایــن
اتفاقــات بســیار چشــمگیر بــوده و در حــال حاضــر برخــی برنامــه هــای آن نــه تنهــا در ســطح منطقــه کــه

در ســطح جهــان بــه خوبــی شــناخته شــده و مــورد توجــه صاحــب نظــران و ســازمان هــای بیــن المللــی
قــرار گرفتــه اســت.

تدویــن کتــاب «مدیریــت جامــع خطــر بیمارســتانی بــر اســاس شــاخص هــای اعتبــار بخشــی» کــه

حاصــل تعامــل نزدیــک و همــکاری معاونــت درمــان  ،ســازمان اورژانــس ملــی دبیرخانــه کارگــروه ســامت

در حــوادث و بالیــا و تــاش چندیــن ســاله گروهــی از متخصصیــن داخلــی بــرای تهیــه ایــن مجموعــه

کاربــردی بــوده اســت ،یــک گام ارزشــمند در عرصــه توســعه پایــدار و حفــظ و تأمیــن ســامت بــرای آحــاد
مــردم عزیــز کشــور بشــمار م ـیرود.

در پایــان از تــاش هــای معــاون محتــرم درمــان وزارت بهداشــت ،ســازمان اورژانــس کشــور ،مولفیــن و
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همــکاران دبیرخانــه کارگــروه ســامت در حــوادث غیرمترقبــه و تمامــی متخصصیــن مشــارکت کننــده ،در
فراینــد تهیــه  ،تدویــن و اعتبــار ســنجی ایــن مجموعــه ،قدردانــی مینمایــم و توفیــق روز افــزون ایــن

عزیــزان را در خدمــت خالصانــه بــه هــم وطنــان از خداونــد منــان خواســتارم.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

مقدمه معاون درمان وزارت بهداشت
کشــور مــا ایــران بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خــود در لیســت بالخیــز تریــن مناطــق دنیــا قــرار
دارد،ایــن مســيله بهمــراه گزارشــات اخیــر مبنــی بــر افزایــش وقــوع بالیــای طبیعــی و انســان ســاخت
ضــرورت توجــه بــه ایــن مســئله مهــم اقیلمــی و ســامتی را بیــش از پیــش نشــان میدهــد .در حــال
حاضــر و بــر اســاس اســناد باالدســتی ملــی و توصیــه هــای بیــن المللــی همچــون چارچــوب اقــدام هیوگــو
و ســند ســندای ،مديريــت جامــع خطــر در حــوادث و بالیــا امــري ضــروري میباشــد ،تــا بــا ارایــه خدمــات
ســامتی ،حفاظــت از اموال،دارایــی هــا و تأمیــن نیازهــای مــردم ،در راســتای توســعه پایــدار گام برداریــم.
نظــر بــه اینکــه ســامت از مهمتریــن مطالبــات مــردم میباشــد ،ایــن حــوزه در بيــن تمــام اركان درگيــر
در مديريــت خطــر ،جايــگاه ويــژه اي داشــته و همــواره مــورد تاکیــد بــوده اســت.
ازآنجــا کــه کســب آمادگــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی بــر اســاس شــاخص هــای اعتبــار بخشــی ،زمینــه را
بــرای تامیــن خدمــات ســامتی بــه موقــع موثــر و کارآمــد فراهــم مینمایــد ،لــذا اســتفاده از شــواهد علمــی
بومــی و بیــن المللــی میتوانــد در انجــام ایــن مهــم نقــش بســزایی داشــته باشــد.
آمادگــي از اركان اصلــي مديريــت حــوادث بــوده و در ســاده تريــن شــكل خــود نيازمنــد برنامهريــزي،
آمــوزش ،تمريــن و ارزيابــي اســت .ايــن آمادگــي در ســطح فــردي بــه افزايــش دانــش  ،بهبــود نگــرش
و كســب مهــارت هــاي الزم کمــک کــرده و در ســطح محلــي منجــر بــه تدويــن برنامــه ،تاميــن منابــع و
مشــخص شــدن ســاختار مديريــت میگــردد و در ســطح ملــي بــه تدويــن سياســت هــا ،دســتورالعمل هــا
و راهنماهــاي عملكــردي میانجامــد .
لــذا الزم اســت حــوزه ســامت بــه طــور عــام و كليــه مراكــز بهداشــتي درمانــي بــه طــور خــاص ،بــه
منظــور مقابلــه موثــر بــا حــوادث و بالیــا و بــر اســاس یــک الگــوی بومــی آمادگــی الزم را کســب نماینــد.
برهمیــن اســاس و بــا توجــه بــه اينكــه تأمیــن و ارتقــاء ســطح آمادگــي حــوزه ســامت از رســالت هــاي
اصلــي وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و بخصــوص كارگــروه ســامت آن مــی باشــد الزمســت
بمنظــور تأميــن پاســخ موثــر ،ارائــه بيشــترين خدمــت بــه بيشــترين تعــداد در كمتريــن زمــان و حفــظ و
اســتمرار عملكــرد مراكــز بهداشــتي درمانــي دســتور العمــل هــای ملــی تهیــه و تدویــن گــردد.
باتوجــه بــه عــدم وجــود دســتورالعمل واحــد کشــوری ،تدويــن مجموعــه دســتورالعملهای آمادگــي
بيمارســتاني بــه مركــز تحقيقــات ســامت در حــوادث و بالیــای دانشــگاه علــوم بهزيســتي و توانبخشــی
واگــذار گردیــد .کــه پیــرو ایــن درخواســت و بــا ســفارش و حمايــت مســتقيم معاونــت درمــان و مركــز
مديريــت حــوادث و فوريــت هــاي پزشــكي وزارت بهداشــت و مشــاركت جمــع بزرگــي از متخصصیــن
صاحــب تجربــه در حــوزه مديريــت خطــر ســامت در حــوادث و بالیــا ایــن مرکــز تحقیقــات کار خــود را
از زمســتان  1388آغــاز نمــود .انتشــار ویرایــش اول کتــاب و آمــوزش سراســری بیمارســتان هــا و مراکــز
درمانــی بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده در خصــوص ارزیابــی آمادگــی بیمارســتان هــای کشــور منجــر
بــه ارتقــای محســوس ســطح آمادگــی ایــن مراکــز گردیــد.
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بــه طــور حتــم ایــن تألیــف بــا ارزش ،بــي نيــاز بــه اصــاح و بازبينــي نبــوده و الزمســت کــه ســاالنه مؤلفیــن
محتــرم کتــاب حاضــر را مــورد بازبينــي و بررســی قراردهند.
در پایــان ،الزمســت از زحمــات تیــم مولفیــن خصوصــا جنــاب آقــای دکتــر حمیدرضــا خانکــه ،آقــای دکتــر
غالمرضــا معصومــی و نیــز حمايــت هــاي بــي دريــغ رياســت ،ســازمان اورژانــس ،رياســت محتــرم و معاونيــن
دانشــگاه علــوم بهزيســتي و توانبخشــي و تمامــی اســاتيد همــكار تشــكر و قدردانــي نمايــم.
اميــد اســت مجموعــه حاضــر در جهــت ارتقــاء آمادگــي مراكــز بهداشــتي درمانــي موثــر بــوده و گامــي موثــر
در جهــت كاهــش آالم و رنــج هــاي مــردم متاثــر از حــوادث و فوريــت هــا و تأميــن حقــوق آنــان برداشــته
شو د .
دكتر محمد آقاجانی
معاون درمان
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
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راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

مقدمه سرپرست سازمان اورژانس کشور
همانطــور کــه رونــد وقــوع حــوادث و بالیــای طبیعــی در دنیــا و ایــران روزافــزون مــی باشــد نظــام ســامت و
در صــف اول مراکــز بهداشــتی درمانــی نیــز بایــد آمادگــی ظرفیــت و قابلیــت کافــی را بــرای حفــظ و تامیــن
ســامت آحــاد جامعــه کســب کننــد .حــوادث و بالیــا اتفاقاتــی هســتند کــه ظرفیــت هــای نظــام ســامت
هــر کشــوری را بــه چالــش مــی کشــند .در ایــران نیــز علــی رغــم توســعه علمــی و عملیاتــی محســوس در
عرصــه هــای مختلــف نظــام ســامت ازجملــه سیســتم اورژانــس پیــش بیمارســتانی و توســعه همــه جانبــه
خدمــات ســامتی بدنبــال طــرح تحــول ســامت مشــکالت و چالــش هــای متعــددی در جهــت مدیریــت
جامــع خطــر بالیــا در حــوزه ســامت وجــود دارد .اســناد ملــی و بیــن المللــی باالدســتی دولــت هــا را موظف
بــه تامیــن منابــع الزم بــرای مدیریــت جامــع خطــر در کلیــه حــوزه هــا و خصوصــا ســامت مــی کننــد در
ایــن راســتا تدویــن الگــوی برنامــه ریــزی گایدالیــن و پروتــکل از وظایــف ســطح ملــی بــوده و ســاختار
ســتادی مدیریــت ســامت در حــوادث و بالیــا موظــف بــه تدویــن پروتــکل هــای ملــی در تمــام عرصــه هــای
ســامت خصوصــا در ارتبــاط بــا حــوادث و بالیاســت .تدویــن برنامــه جامــع مدیریــت خطــر بیمارســتانی
در راســتای شــاخص هــای اعتبــار بخشــی گامــی اســت در جهــت افزایــش تــاب آوری مراکــز بهداشــتی و
درمانــی و درنهایــت تضمیــن کننــده خدمــات ســامتی بــا کیفیــت بــرای مصدومیــن و متاثریــن از حــوادث
و بالیــا خواهــد بــود .ایــن مجموعــه ارزشــمند کــه بــا حمایــت معاونــت درمــان و ســازمان اورژانــس کشــور
تالیــف گردیــده اســت محصــول کار تیمــی و اســتفاده از تجــارب حاصــل از اجــرای برنامــه ملــی آمادگــی
بیمارستانیســت کــه در ســالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۴تالیــف و توزیــع شــد .ســازمان اورژانــس کشــور بــه عنــوان
متولــی خدمــات ســامتی در شــرایط اضطــراری در جهــت تدویــن گایدالیــن هــا و پروتــکل هــای ملــی
مــورد نیــاز بــا مشــارکت متخصصیــن تمــام تــاش خــود را مصــروف خواهــد کــرد .در پایــان الزمســت
مراتــب تقدیــر خــود را از دبیرخانــه کارگــروه ســامت مرکــز تحقیقــات ســامت در حــوادث و بالیــای
دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی و معاونــت محتــرم درمــان وزارت بهداشــت اعــام کنــم و از زحمــات
بــرادر ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر خانکــه دبیــر محتــرم کارگــروه و مولــف کتــاب تشــکر مــی کنــم.
اميــد اســت مجموعــه حاضــر قــادر باشــد در جهــت ارتقــاء تــاب آوری و آمادگــي مراكــز بهداشــتي درمانــي
موثــر بــوده و زمینــه را بــرای تامیــن امنیــت و ســامت مــردم در شــرایط وقــوع حــوادث و بالیــا را فراهــم
نمایــد.
دكتر پیرحسین کولیوند
سرپرست سازمان اورژانس کشور
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در طــول تاریــخ تمــدن بشــر حــوادث و بالیــا بخــش بزرگــی از منابــع ملتهــا و برنامههــای دولتهــا را
بــه خــود اختصــاص داده اســت .رســانهها هــر روز ،درخصــوص بــروز حــوادث مختلــف در سراســر دنیــا،
اطالعرســانی میکننــد .تغییــرات جــ ّوی ،دســتکاریهای بشــر در طبیعــت  ،رشــد ســریع فنــاوری،
افزایــش شهرنشــینی و موتوریــزه شــدن زندگــی بشــر آســیبپذیری مــردم و بــروز حــوادث را افزایــش داده
اســت .دراینخصــوص ،آمارهــا نشــاندهندۀ رشــد فزاینــدۀ وقــوع حــوادث در گوش ـهوکنار دنیــا هســتند.
اســناد بیــن المللــی از یوکوهامــا تــا ســندایی در جهــت کاهــش آســیب پذیــری ملــت هــا و افزایــش تــوان
مدیریــت خطــر در کل دنیــا خصوصـاً کشــورهای بالخیــز تدویــن توصیــه و ابــاغ شــده انــد .در ایــن اســناد
همچنیــن تاکیــد روز افزونــی بــر توجــه بــه حــوزه ســامت بطــور عــام و لــزوم تمرکــز خــاص بــه مراکــز
بهداشــتی درمانــی بعنــوان صــف اول ارایــه خدمــات ســامتی شــده اســت .از زمــان نشســت یوکوهامــا
و بدنبــال آن چارچــوب اقــدام بــرای عمــل هیوگــو در ســال  ۲۰۰۵علیرغــم پیشــرفتهای مهمــی کــه در
برنامــه کاهــش خطــر در ســطوح محلــی ،ملــی ،منطقـهای و جهانــی صــورت گرفتــه اســت ،همچنــان بالیــا
بــا رونــد رو بــه رشــد خســارات ســنگینی برجــا گذاشــته اســت کــه در نتیجــه آن ســامت و ایمنــی انســانها،
جوامــع و کشــورها تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت .خســارات اقتصــادی وارد شــده بالــغ بــر  ۳.۱تریلیــون
دالر بــرآورد شــده اســت .در طــی دوره ده ســاله پــس از هیوگــو تــا ســندایی بیــش از  ۷۰۰هــزار نفــر جــان
خــود را از دســت دادنــد ،بیــش از  ۴.۱میلیــون نفــر مجــروح شــده و حــدود  ۲۳میلیــون نفــر بیخانمــان
شــده انــد و بیــش از  ۵.۱میلیــارد نفــر بــه طــرق مختلــف از بالیــا متاثــر شــدهاند .در ایــن میــان زنــان،
کــودکان و افــراد آســیبپذیر بیــش از دیگــران تحــت تاثیــر بالیــا قــرار داشــتهاند .براســاس گزارشــات در
طــول ســالهای  ۱۴۴ ، ۲۰۰۸-۲۰۱۲میلیــون نفــر بــه دلیــل وقــوع بالیــا مجبــور بــه تــرک محــل زندگــی
خــود شــدهاند .ایــن آمارهــا بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه بســیاری از بالیــا بــه دلیــل تغییــر اقلیــم از نظــر
شــدت و تعــداد افزایــش پیــدا کــرده و پیشــرفت در توســعه پایــدار را بــا مانــع مواجــه کــرده انــد .ایــران
درحالتوســعه در آسیاســت کــه مســتعد حــوادث و بالیــای گوناگــون طبیعــی و انسانســاخت
کشــوری
ِ
بــوده و بهعنــوان یکــی از آســیبپذیرترین کشــورها در جهــان مطــرح اســت .ایــران در طــول تاریــخ بــه
علــل گوناگــون و شــرایط و ویژگیهــای جغرافیایــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی،عالوه بــر حــوادث
ناشــی از عوامــل انســانی ،بــا بالیــای طبیعــی نیــز مواجــه بــوده اســت .در رابطــه بــا بــروز بالیــای طبیعــی
۹۰درصــد جمعیــت آن در معــرض خطــرات ناشــی از زلزلــه و ســیل قــرار دارنــد.
براســاس تعریــف ،حــوادث و بالیــا اتفاقاتــی هســتند کــه در فعالیتهــای معمــول اجتماعــی اختــال ایجــاد
میکننــد ،مدیریــت ایــن اختــاالت بیــش از تــوان منطقــۀ آســیبدیده بــرای مقابلــه بــوده و آســیبهای
ـرب و آسیبرســان بــه دو چیــز بســتگی
مالــی و جانــی بههمــراه دارنــد .کنتــرل مؤثــر ایــن اتفاقــاتِ مخـ ّ
ـی عــوارض و مشــکالت ناشــی از وقــوع حــوادث؛ و دوم برنامهریــزی بــرای پاســخ
دارد :اول قــدرت پیشبینـ ِ
درحالحاضــر در سراســر دنیــا تاکیــد ویــژه ای روی مدیریــت جامــع
مؤثــر بــه مشــکالت ناشــی از آنهــا.
ِ
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خطــر حــوادث و بالیــا بــه جــای مدیریــت بالیــا (پاســخ محــور) وجــود دارد .بــر اســاس ایــن رویکــرد
الزمســت جوامــع بیــش از هــر چیــزی بــر پیــش بینــی ،پیشــگیری ،تخفیــف اثــرات ناشــی از وقــوع
حــوادث و در نهایــت کســب آمادگــی بــه منظــور تامیــن پاســخی مناســب و مدیریــت موثــر حــوادث و
ارکان درگیــر در مدیریــت جامــع
عــوارض ناشــی از آنهــا ،داشــته باشــند .بخــش ســامت در بیــن تمــام
ِ
خطــر حــوادث و بالیــا ،دارای جایــگاه ویــژهای اســت؛ زیــرا اولیــن و مهمتریــن مطالبــه و دغدغــۀ مــردم،
ســامت اســت .لــذا بــا افزایــش میــزان وقــوع بالیــای طبیعــی و انســان ســاخت تقویــت مدیریــت خطــر
ســامت خصوص ـاً بيمارســتانها ،میتوانــد مــرگ وميــر و صدمــات ناشــي از آن را كاهــش دهــد .مدیریــت
خطــر ســامت بــا افزایــش ظرفیتهــای مختلــف میتوانــد باعــث ارتقــا تــابآوری در حــوادث و بالیــا گــردد.
بیمارســتانها بــا توجــه بــه ماهیــت و شــرایط خاصــی کــه دارنــد از جملــه وابســتگی بیمــاران بســتری
بــه تجهیــزات پزشــکی حیاتــی ،ناتوانــی بیمــاران در هنــگام وقــوع حادثــه جهــت پنــاه و گریــز ،وجــود
دســتگاههای حســاس ،وجــود مــواد خطرنــاک و خطرســاز ،در معــرض انــواع حــوادث داخلــی از جملــه
آتــش ســوزی ،قطــع سیســتم بــرق و ســامانه اطالعــات بیمارســتان ،اپیدمیهــا و ســایر مــوارد قــرار دارنــد.
همچنیــن حــوادث خــارج از بیمارســتان ماننــد تصادفــات ،زلزلــه ،ســیل و ســایر بالیاهــای طبیعــی ،ازدحــام
مصدومیــن و مراجعیــن ،بیمارســتانها را بــا چالــش مواجــه مینماینــد .لــذا بیمارســتان همچــون شــهری
پرخطــر ،در هــر لحظــه مســتعد حــوادث اســت .ایــن مهــم بــه ویــژه در بیمارســتانهای بــا قدمــت بیشــتر و
بــا مراجعیــن زیــاد ،از حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت .ایجــاد محيطــي ايمــن بــراي بيمــاران ،همراهان
و كاركنــان مســتلزم برنامــه ریــزی اســت .برنامــه ریــزی در راســتای پیشــگیری از بــروز حــوادث در داخــل
بیمارســتان و کنتــرل و مدیریــت مواجــه بــا انــواع حــوادث ،از طریــق ایجــاد آمادگــی و افزایــش ظرفیــت
بیمارســتان صــورت میپذیــرد .توجــه مدیــران ارشــد بــه برنامهریزیهــای پیشــگیرانه و ایجــاد آمادگــی
در مواجــه پیــش از وقــوع ،ســرمایه گــذاری ارزشــمندی اســت کــه الزم اســت در دســتور کار مدیــران
بیمارســتانی قــرار گیــرد.
آمادگــی از ارکان اصلــی مدیریــت خطــر در حــوادث و بالیــا بشــمار مــیرود کــه در ســادهترین شــکل،
نیازمنــد ارزیابــی مــداوم خطــر بــا اســتفاده از ابــزار بومــی اســتاندارد و برنامهریــزی ،آمــوزش کارکنــان،
آمــوزش جامعــه ،تمریــن و ارزیابــی اســت .ایــن آمادگــی در ســطح فــردی نیازمنــد افزایــش دانــش و بهبــود
نگــرش و کســب مهارتهــای الزم بــوده ،در ســطح محلــی ،تدویــن برنامــه ،تأمیــن منابــع و مشــخصکردن
ســاختار مدیریــت محلــی و در ســطح ملــی ،تدویــن سیاسـتها و دســتورالعملها و راهنماهــای عملکــردی
را میطلبد.شــواهد نشــان میدهــد الزم اســت مجموعــه حــوزۀ ســامت بهطــور عــام و تمــام مراکــز
بهداشــتیدرمانی بهطــور خــاص ،خــود را بــرای مقابلــه بــا حــوادث و بالیــا آمــاده کننــد ،چراکــه تکیــه
بــر منابــع و امکانــات خــارج از منطقــۀ آســیبدیده و انتظــار دریافــت خدمــاتِ ســامت از مناطــق
انســانی بیشــتری بهدنبــال خواهــد داشــت .برایناســاس ،و براســاس الگوهــای
دیگــر ،مرگومیــر و آالم
ِ
بررسیشــدۀ موفــق دنیــا ،کســب و ارتقــای ایــن آمادگــی نیــاز بــه انجــام فراینــدی علمــی دارد .بدیــن
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منظــور باتوجــه بــه اینکــه از وظایــف اصلــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و همچنیــن،
کارگــروه ســامت در حــوادث و بالیــا و ارتقــای ســطح آمادگــی بخــش ســامت بــرای تأمیــن پاســخ مؤثــر
بــه حــوادث و بالیــا بــا هــدف تأمیــن بهتریــن خدمــت بــه بیشــترین افــراد در کمتریــن زمــان ،و نیــز حفــظ
پایــداری و اســتمرار عملکــرد مراکــز بهداشــتیدرمانی اســت؛ بــا توجــه بــه عــدم وجــود دســتورالعمل
واحــدی در ســطح کشــور بــرای تأمیــن آمادگــی مراکــز بهداشــتیدرمانی ،تدویــن دســتورالعمل آمادگــی و
مدیریــت جامــع خطــر بیمارســتانی هــم راســتا بــا طــرح تحــول ســامت و بــر اســاس نظــام اعتبــار بخشــی
بیمارســتانی از زمســتان  ۱۳۸۸آغــاز شــد .ایــن دســتورالعمل حاصــل مجموعــه تالشهــای متخصصــان
صاحبتجربــه در مرکــز تحقیقــات ســامت در حــوادث و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علــوم بهزیســتی
و توانبخشــی مــی باشــد کــه حمایــت معاونــت درمــان وزارت بهداشــت اعتبــار آن را غنــا بخشــیده اســت
.مجموعــه حاضــر بــرای اولیــن بــار ســال در  ۱۳۹۰تهیــه و تدویــن گردیــد و بدنبــال اجــرای کارگاههــای
ملــی برنامــه آمادگــی بیمارســتانی و دریافــت بازخــورد هــای صحیــح و کاربــردی ،اصالحــات الزم انجــام
و چــاپ دوم آن بهمــراه فصــول تکمیلــی جدیــد در ســال  ۹۴انجــام شــد و بطــور رایــگان در ســطح کشــور
توزیــع شــد وکارگاه هــای آموزشــی آمادگــی بیمارســتانی بــر اســاس ایــن الگــوی ملــی در ســطح کشــور
برگــزار گردیــد .بــا توســعه شــاخص هــای مدیریــت خطــر در نظــام جامــع اعتبــار بخشــی بیمارســتانی و بنــا
بــه درخواســت مکــرر بیمارســتان هــای کشــور ویرایــش فعلــی کــه همــراه بــا بازبینــی جامــع کتــاب بــر
اســاس شــاخص هــای اعتبــار بخشــی ابالغــی وزارت بهداشــت اســت انجــام شــد.
مجموعــۀ حاضــر بــا اســتناد بــه منابــع روز دنیــا (مــرور وســیع منابــع موجــود) ،نظــر متخصصــان (برگــزاری
جلســات متعــدد گروهــی و فــردی بهصــورت مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته فــردی یــا مصاحبــۀ متمرکــز
گروهــی بــا همــکاران بیمارســتانی ـ ســتادی و پانــل متخصصــان) و بــا اســتفاده از مطالعــات انجــام شــده
درارتبــاطبــا مدیریــت خطــر ســامت در حــوادث و بالیــا و توجــه خــاص بــه اســناد باالدســتی ملــی و
بیــن المللــی تدویــن و بــه دفعــات ،بازبینــی شــده اســت و براســاس برنامــه ریزیهــای انجــام شــده ،ســعی
بــر ایــن خواهــد بــود کــه ،بــر اســاس تجــارب حاصــل و شــواهد علمــی ملــی و بیــن المللــی ســاالنه مــورد
بازبینــی قــرار گیــرد .در اینجــا ،الزماســت از حمایتهــای بیدریــغ معاونــت محتــرم درمــان ،ریاســت
محتــرم ســازمان اورژانــس و نیــز رئیــس دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی و تمــام اســاتید همــکار،
تشــکر و قدردانــی کنــم .امیــدوارم مجموعــۀ حاضــر بــرای ارتقــای مدیریــت جامــع خطــر در حــوزه ســامت
و خصوصــا آمادگــی مراکــز بهداشــتیدرمانی مؤثــر بــوده و گامــی هرچنــد ناچیــز در جهــت کاهــش درد و
رنــج مــردم متأثــر از حــوادث و بالیــا و نیــز تأمیــن حقــوق مــردم شــریف ایــران اســامی برداشــته باشــیم.
دکتر حمیدرضا خانکه
نویسنده
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محتواي فصل
 مقدمه و ضرورت
 فرایند مدیریت سالمت در حوادث و بالیا
 فرایند ارتقاء سطح آمادگي بيمارستاا هتا در مقابتح حتوادث و بالیتا ابالبتي دبير ا ته
کارگروه سالمت در حوادث بير مارقبه
 فرایند بررسي و تحليح طر
 شا ص ایمني بيمارساا
 بر امهریزي جامع مدیریت طر بيمارساا ي :فرایند و مراحح اجرایي
 مو ه اي از طرح اساا ي بر امه جامع پاسخ به حوادث در یك اساا فرضي
 ارائهي الگوي راهنماي بر امهریزي حوادث بيمارساا ي
 ارائهي الگوي راهنماي پاسخ حوادث بيمارساا ي
اهداف فصل:
وا ندگا پس از مطالعهي این فصح از کااب قادر واهند بود:
.1

ضرورت و لزوم مدیریت جامع طر بيمارساا ي را تشریح کنند.

.2

مراحح اصلي چر هي مدیریت حوادث و بالیا را با تأکيد بر آمادگي توضيح دهند.

.3

فرایند ارتقاء سطح آمادگي بيمارستاا هتا در مقابتح حتوادث و بالیتا ابالبتي دبير ا ته
کارگروه سالمت در حوادث بير مارقبه را توضيح دهند.

 .4فرایند بررسي و تحليح طر را تشریح کنند.
.5

فرایند و عناصر اصلي آمادگي بيمارساا ي را تشریح کنند.
ود تدوین مایند.

.6

بر امه پاسخ را براي بيمارساا

.7

بر امهي پاسخ بيمارساا را براساس سناریوهاي پيشبينيشده ،به کمك راهنماي جامع
بر امهریزي ارزیابي کنند.

.8

بر امهي عملياتي حادثهي مورد ياز را به کمك راهنماي جامع بر امتهریتزي و براستاس
تحليح طر در بخش مورد ظر تشریح کنند.

.9

عناصر اصلي و عملکرد راهنماي پاسخ بيمارساا ي را در محدوده ي زما ي۰تتا 2ستاعت،
2تا 12ساعت ،بيش از  12ساعت و بازگشت به وضعيت عادي تشریح کنند.
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مقدمه
سير تحول تاریخ ز دگي ا سا بر روي کره ي زمين و فراوا ي حوادث و بالیا حاکي از آ است کته
احامال وقوع ابلب بالیا کماکا اجاناب اپذیر بوده و با ایجاد تغييرات و دستکاريهتاي محيطتي،
جمعياي و ظایر آ و تغييرات اقليمي روبه افزایش ،جوامع به صورت فزاینتدهاي در معتر

طتر

بالیا قرار دار د .مردم هميشه از وقوع حوادث و بالهایي که منجر به صدمات و متر وميتر ،آستيب
محيط ز دگي و تخریب اموال و دارایيها ميشو د ر ج ميبر د و در هتراس هستاند .امتروزه بالیتا
سبت به گذشاه گرا يهاي بسيار بزرگاري براي جامعهي بشري ایجاد کردها د.
احامال وقوع حوادث بيرمارقبه که ممکن است افراد زیادي در معر

آ قرار گير تد ،افتزایش

یافاه و همچنين احامال بيشاري براي ز دگي در شرایطي با احامال طر باال بتراي متردم وجتود
دارد .بررسي رو د وقوع حوادث و بالیا در سالهاي ا ير شا ميدهد کته افتزایش ميتزا ر تداد
حوادث بزر

ماأسفا ه با آسيبهاي فراوا محيطي ،متالي و جتا ي همتراه استت .طبتي تعریت ،

حوادث و بالیا ،گسيخاگي شدید جغرافيایي یا شرایط اضطراري با شدت باال است که اایجي چو
مر  ،آسيب و صدمات مالي ،جا ي و بيماري به همراه داشاه و با روشهاي معمول و منابع موجود
بهطور مؤثر ميتوا آ را کنارل کرد ،در ايجه ياز به کمكهاي ارجي و بيشار از منابع موجود
وجود دارد.
سازما بهداشت جها ي ،حوادث و بالیا را موقعياي ميدا د که تجهيزات و ابزار محليِالزم براي
حمایت از ز دگي و حيات ا سا ها به دليح حوادث طبيعي یا ا سا ساز از بين رفاه است.
ب ر اساس آ رین گزارش ارائه شده در ستند جهتا ي ستندایي  ،2۰15در دهته گذشتاه ضتمن
افزایش پيچيدگي وقوع حتوادث ،متر

 7۰۰هتزار فتر ،مصتدوميت  1/4ميليتو  23 ،ميليتو

بي ا ما  1/3 ،تریليو دالر آسيب اقاصادي از تاثيرات بين المللي وقوع بالیاي طبيعتي در د يتا
ميباشد.
ایرا کشوري بال يز بوده و یکي از مساعدترین کشورهاي جها بتراي وقتوع حتوادث و بالیتا
ميباشد ،تقریباً بيش از  9۰درصد جمعيت آ در معر

طرات اشي از زلزله و سيح وسيع قترار

دار د .براساس گزارش سازما بهداشت جها ي در سال 2۰۰8؛ در یكصد سال گذشاه حدود 181
حادثهي بزر

در ایرا اتفاق افااده که منجر به مر

حدود  16۰هتزار فتر ،مصتدوميت بتيش از

 17۰هزار و آسيبدیدگي بتيش از  44ميليتو فتر شتده استت .زلزلته ،ستيح و شتكستالي از
فراوا ترین حوادث در ایرا بوده و عالوه بر این ایرا جزء  1۰کشور پناهندهپذیر د يا بتا حتدود 3
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ميليو فر پناهنده است .حدود  93درصد مناطي ایرا در معر
ایرا کشوري شك است 5۰ ،درصد مناطي آ در معر
موارد ذکر شده ،ایرا در معر

زلزله قرار دارد و با وجود اینکه

وقوع سيح متيباشتد .عتالوه بتر تمتام

تنوع باالیي از مخاطرات طبيعي قرار دارد.

بنابراین ،ضرورت توجه به بحث مدیریت طر حوادث و بالیا در کشور متا بتر کستي پوشتيده
1

يست .مسلماً در ميا مؤلفههاي ماعدد مدیریت طر بالیا در بخش سالمت ،بيشارین و مهمترین
قش را سيسام هاي بهداشاي و درما ي بهویژه بيمارساا ها بهعنوا واحد اصلي ارائهي دمات در
فاز اوليه ایفا ميکنند.اهميت سالمت در تمامي اسناد بين المللتي مطترح شتده بطوریکته در ستند
سندایي حدود  3۰مورد اشاره مساقيم به امر سالمت ،لزوم تتاب آوري حتوزه ستالمت ،آمتوزش و
افزایش آمادگي کارکنا سالمت ،لزوم ادبام سياستهاي مدیریت طتر در ستطوح پيشتگيري و...
مورد تاکيد قرار گرفاه است .دمات سالمت در حوادث طبيعي ،عامح اصلي بقاء ا سا ها ميباشد.
حوادث و بالیا هميشه تأثير چشمگيري بر بهداشت ،سالمت عمومي و رفتاه جمعيتت آستيبدیتده
برجاي ميگذارد .در سالهاي گذشاه تصور ميشد که عملکرد حوزهي ستالمت فقتط محتدود بته
دوره ي بعد از وقوع حادثه است ،اما با توجه به اینکه سازما هاي دولاي و بيردولاي ارائته دهنتده
دمات سالمت ،در مرحله ي بعد از حادثه ،اهماهنگيهاي ماعددي داشاه ا د ،بنابراین کار بر روي
کسب آمادگي قبح از وقوع حوادث و بالیا در حوزهي سالمت مطرح شد تا باوا ند تدمات بهاتري
ارائه دهند .از طرفي در سطح بين المللي يز رویکرد مدیریت طر بالیتا جتایگزین متدیریت بالیتا
شده است .این امر معرف لزوم پردا ان به چر ه طر بالیا به جاي تاکيد صرف بر پاسخ به وقتوع
بالیاست.2
امروزه شعار بينالمللي مدیریت جامع طر بالیا در رأس بر امههاي مدیریت طر حتوادث در
سطح ملي و بينالمللي به صوص در کشورهاي حادثه يز قرار دارد .واضح است کته هنگتام وقتوع
حوادث و بالیا شرایط کار در بيمارساا ها و مراکز بهداشاي و درما ي بهطور کامح تغيير ميکنتد.
لذا با ارزیابي صحيح و مداوم طر حوادث احامالي ،ميتوا ضمن پيشگيري یا کاهش طر اشتي
از وقوع بالیا ،بيمارساا ها را براي مقابله با آ آماده سا ت تا در این موارد باوا ند بهارین عملکرد
را داشاه باشند .با توجه به قش کليدي بيمارساا ها در درما  ،مراقبت و کاهش شدت آسيبهاي
مصدومين ،بيمارساا ها باید براي حفظ و ارتقاي آمادگي تود در مقابلته بتا حتوادث بيرمارقبته
. Disaster Risk Management; DRM
.Disaster Risk management versus Disaster Management
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ترغیب شوند .بیمارستانها در زمان حوادث و باليا بهعنووان بشوب باویار مووح و حیوات از نظوا
سالمت عمل م كنند.
به طور معمول در سراسر دنیا سیاتحهاي بوداشت -درمان در ارتباط بوا ااسوب بوه حووادث و
باليا در سطوح محل  ،مل و بینالملل با چالبهاي متعددي روبهرو هاتند .حوادث و باليا به هر
علت كه روي دهند ،نیازمند آمادگ مراكز بوداشت -درمان هاتند ،چراكه ايون مراكوز وفی وهي
تأمین خدمات سالمت مورد نیاز مرد را برعوده دارند .متاسو انه اغلوب بیمارسوتانهوا در كاوب
آمادگ و ارائهي ااسب مناسب به باليا ،با توأخیر و كاسوت عمول مو كننود .ايون توأخیر ناشو از
مشكالت مال و درك نامناسب از جايگاه بیمارستانها در ااسب بوه حووادث اسوت .بیمارسوتانهوا
مجبور به ادامه و حت افزايب فعالیت خود در زمان وقوع حووادث و باليوا هاوتند .شوواهد علمو
متعددي معرف اين است كه بین آمادگ بیمارستانها و مراكز بوداشت -درمان و میزان مرگومیر
ناش از وقوع حوادث و باليا ارتباط ماتقیم وجود دارد.
باتوجه به اين كه عمدتاً حوادث و بالياي طبیع قابل ایشگیري نیاوتند ،لو ا بايود بوا افوزايب
آمادگ سیاتح بوداشت -درمان خصوصاً بیمارستانها ،مرگومیر و صدمات ناش از آنوا را كاهب
داد .آمادگ بهصورت عا شامل داشتن برنامه ،امكانات و ارسنل آموزش ديده و با موارت در محل
به منظور ارائه ي ااسب مؤثر در زمان مناسب است .آمادگ نیازمند حمايت موال و موديريت درون
بیمارستان و هح چنین ساير سازمانهاي همكار ،بهمنظور برنامه ريزي بوراي ااسوب موؤثر اسوت .در
بعض موارد بیمارستان ها ماتقیماً از حادثه متأثر شده و از نظر سوازهاي ،غیرسوازهاي ،تجویوزات،
ارسنل و حت سازمانده و مديريت آسیب م بینند و ل ا قادر بوه ارائوه خودمات بوه مصودومین
ناش از حوادث و باليا نشواهند بود .در زلزلهي  2003الجزايور حودود  50درصود بیمارسوتانهوا و
مراكز بوداشت -درمان كامالً غیرفعال شدند .اين ات اق در بح در زلزله سال  2002و در آذربايجوان
اس از زلزله  2014براي تمام بیمارستانها افتاد ،به طوري كه تمام بیمارستانهاي موجوود در
محل حادثه ،عملكرد خود را از دست دادند .در زلزلهي سال  2005در جنوب آسویا نیوز 49درصود
تمام بیمارستانها كامالً تشريب شدند .در زلزلههايت  ،2010سیل تايلنود  2011و زلزلوه ناوال
 2015نیز تمام بیمارستانها تشريب و غیر فعال شدند .ايون در حالیاوت كوه ،بیمارسوتانهوا از
جايگاه بایار حااس و كلیدي در زمان وقوع حوادث و باليا برخوردارند .سازمان بوداشت جوان به
دفعات درخواست كرده كه دولتها به طور جدي در جوت ارتقوا سوطآ آموادگ بیمارسوتانهوا و
مراكز بوداشت -درمان مداخله نمايند.
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هدف از بر امه ریزي جامع مدیریت طر بيمارساا ي ،ضمن پيشگيري و کتاهش طتر بالیتا،
فراهم مود سيسامهاي پاسخ دهي فوري ،آموزش کارکنا و رید تجهيزات و اقتالم متورد يتاز
براي ادامه ي مراقبت از بيمارا کنو ي ،حفافت از کارکنا

ود و هایااً پاستخگتویي بته يازهتاي

ایجاد شده بهواسطه ي وقتوع حتوادث و بالیتا استت .بنتابراین بتهمنظتور افتزایش ميتزا آمتادگي
بيمارساا ها براي مقابله با حوادث و بالیا ،باید تمرکز بر روي بر امهریتزي دا لتي و هتمچنتين در
صورت ياز ،امکا گسارش آ باشد.
داشان بر امه ي آمادگي بيمارساا ي قبح از وقوع حوادث و بالیتا ،بته توستعهي تبتادل و درك
دساورات فرما دهي کمك ميکند ،زیرا در زما حوادث و بالیا بي ظمي حاکم است و افراد تمایتح
کماري ب راي کار کرد به عنوا اعضاي گروه براي رسيد به یك هدف مشخص دار د.
آمادگي بيمارساا ي بنابر تعری عبارت است از فراهم مود سياستت پاستخ ،تعيتين قابليتت
پاسخگویي و راهنمایي عملي اساا دارد براي فعاليتهاي فوریاي بخشهاي مخالت بيمارستاا در
هنگام بروز حوادث و بالیا و وقوع رویداد دا لتي یتا تارجي کته متيتوا تد کارکنتا بيمارستاا ،
بيمارا  ،مالقات کنندگا و جامعه را تحت تأثير قرار دهد.
تجربه ي سایر کشورها شا داده که بيمارساا هایي که بر امتهي آمتادگي داشتاها تد و ایتن
بر امه را ضمن آموزش مکرر و مرتب تمرین کتردها تد ،هنگتام بتروز رویتداد بيرمارقبته ،ماحمتح
آسيبهاي کماري شده ا د .الباه وجود یك بر امه ي مقابله با بالیا يز به تنهایي اثربخش ميباشد،
بلکه آموزش و تمرین این بر امه بهصورت منظم ،مؤثر واهد بود .بيمارساا ها ميبایست در مواقع
بحرا ي بر امه هاي مدو ي براي تخليهي بيمار ا و کارکنا داشاه باشند ،تدوین و اجتراي بر امته و
آموزش آ به پرسنح یکي از وفای مهم بيمارساا ها ميباشد .لذا سطح آمادگي بيمارساا هتا در
صورتي افزایش واهد یافت که کارکنا آ باوا ند در شرایط فوریاي و یا در هر موقعيتت بحرا تي
دیگر ،به موقع و با کارایي مناسب وفای

ود را ا جام دهند .مطالعات ماعددي در ارج و دا ح

کشور در حوزه ي سالمت ا جام شده است که معرف عتدم آمتادگي بيمارستاا هتا و سيستامهتاي
بهداشاي-درما ي براي پاسخ مؤثر در هنگام وقوع بالیا و حوادث بوده و لزوم تدوین الگویي یکستا
و کاربردي باتوجه به شرایط اص هر کشور را مورد تأکيد قرار دادهاست.
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بر اساس اعالم اتحاديهی اعتباربخشي بیمارستانها ،1دو بار تمرين برنامهی مقابله با حوااد و
باليا در سال در هر بیمارستان مارد نیاز است .مطالعه ی خانكه و همكاران كه بوه مظووار اراحوي
مدل مديريت سالمت در حااد با استفاده از رويكورد كیفوي 2انجوام دوده ،معورد عودمآمواديي
بیمارستانها و مراكز بهدادتي-درماني در سطح كشار باده و لزوم تاجه كافي به اين امر اسوت .در
مطالعات ديگری كه در همین زمیظه تاسط خانكه و همكاران در بیمارسوتانهوای دوهرهای زرنود،
دیراز و بیمارستانهای دانشگاه علام بهزيستي و تاانبخشي و بعضي از بیمارستانهای خصاصوي و
دولتي انجام يرديده ،عدمآماديي بیمارستان ها در مقابل حااد و باليا كوامال مشوهاد بواده و بور
لزوم تدوين و اراحي الگايي واحد برای برنامهريزی مديريت خطر بیمارستاني در مقابل حوااد و
باليا تأكید فراواني دادته است.
بظابراين با تاجه به مسايل فاق ،بیمارستانها قسمت بسیار كلیدی در تأمین خدمات سوالمتي
مارد نیاز مردم در زمان وقاع انااع مختلف حااد و باليا ميبادظد .معماال حااد بسته به وسعت
و ددت ،مظجر به افزايش نايهاني نیاز به خودمات سوالمتي بویش از یرفیوت بیمارسوتان و مراكوز
بهدادتي درماني دده و ايمظي اين مراكز را تهديد ميكظد.
هر حادثهای كه زيرساختها را تخريب مي كظد و مظجر به بروز صدمات جسومي و روانوي موي
داد ،نیاز به مشاركت تمامي سازمانهای ذيربط دارد .در صارت بروز چظین درايطي ،تیم سوالمت
محلي بسرعت دچار اختالل و حتي عدم كارايي خااهد دد .مظابع محودود ،تقااوای فوراوان بورای
خدمات ،اختالل در مكانیسمهای ارتبااي و پايین بادن سطح آماديي مراكز بهدادتي درماني برای
برخارد با عاارض نادي از وقاع حااد  ،ارورت آماديي بیمارستانها را برای انجام اقدامات پايه و
اروری بیش از پیش نشان ميدهد.
از آن جايي كه بیمارستان ها به دلیل خدمات فاريتي و عملكورد  24سواعته بوه عظواان مراكوز
حیاتي برای فعالیتهای تشخیصي ،درماني و پیگیری مراقبتهای ارائه دده تاسط پزدكان و دست
اندركاران بهدادت و درمان به دمار مي آيظد ،لذا آماديي بیمارسوتانهوا بورای پاسوگايي مواثر بوه
مخاارات داخلي و خارجي و دادتن برنامهی تمرين دده ،امری بديهي و اروری است.

). Joint Commission on Accreditation of Hospitals ( JCAHO

1

). Grounded theory (GT

2

26

فصل اول

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

هدف اصلي در بر امهي جامع مدیریت طر بيمارساا ي در رویداد بيرمارقبته ،کتاهش تعتداد
مر ومير ،افزایش تعداد جاتیافاگا و يز تقليح عوار

معلوليتها و تسکين دردهاي جستما ي

و روا ي حادثهدیدگا مي باشد .ستازما دهي عمليتاتي بيمارستاا ي درهنگتام بالیتا بایتد بتا همتا
کارکنا ي که در زما عادي در بيمارساا فعاليت دار د ،امکتا پتذیر باشتد .بنتابراین ستازما دهي
يروي ا سا ي و برگزاري تمرین براي آمادگي کارکنا امري بسيار مهم واهد بود.
ظر به اهميت و حساسيت بيمارساا ها و مراکز بهداشاي-درما ي در تأمين يازهاي ستالماي
مردم در شرایط عادي و در حوادث و بالیا و جایگاه مهم ارتقاء آمادگي حتوزهي ستالمت در مقابتح
بالیا در سياستهاي وزارت بهداشت ،درما و آموزش پزشکي ،ارائهي پروتکح و دساورالعمح واحد
بسيار راهگشاست .در این مجموعه سعي بر این است که باتوجه به مطالعات دا لي و ارجي و ظر
ماخصصين ،یك دساورالعمح کشوري با رویکرد تمام مخاطرات به منظور تبيين اقدامات اساستي و
پایهاي که بيمارساا ها باید در پاسخ به حوادث و بالیا و در جهت ارتقاء سطح آمادگي بيمارساا ي
ا جام دهند ،معرفي شود.
هدف كلي :ارائه ي الگویي جامع و واحد براي بر امهریتزي جتامع متدیریت طتر بيمارستاا ي بته
منظور پيشگيري ،کاهش طر و کسب آمادگي ارائه پاسخ موثر در زما ي مناسب به حوادث و بالیا
در تمامي بيمارساا ها و مراکز بهداشاي-درما ي کشور به منظتور کتاهش متر وميتر و صتدمات
جسمي و روا ي حاصح از وقوع آ ها در بيمارساا ها یا منطقهي جغرافيایي مرتبط با بيمارستاا هتا
ميباشد .تأمين مراقبت با کيفيت مناسب براي بيمارا بساري و مصدومين در زما وقوع حتوادث
از دیگر اهداف این بر امه ميباشد.
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الزم است این بر امه ،چهار مرحلهي اصلي چر هي مدیریت طر حوادث و بالیا را بته شترح ذیتح
پوشش دهد:
 كاهش اثرات :1شامح اقدامات جهت پيشگيري و کاهش تأثيرات سوء اشي از وقوع حتوادث و
بالیا بر سالمت ا سا و عملکرد جامعه به منظور کاهش ميزا آسيبها ،صدمات ،معلوليتها و
تلفات ا سا ي است.
 آمادگي :2شامح اقداماتي است که بهصورت پيشگيرا ه براي ارائتهي پاستخي متؤثر و کتارا بته
حوادث و بالیاي محامح به شکح بر امهریزي جامع صورت ميگيرد .این بر امه براساس فرایند
تحليح و بررسي مخاطرات و ارزیابي آسيبهاي احامالي در مقابح آ ها آمادهسازي ميشود.
 پاسخ :3مرحلهاي است که بر امهي مقابله با حتوادث بتهطتور واقعتي بتا هتدف حفتظ حيتات
ا سا ها ،ارائهي کمكهاي اوليه ،کاهش و ترميم آستيبهتاي سيستامهتاي موجتود و تتأمين
دمات مورد ياز قربا يا  ،فعال ميشود.
 توانبخشي/بازسازي :4شامح تمامي اقداماتي است که در جهت تثبيت و بازگردا تد جامعته
به شرایط قبح از حادثه صورت مي گيرد .این فرایند شامح بازسازي سا اما ها و ستا اارهاي
موجود ،بازسازي زیرسا اارها ،اسکا مجدد جامعه و تأمين دمات توا بخشي و بهداشت روا
براي بازما دگا ميباشد.
فرایند آمادگي بيمارستاني یك فرایند مداوم ،پویا و پيشرو ده در جهتت شناستایي تغييتر در
تهدیدات و مخاطرات (به عنوا مثال شناسایي گسح جدیتد در زیتر بيمارستاا یتا فعاليتت یتك
کار ا ه ي شيميایي در زدیکي بيمارساا ) و تغييرات سطح آمادگي (جابهجایي يروي ا سا ي که
ممکن است سبب بهکارگيري پرسنح کمتجربه و داراي مهارت اکافي در بالیا شود) ميباشتد .در
همين راساا ارزیابي پاسخهاي داده شده در حوادث و بالیاي واقعي و تمرینهاي ا جتام شتده ،بته
شناسایي تغييرات الزم و ضروري بهمنظور بهبود آمادگي کمك ميکند.

. Mitigation

1

. Preparedness

2

. Response

3

. Rehabilitation/Reconstruction

4
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اگرچه الزم است بيمارساا براي بروز بالیاي مخال و مانوع آماده باشد ،ولي در ابلب حوادث
و بالیا يازهاي یکسا ي به دمات درما ي و بيمارساا ي دیده ميشود .بهدليح همين تشابه ،يتازي
به تدوین بر امه هاي جداگا ه براي هر وع مخاطره وجود دارد .لذا بيمارساا در فرایند بر امهریزي
ود رویکرد تمام مخاطرات 1را درپيش ميگيرد .بر امههاي جداگا ه هتنها به منابع ا سا ي ومتالي
زیادي ياز دار د ،بلکه پرسنح يز دچار سردرگمي ميشو د .بر امه ي مقابله با حوادث و بالیتا بایتد
قاط مشارك بين بالیاي مخال را در ظر بگيرد .به عنوا مثال سقوط هواپيما یا تصادف جادهاي
شدید ،موجب مصدوميت تعتداد زیتادي از افتراد و هجتوم آ هتا بته بيمارستاا متيشتود کته هتر
بيمارساا ي باید باوا د تریاژ و دمات درما ي سریع و جاتبخش را براي آ ها تأمين کند .بنتابراین
محور بر امه ي آمادگي بيمارساا ي براي تمامي بالیا یکسا است .فقط در مورد حوادث اص مثح
حادثه اي که ياز به تيم آلودگيزدایي 2دار د ،به یك بر امهي تکميلي ياز است .مسئلهي دیگر این
است که تمامي اتفاقات اشي از وقوع یك حادثه قابتح پتيشبينتي يستت ،بنتابراین تتدوین یتك
بر امهي بسيار پيچيده ه تنها عملي يست ،بلکه براي يروي ا سا ي و کادر بيمارستاا ي يتز قابتح
درك خواهد بود .لذا ميتوا ايجه گرفت که بهارین مشخصهي یك بر امهي بيمارساا ي ،سادگي
آ است.
توضيح :بر امه در سطح ملي براي تمام مخاطراتي تدوین ميشود و در سطح محلي بتر استاس
محامح ترین مخاطرات تجربه شده در منطقه جغرافيایي مورد ظر که توستط مجموعته ابزارهتاي
ملي ارزیابي طر سالمت اساخراج شده است ،تدوین ميگردد.

All Hazard Approach
Decontamination Team

1
2
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فرآیند ارتقاء سطح آمادگي بيمارستانها در مقابل حوادث و بالیا
ابالغي دبيرخانه كارگروه سالمت در حوادث غير مترقبه
به منظور ارتقاء سطح آمادگي بيمارساا هاي کشور الزم است فرایند پيشنهادي ذیح که با اسافاده
از جدیدترین یافاه هاي علمي و با تأیيد ماخصصين امر تدوین شده اجرا گتردد .بایتد مراحتح ایتن
فرایند به دقت مورد بررسي قرار گرفاه و دساورالعمح هتاي اجرایتي مترتبط استاخراج و در تمتامي
بيمارساا هاي تابعه دا شگاهها اجرا و هادینه شود .این مراحح شامح موارد زیر ميباشد:
 .1راه ا دازي کمياهي مدیریت طر بيمارستاا ي :معرفتي اعضتاي کمياته براستاس تشتکيالت
بيمارساا ي و شا صهاي پيشنهادي
 .2تعيين مدیر ومسئول کمياهي مدیریت طر بيمارساا ي براساس دساورالعمح ابالبي
 .3تحليح و ارزیابي طر بهمنظور برآورد و تخمين طرات اشي از وقتوع مختاطرات دا لتي
و ارجي
 اساخراج و اولویت بندي مخاطرات براساس دساورالعمح ابالبي و بتا استافاده از کاتاب
مجموعه ابزارهاي ملي ارزیابي طر سالمت( ا که و همکارا )1395
 ارزیابي فرفيت و آسيبپذیري براساس دساورالعمح ابالبي
 ارائهي راهکارهاي عملياتي به منظور کاهش آسيبپذیري
 .4تدوین بر امهي پاسخ بيمارساا ي در حوادث و بالیا بر اساس فرایند زیر:
 تحليتتح مشتتکالت محامتتح و متترتبط بتتا مختتاطرهي تتاص براستتاس دستتاورالعمح
ابالبي(اساخراج آسيب پذیريها)
 تحليح منابع موجود
 تشریح وفای ومسئوليتها
 تشریح سا اار مدیریاي
 .5تدوین ساما هي فرما دهي حادثه مباني بر مخاطره
 ۰ -2 ساعت اول بعد از وقوع حادثه «مرحلهي اقدام فوري»
 2-12 ساعت بعد از وقوع حادثه «مرحلهي ميا ي»
 بيش از  12ساعت بعد از وقوع حادثه «مرحلهي توسعهیافاه»
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« مرحلهی بازگشت به وضعيت عادی»
 تدوين چارت فرماندهی حادثه براساس تعداد تخت موجود در بيمارستانها
 تدوين راهنمای برنامهريزی و راهنمای پاسخ
 تهيهی شرح وظايف افراد با موقعيت تعريف شده
 تبيين فرايند فعال كردن سامانه فرماندهی حوادث بيمارستانی شاام :هشادار و اعا
وضعيت ،بررسی وضعيت ،فعال كردن برنامه ،فراخوان كادر مديريتی سامانه و جايگزينی
افراد براساس بررسی انجا شده و برنامهی قبلی ،تدوين برنامهی پاسخ براساس بررسای
وضعيت موجود
 تبيين ارتباط مركز فرماندهی حوادث بيمارستانی ،مركاز فرمانادهی در م ا :حادثاه و
مركز هدايت عمليات م لی

 .6آموزش تمامی پرسن :درگير در اجرای برنامه

 .7تدوين برنامه تمرين بيمارستانی ،اجارای تمارين دورميازی و عمليااتی م ادود باا نااارت
كميتهی مديريت خطر بيمارستانی ،حداق :دو بار در سال

فرآیند بررسي خطر با استفاده از کتاب ایمني بيمارستاني و کتاب مجموعه ابزارهاي ملي
ابالغي وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت.
ت لي :و بررسی خطر روشی است برای تعيين ،تجزيه و ت لي :ميزان خطر كه بطور بالقوه میتواند
خسارات جبران ناپذير را بر افراد در معرض خطر ،اموال ،خادمات ،معيشات و م اي زيسات وارد
نمايد .در اين فرايند عناصر اصلی خطر شام :مخاطرات ،آسيب پذيریهاا و ظرفياتهاا بررسای و
ت لي :میشود.
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ایمني و آسيبپذیري بيمارستان
آسيب پذیري بيمارساا به ميزا کمبودها و قاط ضع آ در زما وقوع حوادث و بالیاا بستاگي
دارد .بررسي صحيح و منظم مخاطرات و آسيبپذیريهاي محامح الزمتهي بر امتهریتزي و متدیریت
مؤثر طر بوده و بر امهریزي باید بر مخاطرات محلي مامرکز باشد.
مخاطرات1؛ تهدیدات محاملي هساند که ممکتن استت در محتدوده اي از زمتا و در مکتا ي
مشخص رخ دهند .این اتفاقات معموالً با مر ومير یا صدمات شدید ،تخریب و ا االل در فرایندها
همراه هساند .مخاطرات ممکن است ما ند زلزله ،سيح و طوفا منشأ طبيعي یتا ما نتد ا فجتارات
صنعاي و بالیاي ترافيکي منشأ ا سا ي داشاه باشند .گاهي يز ميتوا ند ترکيبي از این دو باشند.
آسيبپذیري2؛ قاط ضع شنا اهشده اي هساند کته یتك مجموعته در مقابتح مختاطرهاي
اص دارد .آسيب پذیري بيمارساا ماأثر از سطح آمادگي آ است .بهعنوا مثتال آمتادگي زیتاد
یك بيمارساا در مقابح زلزله به هما سبت آسيبپذیري آ را در مقابح آ حادثه کم ميکند.
خطر3؛ احامال آسيب یا ا االل عملکرد اشي از وقوع مخاطرهاي اص و مباني بر سطحي از
آسيبپذیري سبت به آ مخاطره ،در مکا و زما مشخص است .طر یا ریسك محصول تعامتح
مخاطره و سطح آسيبپذیري و فرفيت سازگاري آ بيمارساا بتا مختاطره یتا تجربتهي حتداقح
آسيب عملکردي است.
توضيح :این معادله مفهوم عددي نداشته و به منظور درک مفهوم خطر و عوامل تاثير
گذار با آن طراحي شده است.

ظرفيت سازگاري( -آسيبپذیري × مخاطره) = ریسك/خطر
بيمارساا ها و مراکز بهداشاي-درما ي باید براساس حادثه اي کته احامتال وقتوع دارد بته بررستي
آسيب پذیري مرکز پردا اه و ميزا آمادگي ود را افزایش دهند .بهمنظور حفظ و تداوم عملکترد
در یك حادثه ،بيمارساا با افزایش فرفيتسازگاري ود ميتوا د ميزا

طتر اشتي از حادثته را

کاهش دهد.
آسيبپذیري بيمارساا هاميتوا د به آسيبپذیري ارجي و دا لي تقسيم شود.
Hazard
Vunerability
3
Risk
1
2
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آسيبپذیري خارجي در حقيقت آسيبپذیري سبت به آ دساه از رویدادهایي است که در
ارج از بيمارساا اتفاق مي افاند ،ولي روي بيمارساا و توا آ جهت تتأمين تدمات درمتا ي
تأثير ميگذار د .به عنوا مثال تأثيرحوادثي چو جنگ ،فعاليت آتشفشا  ،ستو امي ،زمتينلترزه و
طوفا  ،بر بيمارساا  ،بهصورت مراجعه ي حجتم زیتادي از مصتدومين و بيمتارا استت کته بتراي
دریافت دمات به بيمارساا سرازیر مي شو د؛ یا تخریب محيط که ما ع دسارسي بيمارستاا بته
پرسنح و تجهيزات مورد ياز ود ميشود.
آسيبپذیري داخلي اشي از رویدادي است که مساقيماً بيمارساا را تخریب کترده یتا بتر
رو د فعاليت آ اثر ميگذارد .تخریب سا اما اشي از طوفا  ،زلزله ،سيح یا آتشفشا مثالهایي
از این قبيح هساند.
هم چنين در رویکردي دیگر ،آسيبپذیري بيمارساا را ميتوا به ا واع سازهاي ،بيرسازهاي و
مدیریاي ت سازما ي تقسيم کرد:
آسيبپذیري سازهاي؛ شامح آسيب به سا اما بيمارساا  ،عناصتر ستازهاي و ستا اما ي
ميباشد که به ا واع حمایتهاي فيزیکي ظير فو داسيو  ،دیوارهاي حمایاي و ساو هتا يتاز دارد.
این عناصر مي توا ند قطه ضع بيمارساا در مواجهه با حوادث و بالیاي مخال مثح زلزله ،سيح
و طوفا باشند.
آسيبپذیري غيرسازهاي؛ شامح آسيب عناصري است که براي کارکرد بيمارساا ضتروري
هساند؛ ما ند سيسام گرمایي و سرمایي ،تهویه ،سيسام اطالعرستا ي ،آب ،تجهيتزات ،تأسيستات،
دکوراسيو  ،برق و....
آسيبپذیري مدیریتي ا سازماني؛ به منابع ا سا ي و مدیریت سازما ي اشاره دارد که براي
ارائهي دمات تخصصي و ا جام وفای محوله در راسااي عملکرد بيمارساا ضروري است.
ظرفيت بافري1؛ توا ایي تداوم عملکرد ،عليربم آستيب و تغييتر در منتابع موجتود در یتك مرکتز
بهداشاي درما ي ميباشد ،به عبارتي فرفيت بافري توا یك جامعه یا ساما ه براي کاهش تغيير در
عملکرد در صورت وجود تغيير در منابع در دسارس است .ایجاد فرفيت بافري در حوزهي ستالمت
هما مفهوم افزایش فرفيت 2است که به معني ا جام اقداماتي به منظور افزایش دمات در پاستخ
. Buffering capacity

1

. Surge capacity
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به حوادث و بالیا است .در این شرایط بيمارساا با اسافاده از منابع موجود و کاهش آسيبپتذیري
در مقابح حوادث ،آمادگي مناسبي کسب متي مایتد.در ظتر گترفان فضتاها ،پرستنح و تجهيتزات
جایگزین مو ههایي از فرفيت بافري هساند.
افزایش فرفيت یك مرکز بهداشاي-درما ي عبارتست از تتوا آ مرکتز بتراي توستعه و گستارش
عملکرد مرکز ،به منظور تأمين دمات مورد ياز در شرایطي که تعداد زیادي بيمار و مصدوم اشي
از حادثه به بيمارساا مراجعه ميکنند .افزایش فرفيت یا افزایش اگها ي حجم بيمارا متيتوا تد
بالفاصله بد بال یك وقوع مخاطره مثح زمينلرزه یا ا فجار ،اتفاق افاتد ،یتا بصتورت تتدریجي و در
طوال يمدت مثح یك پا دمي به وقوع پيو دد .ا دازه گيري فرفيت بيمارستاا بتا استافاده از ابتزار
ارزیابي فرفيت بيمارساا ي در کااب مجموعه ابزارهاي ملي ارزیابي ایمني بيمارساا براي حتوادث
و بالیا صورت ميگيرد.
تابآوري 1یك بيمارساا در یك حادثه توا پاسخدهي به حادثه و بازگشت به شترایط قبتح از آ
است ،که این امر به مشارکت فعال پرسنح در کنار بر امهریزي دقيي و کسب آمتادگي مناستب بته
منظور افزایش فرفيت مورد ياز احاياج دارد .تاب آوري مجموعه اي از فرفيتهاي بافري ،جذبي و
پاسخ است .براي مثال مرکز مدیریت منابع و دمات سالماي آمریکا 2افزایش فرفيت مورد ياز به
منظور تأمين توا ایي الزم براي درما و تثبيت شرایط بيمارا به ازاي هر یك ميليو فر جمعيت
را به شرح زیر توصيه کرده است:
 5۰۰ بيمار در حوادث عفو ي
 5۰ بيمار در حوادث شيميایي
 5۰ بيمار در حوادث ا فجاري و آتش سوزي
 5۰ بيمار در حوادث رادیولوژیك
این اعداد یکي از معيارهاي اساا دارد آمادگي به منظور بررسي وضتعيت آمتادگي بيمارستاا متي
باشد .بطور مثال شهري با جمعيت  2ميليو فر باید قادر باشد دمات سالماي مورد يتاز 1۰۰۰
بيمار در حوادث عفو ي 1۰۰ ،بيمار در حوادث شيميایي 1۰۰ ،بيمار در حتوادث ستو اگي و 1۰۰
بيمار در حوادث رادیولوژیك را تأمين کند .براساس اساا دارد در بعضي از کشتورها ،تتوا افتزایش
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ظرفیت بیمارستانها باید حداقل  20درصد توان موجود باشد .بطور مثال یک بیمارستان  100تخته باید
قادر باشد تعداد  120تخت در زمان حادثه تأمین نماید.
بررسي آسيبپذیري بيمارستان
پایه و اساااار برنامهریزي مدیریت خطر بیمارساااتان شاااامل تخایل مخا راي و تعیین میزان
آ سیبپذیريِ مختمل ميبا شد .تخایل مخا راي و آ سیبپذیري از عنا صر ا صاي برنامهي بیمار ستاني
است و بهمنظور شناسایي تهدیداي و مخا راي ،باید به ور منظم و دورهاي مورد ارزیابي قرار گیرد.
احتمال وقوع 1و میزان تأثیر دو عنصر اصاي تخایل مخا راي و آسیبپذیري هستند .با این توضیح
كه همواره تخایل مخا راي و آسیبپذیري بیمارستان و جامعه باید با یكدیگر همسو باشند.
مراحل فرایند تحليل خطر(مخاطرات ،آسيبپذیري و ظرفيت) عبارتند از:
 .1تعیین مخا راتي كه به ور مسااتمیم و ریرمسااتمیم بیمارسااتان را تختتأثیر قرار ميدهند .در این
مورد از منابع و ا العاي موجود در جامعه ،منابع تاریخي ،ا العاي هوا شنا سي ،نم شههاي سیل به
منظور آگاهي از تمامي مخا راي و هر اتفاقي كه باعث اختالل در ارائه ي خدماي بیمارساااتاني
ميشود ،استفاده ميگردد .مثل قطع برق ،اینترنت ،آب و...
 .2تعیین احتمال وقوع مخا راي ،باید تمام مخا راي را بر اسااار احتمال وقوع زیاد ،متوساام ،كم و
صفر فهرست و بمه بندي و براي هر بمه یک عدد در نظر گرفته شود.
 .3تعیین احتمال وقوع مخا راي ،باید تمام مخا راي را برا سار احتمال وقوع زیاد ،متو سم ،كم و صفر
فهر ست و بمهبندي كرده و براي هر بمه یک عدد درنظر گرفته شود.تعیین یک یا چند مخا رهي
مختمل در بیمارسااتان و بررسااي میزان آساایبپذیري بیمارسااتان در ممابل آنها ،كه شااامل انواع
تهدیداي حیاي ،ساااالمت ،بهداشااات ،ایمني ،اموال و ت،هیزاي ،اساااتمرار فعاایت ،اعتماد جامعه و
اختالل در سیستمهاي داخاي و مسایل قانوني ميشود.
 .4تعیین سطح آمادگي فعاي بیمارستان درممابل هركدام از تهدیداتي كه در باال ذكر شد.
 .5اواویت اقداماي به منظور كسااب آمادگي یا ارتماس سااطح آمادگي درممابل خطراي شااناخته شااده،
مختمل ،آسیب رسان و مخرب تعیین شود.
تكنیکها ،مدلها و ابزار متفاوتي جهت تخایل مخا راي و آسیبپذیري در دسترر قرار دارد.

Probability
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توضيح :در حال حاضر رفر س تحليح طر بيمارساا ي ،ابزار ارزیتابي ایمنتي بيمارستاا ي و ابتزار
رتبه بندي مخاطرات و اساخراج فرفيت سالمت در سطح دا شگاه مجموعه ابزارهاي ملتي طتر
سالمت ميباشد.
بهطور کلي براي تحليح مخاطرات و آسيبپذیري باید موارد زیر در ظر گرفاه شو د:
 .1عوامل مرتبط با ریسك یا خطر
 تهدید حيات و سالمت
 ا االل در ارائهي دمات
 احامال آسيب و تخریب سا اما و محيط فيزیکي
 از دست داد اعاماد عمومي
 تأثيرات و صدمات مالي


گرا يهاي قا و ي

 .2عوامل مرتبط با احتمال وقوع بالیا و مخاطرات


طر شنا اه شده یا تجربه شده با احامال وقوع باال ،بهعنوا مثال آتشسوزي

 اطالعات تاریخي
 آمارهاي مرتبط با تجهيزات
 .3موارد مرتبط با آمادگي
 وضعيت بر امهي موجود
 وضعيت آموزش
 وضعيت بيمهها
 وجود سيسام پشايبا
 وجود منابع اجاماعي
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شاخص ایمني بيمارستان

1

اين شاخص محصول سازمان بهداشتي پانامريكن 2و گروه مشورتي كاهش اثرات بالياا 3اسا كا
ب منظور كمك ب بيمارستانها جه بررسي ايمني ،اولوي بندي برنام ريزي و پيشگيري از آسيب
بيمارستاني در اثر وقوع حوادث و باليا طراحي شده اس  .در حقيق شااخص ايمناي بيمارساتاني
معرف اين احتمال اس ك بيمارستان ميتواند در شرايط وقوع باليا فعال باوده و وااايخ خاود را
انجام دهد .اين مجموع ابزاري اس ك  151حوزه ي بيمارساتاني شاامس ساازهاي ،غيرساازهاي و
عناصر عملياتي بيمارستان را دربرميگيرد .پس از اينكا نمارات حاوزههااي متتلاخ بيمارساتان
توسط متتصصين هر حوزه تعيين و وارد كامپيوتر شد ،رتب ي بيمارستان ب دس ميآيد .درنهاي
«نمره ي شاخص ايمني بيمارستاني» ب دس آمده وضعي بيمارستان را در يكي از حال هاي زيار
مشتص ميكند:
سطح اول :بيمارستان مي تواند از جان افرادي ك درون آن هستند حفاا كرده و قادر ب اداما ي
عملكرد خود در شرايط حوادث و باليا باشد.
سطح دوم :بيمارستان قادر ب مقاوم در مقابس حوادث و بالياا هسا  ،ولاي تجهيازات و خادمات
حياتي آن در معرض خطر قرار دارند.
سطح سوم :در زمان حادث  ،بيمارستان و تمامي افراد موجود در آن در معرض خطر قرار دارند.

. Hospital Safety Index

1

).Pan American Health Organization(PAHO

2

).Disaster Mitigation Advisory Group (DiMAG

3
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فرایند عملياتي تحليل خطرات ناشي از وقوع مخاطرات و احتمال وقوع آنها
در این مرحله اساخراج کامح مخاطرات باید با اساناد به شتواهد تتاریخي و مستاندات موجتود در
سازما هاي ذیربط مثح اساا داري ،فرما داري و هواشناسي صورت گرفاه و طرات اشي از آ ها در
حوزهي سالمت برآورد گردد.
پس از اساخراج مخاطرات با اسافاده از قشه بيمارساا قسمتهایي که مساقيماً از وقوع مختاطره
مااثر ميشو د را مشخص کنيد:
مخاطره منطقه متاثر

آتش سوزي
زلزله

منطقه متاثر

اتاق عمل

آتش سوزی

اتاق عمح

تمامی قسمت ها و بخشها

مخاطره

زلزله
تمامي قسمتها و بخشها

ﻣﺜﺎﻟﻰ از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ
آﺗﺶ
ﺳﻮزى

اورژاﻧﺲ

دﻓﺘﺮﻓﻨﻰ

ﺳﯿﻞ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ارﺗﻮﭘﺪى

زﻟﺰﻟﻪ

رادﯾﻮﻟﻮژى

اﺗﺎق ﻋﻤﻞ

ﺟﺮاﺣﻰ

داﺧﻠﻰ

اﺗﺎق ﻋﻤﻞ

وﯾﮋه

ﭼﺸﻢ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ
ﺑﯿﻨﻰ

زﻧﺎن

اﻃﻔﺎل

زاﯾﻤﺎن
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فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
حوادث و بالیا
بيمارستاني
خطر
جامع مدیریت
برنامهریزي
فصل
اعتباربخشي
در هاي
شاخص
بر اساس
بيمارستاني
مديريت خطر
یکم:ملي
راهنمای

جدول زير به عنوان نمونه اي از مخاطرات موجود و احتمال آسيب ناييا از آن يا آو دد ييدد
جدول زیر به عنوا مو ه اي از مخاطرات موجود و احامال آستيب اشتي از آ هتا آورده شتده
است .اين مخاطرات برا ساس مستندات موجود و سوابق وقوع د منطقه و بيا اسيتدادد از اريا و
است .این مخاطرات براسا س مساندات موجود و سوابي وقوع در منطقه و بتا استافاده از تجتارب و
منابع موثق استخراج يدد است و الزم است حوزدي سالمت با اين مخاطرات و موقعبتهاي پرخطر
منابع موثي اساخراج شده است و الزم است حوزهي سالمت با این مخاطرات و موقعيتهاي پر طر
نايا از آن مقابله نمايد.
اشي از آ مقابله ماید.
11
وقوعآنها
خطروقوع
مخاطراتو وخطر
جدول-1 1ـمخاطرات
جدول
آنها1

جدول  1ا مخاطرات و خطر وقوع آنها
احتمال
وقوع
حداكثر خطر
احتمال
حداكثر
خفيف متوسط-
آسب جاناشديد

فشان
فشان
ن
ن
ني
ي
تي ساحل
تي ساحل
يشهري-روستایي
يشهري-روستایي
عتي
تي
ميایي
ميایي
دهاي
دهاي
یي
ي
 همهگيريها همهگيريهاي
ي

طوفانهاي ساحلي
وفانهاي ساحلي

یایي
یایي

خطر وقوع
خطر وقوع
مخاطرات -
خدبييييي
فيتتتتت -
خسارت
مالا
آسيب جانی خسا ت
مالی
خسارت
مالي
سارت
متوسط -يديد آسيب جا ي
كشاورزي
ماوسط -شدید
زياد
يديد گردباد كم
زياد
زياد
كم
شديد
زیاد
کم
شدید
زياد
زياد
يديد
كم
زياد
زياد
شديد
زلزله
زیاد
زیاد
شدید
زياد
متوسطمتوسط
زياد
شديد
يديد فوران آتشفشان زياد
ماوسط
زیاد
شدید
متوسط
كم -متوسط متوسطمتوسط
متوسط
متوسط رانش زمين كم -متوسط
ماوسط
کم -ماوسط
ماوسط
زياد
متوسطمتوسط
زياد
متوسط
متوسطسيل ناگهاني زياد
ماوسط
زیاد
ماوسط
كم
كم
كم
خفيف
كم
خدب آلودگي نفتي ساحل كم
کم
کم
في
كم
متوسطمتوسط
كم
متوسط -شديد
كم
سوز-ييديد
متوسط
شهری-روستايي
آتش
ماوسط
ماوسط -شدید کم
كم
كم
كم
متوسط
كم
متوسطبالياي صنعتي كم
کم
کم
ماوسط
كم
كم
كم
متوسط
كم
متوسطبالياي شيميايي كم
کم
کم
ماوسط
كم
زياد
متوسط
كم
متوسطحوادث جادهاي زياد
کم
زیاد
ماوسط
كم
كم
زياد
متوسط
كم
متوسطبالياي هوايي زياد
کم
زیاد
ماوسط
زياد د ببما يهايخاص زياد در كم
متوسط
كم
كم
متوسط
هاي اصبيماريهايخاص کم
ماوسطيها  -همهگيريهازیاد در بيماري
اپيدم
زياد
كم
متوسط
زیاد
کم
ماوسط
زياد
زياد
كم
متوسط
خشكسالي
كم
زياد
خدب
کم
زیاد
في
كم
كم
زياد
خفيف
تروريسم
متوسطيزياد د مناطق ساحلا
كم -زياد
خدب
ماوسطتزیاد در مناطي ساحلي
کم -زیاد
في
سونامي-طوفانهاي ساحلي

متوسط
ماوسط

حوادث دريايي

زياد
زیاد

حداكثر احتمال

خفيف

كم -زياد

متوسط

زياد

كم
کم

ط ـ زياد در
متوس 
مناطق ساحلي

كم

كم

-

.11يادآو ي :براي اماما مراحل ذكر يدد الزم است منبع جمعآو ي اطالعات ذكر يود.
.یادآوري :براي تمامي مراحح ذکر شده الزم است منبع جمعآوري اطالعات ذکر شود.

خسييييييييا ت
ستتتتتتتتارت خسا ت محبطا
محيطي
سارت محيطي
خسارتزي
كشاو
کشاورزي
زياد
زياد زياد
زیاد
زیاد
زياد
كم زياد
زیاد
کم
زياد زياد
زياد
زیاد
زیاد
متوسط
متوسط
متوسط
ماوسط
ماوسط
زياد زياد
زياد
زیاد
زیاد
كم زياد
زياد
زیاد
کم
كم متوسط
متوسط
ماوسط
کم
كم كم
كم
کم
کم
كم كم
كم
کم
کم
 كمكم
کم
كم كم
كم
کم
کم
كم
كم
کم كم
کم
كم
زياد
کم
زیاد
كم
كم
كم
کم
کم
كم
متوسط ي زياد د مناطق
كم
ماوسط ت زیاد در مناطي
کم
متوسط ـ زياد در مناط ق ساحلي بسته به حادثه اما بيا احت
بساه به حادثه اما بتا احا
بسته به -حادثه اما با احتمال زيادآلودگاساحلا
آلودگيساحلي
آلودگيساحلي
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تحليح ط ر مخاطرات و احامال وقوع حوادث و بالیا ،ما را قادر مي سازد طرات سالماي اشي از
احلبل خطر مخاطرات و احتمال وقوع حوادث و باليا ،ما ا قاد ما سازد خطرات سالمتا نايا از
این بالیا را شناسایي کرده و سبت به حح و مقابله با آ ها اقدام کنيم .جدول زیر مثالي در این مورد
سالمايايناشي
كنبم.سازد
قادر مي
حوادث و
احامال
مخاطرات و
تحليح
مو ازد
طراتمثالا د
جدول زير
بالیا،آنماا رااقدام
مقابله با
وقوعحل و
نسبت به
كردد و
باليا اط ريناسايا
اين
ميباشد.
بايد .را شناسایي کرده و سبت به حح و مقابله با آ ها اقدام کنيم .جدول زیر مثالي در این مورد
این بالیا
ما
جدول  - 2طرات سالماي همراه با مخاطرات شناسایيشده
باشد.
مي
جدول  - 2خطرات سالمتا همراد با مخاطرات يناسايايدد

مخاطرات شناسایي شده

خطرات سالمتي

شده
مخاطرات
همراه با
جدول 2
سالمتيشناساييشده
مخاطرات
شناسایي با
سالمتي همراه
خطرات
سالماي- 2
شده  -طراتجدول
خطرات
مخاطرات شناسایي

و بالیاي محتمل
مستقيم
خطرات سالمتي
محتملشده
شناسایي
مخاطرات
بالیاي
و
غيرمستقيم
مستقيم
افتتزایش احامتتال بيمتتاريهتتاي مستتري
سالمتي
خطرات
غيرمستقيم
صدمات ،آسيبهاي
مخاطرات– گردباد
محتملها
و بالیاي طوفان
شناسايي
آببيويهويي د
مسيازيري
ياي
هايهي
بيمارييا ي
مدت احتمييال ببمي
ييياي
مستقيمکوتاهمدت و اثرات روا ي طوالافي
اقلين ميکر
مناقله
شده و بالياي محتمل
صدمات ،آسب هاي كواادمدت و اثرات وانا طوالنامدت
طوفانها – گردباد
مبكروباویتتژه
مستتري بتته
تاريوهتتاي
احامتتال
افت
مستقيم
ناقلبن
غیرمستقیمبيمازتآ
منتقله
تزایشهاي
ببما ي
صدمات ،آسيبهاي کوتاهمدت و اثرات روا ي طوال يمدت
طوفانها – گردباد
آسيب رو د ز دگي ممکناست منجر بته
ميکروبي
اقلين
ممكنبو
هاي از آب
مناقله
بيماري
هاي...
احتمالو
شکساگي
روانيگرد و ببار،
اسانشاق
فگي،
جراحات،
صدمات ،و
صدمه
زلزله
كمبيود
بيه
منرر
است
زندگا
وند
آسب
ويژه
ه
مسري
ي
بيمار
افزايش
اثرات
و
مدت
ه
كوتا
هاي
ب
آسي
آب و بذا شده و اباال به بيماري شود.
طوفانها  -گردباد
استنشاق
زلزله
دگيناقلين
منتقله زاز آب و
گرد و غبا  ،يكستگا و...بيماريهاي
مدت
صدمه و جراحات ،خدگا ،طوالني
يود.بته کمبتود
ميكروبيمنجر
غذا د
آسيب رو
استي
ممکنببما
يدد و ابتال به
آ و
صدمه و جراحات ،فگي ،اسانشاق گرد و ببار ،شکساگي و...
زلزله
اثرات تنفسي و چشمي اشتي از ذرات
بيماريآب
بهبهكمبود
منج ر
بذاممكن
زندگي
ب رون د
آسي 
صدمه و جراحات ،خفگي ،استنشاق گرد و غبار،
شود.
استاباال
شدهو و
آب و
خاكسيتر،
ات
ذ
از
ناييا
چشما
اندسا
اثرات
زلزله
شود.ستالمت عمتومي در اثتر بتار
بیماریروي
و غذا شده و ابتال بهتتأثير
فگي
فوران آتشفشان
شكستگي و...
اکستار،
تنفسي و
اثرات
ي
ذراتبيا انهييا
اشتي داز اثير
چشميعميوما
سيالمت
وي
ر
ب
ايثث
خدگا
فوران آتشفشان
اسيدي
ذرات خاكستر،
اثرات تنفسي و چشمي ناشي از
خفگي
فشان
ش
آت
فوران
اسيدياثتر بتارا هتتاي
عمتومي در
ستالمت
روي
ر
ي
تتأث
فگي
فوران آتشفشان
تأثیر روياسبدي
سالمت عمومی در اثر
هایي آب و کمبود ذ ایر بذایي
بارانيره
قطع ذ
اسيدي
ذخبرددر
متدت
ي
صدمه و جراحات ،فگي ،اثرات کوتاهمتدت و طتوال
غذايا
كمبود
كمبودآب و
يآ
قطع
كمبود
ذخاير
ی آب و
قطع ذخيره
كمبودتاي و گ ت
بيم/تتاريهت
ذخاير بتته
غذايي/استتت
ممکتتن
رانش
كوتاوهمدت و
كوااداثرات
خفگي،
جراحات،
صدمه و
طيوالناميدت
ميدت
اثرات
خدگا،
زمينزمينصدمه و جراحات،
اسهال
کمبودو
هايوو گوارش
بيماريي
استذبه
آبدممكن
رانش
روا
سالمت
ایر
آب
يره
قطع
کمبودو
بذایيي/يوا و
ياي و گ
شود.ي
منجر ذيه
يه ببمييا
ي
ب
يت
ي
اس
ين
ي
ممك
آ
رانش زمين
روان
سالمت
در
مدت
ي
طوالن
اسهال
جراحات ،فگي ،اثرات کوتاهمتدت و طتوال يمتدت در
صدمه
منجر شود.
متو وان
سال
يود .بتته بيمتتاريهتتاي و گتتوارش و
منرراستتت
ممکتتن
آب
رانش زمين
اس ال
گرفتگي،
شدگي ،بر
صدمات،غرق
سالمت روا صدمات،
افزايشافزایش بيماريهاي مستري،
گرفاگي،
شدگي،ق برق
برق
اسهال
زندگي در رو د ز دگي
شود.االل
منجردر ا
روند
اختالل
طريق
هاي منتقله
مسري،
سيل سيل صدمات ،غرقبيماري
هاي مسيري،
آبازي
ببما
بيماريازافياي
گرفتگا،
هايبرق
يدگا،
آلودگي منابع
در زما
طریي
مناقله
هاي
بيماري
اختاللآبيد وند زندگا
سيل
آبي
منابع
آلودگي
زمان
در
آب
مستري،
بيماريهاي
شدگي،از برق
منابع آبا
افزایشآلودگا
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فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
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همان گونه كه اشاره شد ،مخاطرات ،وقايعي ذاتاً آسيب رسان هستند كه احتمال وقوو آناوا ر
مكان و زمان مشخص وجو

ار  .يك مخاطره براساس مكان يا جامعه مشوخص مويشوو  .خطور،
از

احتمال كيفي يا كمي وقو آسويبهوا ناشوي از يوك مخواطره مويباشود .جودول  1تعودا

مخاطراتي كه ممكن است ر استان يا شارستان محل زندگي خو بوا آن مواجوه شوويد را نشوان
مي هد و ستون وم خطر وقو را با استفا ه از مقياس كيفي نمايان مي كند .مقيواس كموي  1توا
 10كه  10نشان هنده باالترين احتمال ميباشد ،نيز قابل استفا ه است .از سو

يگر جدول 2

مشكالت سالمتي كه ر حوا ث و باليا مختلف ،ممكن است ايجا شوند را نشان مي هد .به اين
معني كه ر يك حا ثه ،احتمال بيشتر برا وقو شرايط خاص وجو

ار .

به نبال وقو حوا ث و باليا ممكن است هر كدام از مناطق جغرافيايي اختالالت و خساراتي را بوه
شرح ذيل تجربه نمايند:
 خسارات مالي
 اختالل ر محيط طبيعي
 خسارات جاني و مرگومير
 اختالل ر سالمتي :مصدوميت ونحوه ارائه خدمات
ر نتيجه اگر استان يا قطبي نتواند بهعنوان يك جامعه بزرگ پاسخ مناسب و مؤثر به حا ثه هد
و با آن سازگار شو  ،اقدامات حمايتي خارج از منطقه يا حتي كشور يوا جامعوه جاواني رورورت
پيدا ميكند .اين فرايند نمايي از يك بال و خطرات ناشي از آن 1ميباشد.
تفاوت اصلي بين بال و فوريت 2ر بزرگي آن است .ر بال  ،جامعه نميتواند بااسوتفا ه از منواب
موجو  ،حا ثه را مديريت كند ،ر حالي كه ر يك فوريت ،جامعه بوا اسوتفا ه از منواب خوو  ،ر
سطح نسبتاً خوبي به حا ثه پاسخ ا ه و سازگار مي شو  .برا روشن شدن بحث به مثالها زيور
توجه نماييد.
 اگر ر يك روستا موتورسيكلتي با ماشين تصا ف كر ه و و نفر مجروح به جا گذاشته باشد ،اينموقعيت ر روستا يك حا ثه است كه بايد به آن رسيدگي شو .
 تصا ف يك كاميون و اتوبوس و سقوط يكي از آن و به ره يك موقعيوت فوريوت بوا مسوتوليتاستاني /ملي است كه الزم است تيم امدا برا انتقال مصدومان ر صحنه حضور پيدا كند.
. Disaster

1

.Emergency

2
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 تصادف یك کاميو و اتوبوس و سقوط یکي از آ دو به دره یك موقعيتت فوریتت بتا مستئوليتاساا ي /ملي است که الزم است تيم امداد براي ا اقال مصدوما در صحنه حضور پيدا کند.
 -سا حه ي هوایي يز در یك شهر بزر

ممکن است یك بال در ظر گرفاه شود در چنين شرایطي

يز از منابع ملي جهت رویارویي با حادثه اسافاده واهد شد.
حال با روشن شد معني چهار واژه ي پایها ي مخاطره ،طر ،بال و فوریت ميتوا بته تشتریح
مفاهيم و اصول پردا ت .پيش از آ براي روشن مود بحث ،تمرین کوتاهي در زمينتهي ترستيم
طر ارائه ميشود.

كار گروهي /فردي :ترسيم نقشهي مخاطرات استان ،شهر یا ناحيه

كار گروهي /فردي :ترسيم نقشهی مخاطرات استان ،شهر يا ناحيه

ليست مخاطرات منطقه ي جغرافيایي خود را براساس اطالعات موثق ثبت شده در سازمانهاي

ليست مخاطرات منطقهی جغرافيايي خود را براساس اطالعات موثق ثبت شده در

مرتبط مانند استانداري و هواشناسي و با استفاده از كتاب ملي ابزارهاي سالمت تهيه نمایيد.

سازمانهاي مرتبط مانند استانداري و هواشناسي و با استفاده از کتاب ملی ابزارهای سالمت

قشهاي از مخاطرات منطقه ي ود ترسيم کنيتد .بتا استافاده از اطالعتات جتدول  ،1ایتن مختاطرات را

تهيه نماييد.

مشخص موده و به تفکيك ترسيم مائيد .با اسافاده از ر گها و سایههاي مخالت بتراي هتر مختاطره،

مشخص
مخاطرات
اطالعات
استفاده از
ترسيم كنيد.
منطقهی خود
اي از
نقشه
هتايراجداگا ته
اين قشته
جدولتوا،1يتد
کنيد .مي
مشخص
بيشار بااست را
مخاطرات در آ
مخاطراتوقوع
که احامال
مناطقي

كه
براي
مختلف
قرارههاي
یکدیگرساي
رويرنگها و
استفاده از
نمودههرو به
مناطقيچته
مخاطره،ببينيتد
شماهرميتوا يد
اینجا
دهيد .در
نمائيد .باقشه ها را
ترسيم سپس
تفكيكکشيده و
مخاطره
براي
مخاطره
جدولبراي هر
جداگانه
توانيد نقشه
کنید .م
مشخص
است را
برايآنهربيشتر
مخاطرات در
احتمال وقوع
باشتند کته در
هاي در
مخاطراتي
ي است
ممکن
دار د.
مخاطرات
کدام از
طر بيشاري
مناطقي

مناطقي خطر
ترتيبببينيد
توانيد
شما مي
قرار دهيد.
ها را
نقشه
سپس
ترسيمچهمائيد
همين
اينجايز به
صورت آدرها را
يكديگردر آ
رويبرعکس،
افاند و
مي
اتفاق
كشيدهيوشما
منطقه
بيشتري براي هر كدام از مخاطرات دارند .ممكن است مخاطراتي در جدول باشند كه در منطقهی شما
اتفاق نميافتند و برعكس ،در آن صورت آنها را نيز به همين ترتيب ترسيم نمائيد
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راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي
فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا

راهنماي گام به گام ترسيم مخاطره
راهنماي گام به گام ترسيم مخاطره

 -1جدول مخاطرات را مرور كنيد.

 -1جدول مخاطرات را مرور کنيد.

 -2اطالعات الزم در مورد مكان ،زمان و بزرگي حوادث و باليايي كه در منطقهی مورد نظر شما

 -2اطالعات الزم در مورد مکا  ،زما و بزرگي حوادث و بالیایي که در منطقتهي متورد ظتر شتما در 5

در  5سال گذشته اتفاق افتاده است را جمعآوري نمائيد.

سال گذشاه اتفاق افااده است را جمعآوري مائيد.

اند،
تد،افتاده
اتفاق
اتفتاقشما
منطقهی
كهدرزماني
گيريگير
همه همه
بزرگي
زمان و
مكان،
اطالعتات
افاتادها
منطقهدري شما
هايي ي
هایييکه زما
بزرگي
زما و
موردمکا ،
-3دردرمورد
-3

مائيد.آوري نمائيد.
آوريرا جمع
كافي
اطالعات
جمع
کافي را

بود،
الزم
بازديد
نياز رامنطقه
صورت
مناسب ،در
اطالعات
آوري
جمعع
براي جم
جامعته
چنانچه از
كنيد.الزم بتود،
چنا چته
بازدیدراکنيد.
منطقه
صورت ياز
مناسب ،در
اطالعات
آوري
-4براي
-4
بگيرید.كمك بگيريد.
کمكاين كار
انجام
جامعه
از
برايکار
جام این
براي ا

کنيد.
مربوطه تهيه
سازما هاي
مراکز و
منطقهرا از
منطقهتا
 -5قشه
-5
تهيه كنيد.
مربوطه
سازمانهاي
مراكز و
تان را از
يیپایهپاييهی
نقشه

پالسايك رسم
رويشفاف
رويراطلي
قشهي
استفاده ازشا گر،
-6بابااسافاده از
-6
کنيد .رسم كنيد.
پالستيك
طلقیاشفاف يا
پایهیراپايه
نقشه
حدودحدود
نشانگر،

مشخص کنيد.
مخاطرات بارا رباگ و
-7مخاطرات را
-7
مشخص کنید.
عالئمعالئم
شرحشرح
رنگ و

برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني :فرایند و مراحل اجرایي
برنامهریزي آمادگي بيمارستاني(افزایش ظرفيت)
بهمنظور مقابله با حوادث و بالیا ،بيمارساا ها باید داراي بر امه باشند که این بر امه باید در جهتت
مدیریت تهدیدات و مخاطرات شنا اه شدهي حاصح از ا جام تحليح مختاطرات و آستيبپتذیري و
مباني بر شا صهاي ایمني بيمارساا ي باشد .هم چنين با اسافاده از این بر امهي جتامع ،متدیرا
بيمارساا ها مي توا ند ضتمن کتاهش تتأثيرات احامتالي حتوادث و بالیتا بتر جنبتههتاي مخالت
بيمارساا  ،به منظور پاسخ به حوادث؛ آمادگي مناستب را کستب کننتد .دو هتدف اوليتهي کستب
آمادگي بيمارساا ي شامح تأمين محيطي امن براي بيمارا و پرسنح و همزما تأمين پاسخي مؤثر
به حادثهي پيشآمده است.

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
فصل اول
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43

فرآیند کسب آمادگي يازمند هماهنگي پاسخ دا لي و ارجي بته حادثته از طریتي یتك سيستام
فرما دهي یا مدیریت پذیرفاهشده و کارا ظير ساما هي فرما دهي حوادث بيمارساا ي 1استت .ایتن
فرآیند شامح:
 .1تدوین سياست آمادگي در حوادث و بالیا
 .2بر امهریزي پاسخ به حوادث و بالیا
 .3آموزش بر امه
 .4تمرین بر امه
 .5ظارت و ارزیابي اایج
عناصر برنامهي افزایش ظرفيت
فرافرفيت ،توا ایي افزایش اگها ي ،بيش از حد یا بيرطبيعي منابع بتراي ایجتاد ،اجترا یتا مستاقر
کرد یك قابليت و توا ایي اص در پاسخ به افزایش اگها ي يازهاي اشي از وقوع حوادث استت.
افزایش فرفيت به معناي توا افزایش تختهاي بساري و فضاهاي در دسارس استت کته در ایتن
فضا ها ممکن است دمات مورد ياز بيمارا مثح تریاژ ،دمات درما ي و مراقباي ،واکسيناسيو و
آلودگيزدایي ارائه شده یا به آسا ي در آ محح امکا ارائته تدمات باشتد .فتراهم آورد امکتا
دسارسي به پرسنح با تخصص ها ي مافاوت ،داروها ،تجهيزات و امکا ات ضتروري یتا حاتي تتامين
فرفيت قا و ي براي ارائه مراقبت بهداشاي درشرایطي که دمات در واساي بيش از فرفيت مجاز
ميباشد.
هر بر امه افزایش فرفيت ،شامح سه جزء اصلي کارکنا (منابع ا سا ي) ،تجهيزات (تخصصي و بير
تخصصي بيمارساا ي) و امکا ات و سا اارها (فضاي فيزیکي) ميباشد .به عبارت دیگتر یتك مرکتز
بهداشاي و درما ي در صورتي ميتوا د به ارائه دمات ود در هنگام وقوع حوادث ادامه دهتد کته
باوا د بر اساس یك بر امه از پيش تدوین و تمرین شده منابع سه گا ه ود را افزایش دهد .در این
بخش به ا اصار به این عناصر اشاره واهيم کرد.

).Hospital Incidence Command System (HICS

1
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 .1كاركنان (1منابع انساني) :بر امه افزایشفرفيت ،بر امهاي است که ميتوا د بتر استاس یتك
بر امهي قبلي ،تمام منابع ا سا ي مورد يتاز اعتم از پزشتکا  ،پرستاارا  ،کتادر پيراپزشتکي و
يروهاي دماتي را تامين ماید .بالطبع ممکن است همهي این منابع در هنگام بروز حادثه در
ا ايار مدیریت باشند .بنابراین بر امهي افزایشفرفيت ميتوا د منابع ا سا ي متورد يتاز را از
طرق مخال (پرسنح ود بيمارساا  ،پرسنح مراکز همکار ،يروهاي داوطلب و بيتره) تتامين
ماید.
 .2تجهيزات  (،تخصصي و غير تخصصي بيمارساتاني)  :بتراي ارائته تدمات مناستب بته
2

مصدومين در هنگتام وقتوع یتك حادثته عتالوه بتر منتابع ا ستا ي بته تجهيتزات تخصصتي و
بيرتخصصي بيمارساا ي ياز ميباشد .بر امهي افزایش فرفيت به حوي طراحتي گردیتده کته
ميتوا د این منابع را از ا بارهاي موجود در بيمارساا  ،مراکز و هادهاي همکار و یتا از طریتي
تفاهم امههایي که با مراکز تامين دارو و تجهيزات منعقد موده استت ،تتامين مایتد .در ایتن
بر امه عالوه بر تامين يازهاي تخصصي ،حوهي تامين مواد مصرفي و هم چنتين متواد بتذایي
يز مشخص شده است.
 .3امکانات و ساختارها ( 3فضاي فيزیکي)  :واضح و مبرهن است که منابع ا سا ي و تجهيزات
براي ارائه دمات باید در یك فضاي فيزیکي مساقر شو د .بر امهي افزایش فرفيت به گو هاي
طراحي شده که ميتوا د از تمام فرفيتهاي فيزیکتي بيمارستاا شتامح اتتاقهتاي بستاري،
راهروها ،سالنها و حاي فضاي باز بيمارساا (مخصوصاً در مواردي که ایمني سا اما اصتلي
تهدید شده است) براي ارائه دمات ،بهارین اسافاده را کنتد .در ایتن بر امته کتاربري تمتامي
فضاهاي موجود در بيمارساا در هنگام وقوع حادثه از پيش مشخص و يز فضاهاي مورد يتاز
براي تریاژ بيمارا  ،بساري مصدومين ،گهداري اجساد و همچنين محح اساراحت پرسنح يتز
پيش بيني شده است.

.Staff

1

.Stuff
3
.Structure
2
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مرحله اول :پيش نيازهاي تدوین برنامه
اولين مرحله براي داشان یك بر امهي افزایش فرفيت بيمارساا ي تدوین پيش يازهاي آ استت.
این پيش يازها عبارتند از:
 .1بر امهي ایجاد افزایش فرفيت هما ند هر بر امهي دیگر ،بر اساس ارزیابي و تحليح طر تدوین
و اجرا مي گردد .بنابراین قبح از تدوین این بر امه باید مخاطراتي که بيمارساا را تهدید متي
کنند شناسایي و مشخصههاي آسيبپذیري بيمارساا اساخراج و سپس بر اساس تحليح طر
بيمارساا  ،بر امه تدوین شود.
 .2هما طور که قبالً ذکر گردید  ،تدوین و اجراي بر امه يازمند وجتود ستا اار مناستب ستازما ي
(ساما ه فرما تدهي حادثته) استت .بتدین معنتي کته قبتح از تتدوین بر امته افتزایش فرفيتت
بيمارساا ي ،الزم است که سا اار فرما دهي حادثه مناسب تدوین شده باشد.
 .3شناسایي کاربريهاي مورد ياز ،فرفيتهاي فيزیکي بيمارساا و هم چنين توع کتاربري کته
هر فضا ميتوا د داشاه باشد ،یکي از پيش يازهاي تدوین بر امهي افزایش فرفيت استت .ایتن
فرفيتها عبارتند از:


اتاق بيمارا



بخشهاي بساري



راهروها و سالنهاي چند منظوره



فضاهاي باز بيمارساا



ا بارها

کاه بسيار مهم در اسافاده از این فضاها ایمن بود آ ها براي ارائه دمات ميباشد .بنابراین توجه
داشاه باشيد که اسافاده از این اماکن چه در زما ارزیابي طر و شناسایي فرفيتها و چه بعتد از
وقوع حوادثي همچو زلزله که ممکن است سا اار فيزیکي اماکن را دچار ا االل ماید ،منوط بته
تایيد ایمني آ ها توسط بخش ایمني ميباشد .در مواقعي که این اماکن بتراي استافادههتاي تاص
آماده ميشو د ،باید قبح از اسافاده ،عمليات گندزدایي و کنارل عفو ت طبي اساا داردهاي موجود
ا جام شود .همچنين عدم توجه و عدم اساقرار سيسام متدیریت پستما دهاي بيمارستاا ي در ایتن
اماکن ،ميتوا د مجموعه را با چالشي بزر

مواجه مایتد .بنتابراین پتيشبينتي سيستام متدیریت

پسما دهاي بيمارساا ي هنگام اسافاده از آ ها ضروري است.
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 .4فرفيتهاي بيرفيزیکي و تجهيزاتي بيمارساا شناسایي گرد د .این فرفيتها عبارتند از:


دارو و تجهيزات بيمارساا ي



تجهيزات حمح و قح و ترابري



تجهيزات اداري و دماتي



تجهيزات اطالعاتي و مدیریاي

 5فرفيت هاي بالقوه يروي ا سا ي اعم از شابح ،آمتاده بته کتار ،باز شستاه و داوطلتب شناستایي
گرد د .این فرفيتها باید به تفکيك عملکرد تخصصي شناسایي شده ،توع و ميتزا مهتارت آ هتا
مشخص گردد .فرفيتهاي يروي ا سا ي شامح موارد ذیح است:


پرسنح پرسااري



پرسنح پزشکي



پرسنح پيراپزشکي شامح رادیولوژي ،آزمایشگاه و دارو ا ه



پرسنح دماتي و پشايبا ي



پرسنح مالي و اداري

 .6فرفيتها و پاا سيحهاي مرتبط با تدمات بهداشتاي و درمتا ي در تارج از بيمارستاا بایتد
شناسایي گرد د .این فرفيتها عبارتند از:
 شناسایي مراکز بهداشاي  -درما ي موجود و پاا سيحهاي آ ها شامح مراکز دولاتي ،صوصتي،
يریه ،ظامي و بيره
 شناسایي هاد هاي مرتبط با دمات درما ي و ميزا پاا سيح آ ها شامح مرکز مدیریت حوادث
و فوریتها ،سازما هاي حامي سالمت ،سازما هاي صنفي ظام پزشکي ،ظام پرسااري ،ظتام
روا شناسي ،هالل احمر ،بهزیساي ،شهرداري ،يروهاي مسلح و بيره
 شناسایي هادها و شرکتهاي توليد و تامين کننده ي دارو و تجهيزات پزشکي و بيتر پزشتکي
مورد ياز
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مرحله دوم  :تدوین برنامهي افزایش ظرفيت بيمارستاني
قبح از هر چيز ذکر این کاه ضروري است که هر بيمارساا بر اساس ارزیتابي و تحليتح وضتعيت
ود داراي بر امهي منحصر به فردي است ،اما بعضي از شا صها در همه بر امهها مشارك هساند
و باید مد ظر قرار گير د که در این قسمت به آ ها اشاره واهد شد.
 بر امهي مازاد فرفيت بيمارساا ي بخشي از بر امهي عملياتي اورژا سي است.
1

 واژگا و ادبيات این بر امه منطبي با اسناد باالدساي است.
 پرسنح کليدي بيمارساا با این بر امه آشنا بوده و براي اجراي آ آموزش دیدها د.
 بر امه با مشارکت تمامي ذي فعا و افراد داراي مسئوليت در بر امه گاشاه شدهاست.
 بر امه منطبي بر شرایط محيطي ،اقاصادي ،فرهنگي و اجاماعي بيمارساا است.
 بر امه عالوه بر اینکه منطبي بر بر امه عملياتي اورژا سي است ،داراي ارتباطات تعریت شتده و
تدوین شده در قالب تفاهم امهها ي کابي با مراکتز همجتوار جهتت تتامين منتابع متورد يتاز
ميباشد.
 وفای تمامي افراد مسئول ،به آ ها ابالغ شده و براي ا جام آ آموزش دیده ا د.
براي تدوین بر امه افزایش فرفيت بيمارساا ي ابادا باید اجزاي آ را مشخص مود .هتر چنتد هتر
بيمارساا بر حسب وضعيت ود ميتوا د داراي اجزاي مخال باشد ،اما معموالً این بر امته داراي
دساورالعمحهاي ذیح است:
 دساورالعمح ورود و روج بيمارا و مصدومين به بيمارساا
 دساورالعمح سطح بندي و حوه تر يص بيمارا بستاري در بيمارستاا و اطتالع رستا ي بته
ا واده
 دساورالعمح پذیرش سریع مصدومين و بيمارا
 دساورالعمح حوه جابجایي بيمارا و مصدومين در بيمارساا
 دساورالعمح حوه پيگيري رو د درما بيمارا تر يص شده از بيمارساا
 دساورالعمح حوه فرا وا ي پرسنح
 دساورالعمح حوه تریاژ بيمارا و مصدومين
 دساورالعمح حوه ارایهي دمات درما ي ارج از بيمارساا
). Emergency Operation Plan (EOP

1
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 دساورالعمح حوه گزارشدهي بيماريهاي مشمول گزارش
 دساورالعمح حوه دیده با ي بيماريها
 دساورالعمح حوه بکارگيري هادهاي همکار
 دساورالعمح حوه بکارگيري پرسنح داوطلب
 دساورالعمح حوه مدیریت همراها بيمارا و مردم
 دساورالعمح حوه تحویح تجهيزات و وسایح
 دساورالعمح حوه تامين تجهيزات مورد ياز
 دساورالعمح حوه هزینه کرد منابع مالي
مرحله سوم  :اجراي برنامه افزایش ظرفيت بيمارستاني
بر امه افزایش فرفيت بيمارساا ي جزیي از بر امه عملياتي اورژا سي است و در چتارچوب ستا اار
ساما ه فرما دهي حادثه اجرا ميگردد .در این قسمت به شرح وفای بختشهتاي مخالت اجتراي
بر امه بر اساس سا اار اشاره ميگردد:
 .1فرماندهي:
وفای فرما ده حادثه براي اجراي بر امه افزایش فرفيت عبارت است از:


ارتباط با مرکز هدایت عمليات و تبادل اطالعات



اعالم وضعيت و سطح حادثه بر اساس الگوي سطح بندي در کاتاب مجموعته ابزارهتاي

ملي


صدور دساور فعال شد بر امه افزایش فرفيت بيمارساا ي

 .2روابط عمومي:


جمع آوري اطالعات مورد ياز مردم و رستا ههتا در صتوص تغييترات ا جتام شتده در
بيمارساا



هماهنگي جهت ارائه مناسب و به موقع اطالعات به رسا هها و مردم
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 .3هماهنگي:


ارتباط دائم با بخشها ي بيرو ي بيمارساا و اعالم يازهاي بيمارساا به آ ها بر استاس
تفاهم امههاي قبلي



هماهنگي با بخش هاي دا لتي بيمارستاا جهتت تتأمين يازهتاي بيمارستاا توستط
بخشهاي بيرو ي ،بخصوص حوزه حمح و قح و تأمين تجهيزات و منابع.



ارتباط با مرکز هدایت عمليات محح حادثته و دا شتگاه بته منظتور تبتادل اطالعتات در
صوص وسعت حادثه ،منابع موجود و مورد ياز و دمات مورد ياز

 .4ایمني:


رصد و مدیریت وضعيت ایمني بيمارساا به صوص در مواردي که فيزیك بيمارستاا
آسيب دیده یا مواد طر اك در آ وجود دارد و یا هنگامي که بر امه افزایشفرفيت در
فضاي باز بيمارساا در حال اجرا است.



هماهنگي براي تامين وسایح حفافت فردي



ظارت بر اجراي اساا داردهاي ایمني و حفافت فردي



ساما دهي و مدیریت امنيت بيمارساا شتامح امنيتت پيرامتو ي ،حمتح و قتح ،ورود و
روج و...

 .5پشتيباني:


تأمين ،ساما دهي و مدیریت فضاهاي فيزیکي مورد ياز براي اجراي بر امه فرفيت مازاد.



تأمين و مدیریت تجهيزات پزشکي و بير پزشکي براي اجراي بر امه



تأمين آب ،بذا ،محح ا ساراحت براي بيمارا و پرسنح بر اساس فرفيت ایجاد شتده در
بيمارساا



گهداري و به روز رسا ي تجهيزات موجود در ا بارها



مدیریت کمكهاي مردمي و هادهاي يریه
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 .6برنامه ریزي:


ساما دهي و هدایت تمامي بخشها و اقدامات مربوط به بر امه



رصد ،مدیریت و ا اشار مناسب اطالعات



دریافت اطالعات از تمامي بخشهاي درگير در عمليات



مساندسازي اقدامات و فعاليتهاي بخشهاي مخال



دریافت اطالعات در صوص منابع ا سا ي ،مالي ،تجهيزات و يازها



توسعه بر امهها ي مناسب براي افزایش دمات بر اساس اطالعات دریافاي

 .7مالي و اداري:


تامين منابع مالي و اعاباري براي تهيه تجهيزات بر امه



ظارت بر مالکيت اموال و تجهيزات



مساند سازي هزینهها و مخارج عمليات

 .8عمليات:


ساما دهي و هدایت اقدامات اجرایي بر امه



اجراي دساورات فرما ده حادثه



هماهنگي و ظارت بر ارائه دمات بهداشاي و درما ي در بخشهاي عادي و مازاد



فعال سازي مدیرا و مسئولين بخشها و واحدها



فعال سازي بر امه فرفيت مازاد



صدور دساور کنسح کرد جراحيهاي ا اخابي



صدور دساور تر يص بيمارا الکايو (ا اخابي)



ارائه دمات در بخشها و فضاهاي مازاد
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مرحله چهارم :ارزیابي و ارتقاي برنامه
بر امهي افزایش فرفيت بيمارساا ي مثح هر بر امهي دیگري ،یتك بر امتهي پویتا بتوده و بایستاي
مرتباً اصالح و بهروز شود .اجراي تمرینها ي تخصصي و یا ترکيبي این بر امه و ارزیابي دقيتي ایتن
تمرین ها و هم چنين اجراي بر امه درحوادث واقعي که ممکن استت در بيمارستاا اتفتاق بيفاتد،
ميتوا د در ارتق اي ميزا آمادگي بيمارساا مفيد باشد .بدین منظور یکي از بخشهاي بسيار مهم
بر امهي افزایش فرفيت بيمارساا ي ،ظام ارزیابي و ارتقاي بر امه ميباشد که در ایتن قستمت بته
چند مورد از این اقدامات اشاره ميگردد:
 .1تعدادي از پرسنح براي ارزیابي بر امه ،آموزش داده شو د.
 .2چكليستهاي ارزیابي بر امه در زما تدوین بر امه آماده و اعابارسنجي گرد د.
 .3در زما برگزاري ما ور هتا و عمليتات ،پرستنح ارزیتاب تحتت فرما تدهي واحتد بر امتهریتزي،
بخشهاي مخال بر امه را مورد ارزیابي قرار دهند.
 .4اایج ارزیابي بر امه توسط واحد بر امه ریزي ،تحليح و در جلسه سااد فرما دهي حادثه بررسي
گردد.
 .5بر امه و دساورالعمحهاي اجرایي بر اساس ارزیابيهاي ا جام شده اصالح شو د.
 .6تجربيات بخشهاي مخال مساندسازي شده و از آ ها در ارتقاي بر امه اسافاده گردد.
 .7بيمارساا همواره به د بال یافان راههایي براي ارتقاي ميزا افزایش فرفيت ود باشد.
آموزش پرسنل بيمارستان
روشهاي گو اگو ي جهت آموزش پرسنح بيمارساا ي بهمنظور پاسخ مؤثر در زما حتوادث و بالیتا
وجود دارد ،که شامح آموزشهاي عمومي /ترکيبي و ا اصاصي ميباشد.


آموزشهاي عمومي /تركيبي:
 oحمالت مسلحا ه و تروریساي
 oمواد طر اك

1

 oرفع آلودگي

 oسيسام فرما دهي حوادث بيمارساا ي
 oبر امهي آمادگي بيمارساا ي

. Hazardous Material

1
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این آموزش ها به عنوا زیربناي مناسبي زمينه را براي بر امه ریزي و ارتقاء آمادگي بهداشتاي-
درما ي فراهم مي آور د .به عنوا مثال آموزش آلودگيزدایي ،باعث کسب دا ش و تجربهي کافي در
زمينهي اسافاده از وسایح حفافت کننده ي شخصي در برابر عوامح طر تاك متيشتود؛ کته ایتن
دا ش و تجربه ،ود ميتوا د به بر امهي آلودگيزدایي بيمارساا اضافه گردد.
 آموزشهاي اختصاصي:
 oزما راها دازي ساما هي فرما دهي حادثه

 oزما شروع و چگو گي پاسخگویي به حادثه
 oتعری تریاژ

 oچگو گي و محح ا جام تریاژ
 oمکا مناسب براي تریاژ

 oحوهي اسافاده از سيسام آلودگيزدایي بيمارساا

 oمکا مناسب جهت راها دازي سيسام آلودگيزدایي بيمارساا
در حوزه ي آموزش معموالً مشکالت زیادي وجود دارد ،کمبتود استاا داردهاي آموزشتي متورد
قبول عموم ،عدم دریافت آموزشهاي الزم توسط پرسنح و عدمتناسب توا ایي افتراد بتا مستئوليت
محول شده به آ ها در بر امهي آمادگي و عدموجود اساا داردهایي براي بررسي اثربخشي آموزشها،
مثالهایي از این قبيح هساند.
تمرین و مانور1؛ آزمو ي جهتت ارزیتابي آمتادگي بيمارستاا و عملکترد پرستنح در شترایط
شبيهسازي شده است .ارزیابي بعد از تمرین روش وبي بتراي بررستي اثربخشتي آمتوزشهتا يتز
ميباشد .تمرینها و ما ورها معموالً به دو شکح اعالمشده یا اعالم شده براي همه بهجز بر امهریزا ،
بر امهریزي و اجرا ميگردد .تمرینها شامح موارد ذیح ميباشند:
 .1شبيهسازي كامپيوتري :در شبيه سازي کامپيوتري ،معموالً سناریوي یك حادثه براي افراد
و گروههاي مورد ظر مایش داده ميشود و آ ها از طریي کامپيوتر به موقعيت پاسخ ميدهند.
این شرایط باعث ميشود پرسنح درك درساي از قشهتا و مستئوليتهتاي تود داشتاه و
فرایند تصميمگيري را در جریا یك حادثه تمرین کنند.
. Exercises and drills

1
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 .2تمرین دورميزي :در مانور دورميزي ،سناريوي حادثه را در يك

اتكاق بكااي اركااد يديك ي

بيمارستان نمايش مي دهن  .اين تماين باعث درك ارااد از نقش رادي خود و تعامل با ديگا
اعضاي سيستم رامان هي حادثه ميگادد.
 .3تمرین عملياتي :در مانور عمدياتي ،اجااي سناريو به صورت واقعي به همااه داوطدبكاني بكه
عنوان مص ومين و حادثه دي گان ميباش ؛ يا به صكورت قابانيكان را كي بااسكاا گكزار
يتبي 1يه در آن مختصات را ي آنها نوشته شك ه اسك  .در مكانور عمديكاتي ،بايك اسكنل
بهطور واقعي به حادثه اسخ دهن .
در ي

بيمارستان تماينات در سطوح مختدفي انجام مكيگيكاد بكهعنكوان ماكام مم كن اسك

تماينات در ي

يا دو بخش يا يل بيمارستان صورت گياد ،مم ن اس مانور بااي يل جامعه بوده

و سايا سازمان هاي درگيا مانن اورژانس يشبيمارستاني و آتش نشاني نيز وارد آن شكون  .حتكي
2

ميتوان تمامي بيمارستانهاي منطقه را درگ يا ياد يا تنها بيمارستان مورد نظكا را بكااي مكانور در
نظا گار  .گاهي مانور در سطح استان يا قطب باگزار ميشود.
تماينها جزء الينف

بانامهي آمادگي بيمارستاني هستن ،يه ميتوان بهوسيدهي آنها ،بانامهها

را بهصورت يدي يا اختصاصي ارزيابي ياد .تعيين زمان الزم بااي راه ان ازي يك

م كانف رامانك هي

حادثه ي بيمارستاني يا ايجاد م اني بااي تاياژ و نيز ارزيابي جامع عمد اد بيمارستان ماامهكايي از
اين قبيل هستن  .معموالً در ي

مانور موارد ذيل مورد ارزيابي قاار ميگيان :

 رامان هي حادثه
 آلودگيزدايي
 تاياژ
 درمان

. Paper Based Victim

1

). Emergency Medical Service (EMS

2
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بهمنظور بررسي ابعاد مخال تمرین ،یك مشاهدهگر یا ارزیتاب محتورهتاي زیتر را در هتر منطقته
ارزیابي مي ماید:
 سا اار فرما دهي
 کفایت پرسنح و فضاهاي فيزیکي
 ارتباطات و رو د تبادل اطالعات
 امنيت و ایمني1پرسنح و قربا يا
 رو د آلودگيزدایي
 تریاژ و درما
 کفایت منابع ،اقالم و تجهيزات
ارزیاب باید بعد از تمرین 2طي جلسهاي ماشکح از تمامي افراد شرکتکننده یتا افتراد کليتدي بته
بررسي فرایند کامح تمرین ،بپردازد .این جلسه با هدف جمع آوري اطالعتات در زمينتهي عملکترد
افراد و عمليات ،بيمارساا و پاا سيحها به منظور بهبود بر امه آمادگي بيمارساا ي و فراینتد پاستخ
تشکيح مي شود .الزم به ذکر است که شناسائي افراد ضعي و عيب جویي از ضع عملکترد آ هتا از
اهداف جلسه بهشمار ميرود .در پایا جلسه  ،براساس اطالعات موجتود و ايجتهي ارزیتابيهتاي
ا جام شده ،بر امه مجدداً مورد بازبيني و اصالح قرار ميگيرد.
بيمارستان ایمن و مقاوم در مقابل حادثه
وقوع حوادث و بالیا هم در کشورهاي درحال توسعه و هم توسعه یافاه تمام عناصر اجاماعي ،به
صوص بيمارساا ها را تحتتأثير قرار ميدهد .ابلب اوقات بيمارساا ها در زما وقوع بالیا یعنتي
هنگامي که به دمات آ ها ياز هست ،قادر به ا جام مأموریت ذاتتي تود متيباشتند .لتذا تتداوم
عملکرد و حيات بيمارساا ها در زما وقوع حادثه و پس از آ بهمنظور تتأمين تدمات ستالمايِ
مورد ياز مردم ،ضروري است .در ايجه الزم است پروتکحها و راهنماهاي عملکردي با هدف حفظ
و ارتقاء آمادگي بيمارساا ها در ابعاد ملي و بينالمللي تدوین شو د تا بيمارساا ها براساس آ و با
اسافاده از منابع و امکا ات ود بر امههایي با لحاظ کرد تمام مخاطرات احامالي تتدوین ماینتد.
. Security& Saftey

1

. Hot wash session

2
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این راهنماها باید به گو هاي باشند که بيمارساا ها باوا ند براساس آ ها بر امهي تود را بته ستایر
بر امههاي موجود در سطح جامعه یا سازما هاي درگير ملحي کرده و همتاهنگي کلتي جامعته در
مقابح حوادث و بالیا را فراهم آور د.
هدف بر امهي آمادگي بيمارساا ها  ،افزایش توا بيمارساا ها و مراکز بهداشاي-درما ي براي
1

پاسخگویي به رویدادهاي مخال است .اولویتهاي بر امهي آمادگي بيمارساا ي شامح:
 بهبود فرفيت هاي بيمارساا ي(پذیرش بيمار ،آلودگيزدایي ،ایزوالسيو  )...،بتراي پاستخ
به حوادث
 ظارت بر وضعيت تختها
 مدیریت يروي ا سا ي ،منابع و تجهيزات
 بر امهي مدیریت اجساد و فوت شدگا
 بر امهي تخليهي بيمارساا و بازگشت به حالت عادي
بيمارساا ها و مراکز بهداشاي-درما ي ضمن بررسي مداوم ميزا آمادگي ود در مقابح بالیا و
حوادث ،باید بر امه اي جامع و پویا تدوین مایند کته ضتمن تبعيتت از الگتوي کشتوري ،بتا ستایر
سازما ها و هادهاي درگير در حوادث و بالیا هماهنگ باشتد .بررستي و ارزیتابي دورهاي بر امتهي
آمادگي بيمارساا و آموزش پرسنح از عناصر اصلي فرایند ارتقاء سطح آمادگي بيمارساا ي است.

)Hospital Preparedness plan (HPP

1

فصل اول
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تدوین برنامه پاسخ بيمارستاني

1

از آ جایي که حوادث و بالیا اتفاقاتي بيرقابح تصور و آسيبرسا مي باشند ،لذا متدیریت توب و
مؤثر بالیا ميتوا د اثرات مخرب اشي از آ ها ما ند صدمات جتا ي ،متالي و ا تاالل در فراینتدهاي
جاري را پيشبيني کرده و اساراتژيهاي مناسبي براي پاسخ به آ ها تدوین ماید .اگرچه پيشبيني
تمامي عوار

اشي از بالیا تقریباً بيرممکن ميباشد ،اما مدیرا و ماخصصين حوادث و بالیا سعي

مي کنند با طراحي و تدوین بر امههایي بر مبناي تجارب گذشاه و پيشبينيهتاي علمتي ،تتا حتد
امکا آمادگي الزم را براي پاسخگویي مناسب در حوادث و بالیتا کستب ماینتد تتا باعتث کتاهش
مر ومير ،تخریب اموال و دارائيها و ر ج مردم شده و شرایط الزم جهت بازگشت هرچه سریعتر به
ز دگي معمول را فراهم آور د.
فرآیند و مراحل جامع پاسخ به حادثه
 .1فاز فعالسازي
 آگاهسازي و پاسخ اوليه
 سازما دهي ،فرما دهي و کنارل
 .2فاز اجرائي
 امداد و جات
 تریاژ ،کمكهاي اوليه تثبيت کننده و ا اقال به اولين مرکز بهداشاي-درما ي امن
 مدیریت بيمارا و مخاطرات موجود
 .3فاز بهبودي


روج از صحنه

 بازگشت به وضعيت عادي
 بهبود وضعيت روحي ،روا ي ،احساسي و هيجا ي مصدومين و ارائته دهنتدگا

تدمات

سالماي

Hospital Emergency Respomse Plan: HERP

1
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تدوین برنامه پاسخ به حوادث
بر امهریزي پاسخ در حوادث و بالیا فرایندي علمي و عملي است .این فرایند چيزي بيش از یك
بر امه ریزي در حالت طبيعي و معمول استت .بر امتهریتزي اقاضتایي ستعي دارد در صتورت بتروز
حوادث و بالیا ،واه کوچك یا بزر

جامعه را فعال گه دارد تا باعث استامرار فراینتدهاي جتاري

گردد.
بر امهي پاسخ ،بر امه اي تدوین شده ماناسب با شرایط اصِ زما ي که اتفاقات اگواري حادث
شده است ،ميباشد .هدف این بر امه کمك به سازما ها و دولتها براي بازگشت به وضعيت عادي
و مدیریت شرایط بيثبات و به حداقح رسا د صدمات جا ي و مالي ميباشد.
بر امهي پاسخ شامح اساراتژيها و اقدامات الزم جهت مواجهه بتا شترایط ماغيتري استت کته
باعث ایجاد مشکالت ماعدد و فوریاي ميگرد د .این بر امه شامح ظارت بر فرایندها و فعال کترد
اقدامات پيشبيني شده در بر امه يز هست .بهمنظور تدوین یك بر امهي پاسخ در حوزهي سالمت
براي حوادث و بالیا ،دسارسي به اطالعات ذیح ضروري است:
 سياستها و بر امههاي وزارت بهداشت در حوزهي سالمت در حوادث و بالیا
 قشهي طر منطقهي جغرافيایي مورد ظر به همراه تحليح طر
 قاط قوت و ضع

دمات سالماي

 فرفيت مراکز بهداشاي-درما ي
 توا منديها و فرفيت پرسنح سالماي ظير دا ش ،گرش و مهارت
 قاط ضع

دمات سالماي در حوادث قبح

این اطالعات ه تنها براي بر امه ریزي بسيار کاربردي و مفيد است بلکه بهمنظور دستايابي بته
اهداف بر امه ،گاه جامعي از قاط قوت و ضع سازما ارائه مي ماید.
برنامهریزي پاسخ بيمارستاني در حوادث و بالیا
بر امهریزي اقاضائي مجموعه اي از توافقات براي پاسخ به حتوادث و بالیتا و بهبتود شترایط پتس از
حادثه بوده و مسئوليتهاي سا اار مدیریت ،اساراتژيها و منابع را توصي ميکند .دليح يتاز بته
بر امهي اقاضایي حوادث و بالیا به شرح زیر است:
 بر امهریزي پاسخ کمك ميکند تا هر کسي بدا د در هنگام لزوم ،چه کاري باید ا جام دهد.
 این بر امه چارچوب و مراحح الزم درشرایط بالیا را پيشبيني ميکند.

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا

 برنامهریزی پاسخخ به ما کمک میکند تا حد امكان آسخخ ج نانی مالی و رنج انسخخانها را
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حداقل به هم ن دالیل ما باید برنامه داشخ خ ه آن را آيمایش و در نتایج انرا کن م .ي ای اي
افراد فكر می کنند ما ن اي به برنامه نداریم چرا که هرکسخخخی فكر میکند در يمان حادثه میداند
چه کاری باید انجام دهد .در هرحال بدون برنامه هماهنگی امكانپذیر ن سج .بینظمیِ حاصل اي
وقوع حوادث و بالیا يم نه را برای صدمات مالی و نانی ب ش ر فراهم میکند .برنامهی پاس یک
سخخخند مك ور در مورد چگونگی مدیریج حادثه میباشخخخد .بدون این برنامه اطم نان اليم برای
سايگاری با شرایط حا صل اي حادثه ونود ندارد .برنامهی اق ضایی واکن شی اي قبل فكر شده در
مقابل اتفاقی ا سج که هنوي رخ نداده ا سج .این پ شفرض پایهی برنامهریزی در حويهی سالمج
در حوادث و بالیا اسج.
برنامهي پاسخ بيمارستاني در حوادث و بالیا
با ونود س خ س خ مهای محای و مای پاس خ به حوادث و بالیا که گاهی دارای ابعاد ب ن الماای ن ز
هس ند می بایسج به نقش بس ار کا دی مردم در این برنامه ریزی تونه داشج .برنامه محصول
افرادی ا سج که آن را تدوین میکنند و باید م نا سج با مردمی با شد که برنامه برای آنتا تدوین
شده ا سج .در ن جه م شارکج پر سنل ب مار س ان در تدوین فرایند برنامهریزی باعث طراحی
برنامهی بت ری يواهد شد.
یک برنامه دانشخخگاهی/ب مارس خ انی يور باید با مشخخارکج کا ه پرسخخنل و سخخايمانهای همكار و
پشخخ بان م ل پا س امداد و نجات ارتباطات رفاه ان ماعی راه و ترابری آر و فاضخخالر و با
هماهنگی سایر سايمانهای دول ی و غ ردول ی تت ه و تدوین شود.
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برنامهای که برای حوادث و بالیا تدوین می شود باید م نا سج با نامعهای با شد که برنامه در
آن انرا يواهد شد .این متم اي طریق اقدامات يیر محقق میگردد:
 مشارکج فعال ذینفعان بهيصوص نمایندگان نامعه اي اب دای شروع برنامهریزی
 آگاهی اي سایر برنامههای تدوین شده در راس ای برنامهریزی اق ضایی
 هماهنگی با تدوین کنندگان برنامههای قبای
 مرتبط نمودن برنامه با اس فادهکنندگان اي آن
نتج انرای مؤثر برنامهریزی در ب مارس خ ان باید پرسخخنل ب مارس خ ان آن را بنذیرند .فراهم
کردن امكان مشخارکج فعال پرسخنل در مراحل قبای حتحا ل ي،ر تدوین اولویجها و )...پذیرش
برنامه را توسخخط آنتا آسخخانتر مینماید .ممكن اسخخج این برنامه تي راتی در فرایندهای ناری و
شخخ وهی يندگی پرسخخنل پ شخخنتاد کند برای اینکه تي رات مورد پذیرش پرسخخنل قرار گ رد
رعایج نكات يیر توص ه میگردد:
 پرسنل باید احساس کنند برنامه م عاق به آنتاسج.
 پرسنل باید به تي رات اع ماد داش ه باشند.
 پرسنل باید بدانند که تي رات امكانپذیر اسج.
 پرسنل باید احساس کنند تي رات براساس تمرینات و فعال جهای انجام شده ایجاد شده
اسج.
اصول راهنما در برنامهریزي پاسخ بيمارستاني در حوادث و بالیا
.1برنامهریزی پا س باید به صورت فرایندی م س مر با شد .پایانی برای برنامهریزی ونود ندارد
لذا برنامه باید بهطور دائم آيمایش اصالح و بايب نی شود.
.2برنامهریزی پا س فرایندی برای آگاهی اي نادان س هها در شرایط وقوع حوادث ا سج لذا در
برنامه باید تمام شرایط مح مل در نظر گرف ه شده و دربارهی آنتا فكر شود .ن ايی ن سج
برای تمام مخاطرات برنامه تت ه شود باكه بت ر اسج مح ملترینها در نظر گرف ه شوند.
.3هدف اصخخای این برنامه مشخخخد کردن و تع ن اقدامات مناسخخج در يمان وقوع حوادث و
بالیاسج لذا باید مسئول ج و وظایف تمامی افراد و پرسنل به دقج مشخد شود.
.4برنامهریزی پاس باید براساس اح مال وقوع اتفاقات مخاطرات ثبج شده و سناریوی حوادث
و بالیای دارای اح مال وقوع تدوین گردد.
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.5برنامهریزی پاس باید براساس دانش و شواهد و اطالعات درسج در مورد مخاطرات و شرایط
مونود باشد.
 .6برنامهریزی باید بهعنوان یک فعال ج آمويشی در نظر گرف ه شود تا مشارکجکنندگان در آن
اطالعات ب ش ری در مورد سايمان يود کسج کنند.
.7گروه برنامهریزی باید م ناسج باشد .اليم اسج تمام افراد تأث رگذار در برنامهریزی مشارکج
داش ه و گروه به يوبی حمایج شود.
.8برنامهریزی باید تاحدامكان سخخخاده بوده و نباید باعث ایجاد سخخخردرگمی کند .سخخخادگی بت رین
س اسج اسج.
.9برنامه باید انع،افپذیر بوده و در هر شرای،ی قابل اس فاده باشد.
 .10برنامهریزی پاس باید یک نق،هی شروع نتج پاس به حادثه باشد.
 .11برنامهریزی پاسخخ باید امكان توسخخعهی اسخخ رات یهای مرتبط با اقدامات فوری ی را فراهم
نماید.
ویژگيهاي یك برنامهي خوب پاسخ در حوادث و بالیا
 مك ور باشد در غ ر اینصورت نمیتوان آن را به حافظه سنرد.
 ساده باشد در غ ر اینصورت درک نمیشود.
 تويیع شود در غ راینصورت به دسج افرادی که باید آن را انرا کنند نمیاف د.
 اريیابی شود در غ راینصورت عما اتی نخواهد بود.
 بايب نی شود در غ ر اینصورت بهروي نمیشود.
فرآیند تدوین برنامه پاسخ در حوادث و بالیا
این فرآ یند با تشخخك ل کم ه مدیریج ي،ر ب مارس خ انی تحا ل نامع وضخخع ج تع ن اهداف و
مقاصخخخد برنامه تدوین برنامه تای د و انرای برنامه انجام میگ رد .فرآیند انرایی يیر در هم ن
راس ا اليم اسج انجام شود:
 .1تعریف پروژه
 .2تشك ل گروه برنامهریزی
 .3تحا ل مشكالت مح مل بر مبنای سناریو
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 .4تحليح منابع
 .5تشریح وفای و مسئوليتها
 .6تشریح سا اار مدیریت
 .7توسعهي اساراتژيها و سيسامها
.1

تعریف پروژه

در این مرحله باید اهداف ،محدوده و زمينهي بر امه بيا و اقدامات متورد يتاز تشتریح شتو د،
هم چنين منابع مورد ياز جهت ا جام اقدامات در همين مرحله ،تعيين ميشو د .مرحلته فتوق بایتد
براساس تحليح مخاطرات و آ اليز طر ا جام شده در مراحح قبلي ،صورت گيترد .بتهعنتوا مثتال،
تدوین بر امهي آمادگي در مقابح زلزله براي بيمارساا فرضي با هدف فعال گهداشان آ  ،افتزایش
فرفيت بساري تا  5۰درصد ،تخليهي بخشهاي بيرضروري و ارتباط پایدار با مراکز هدایت عمليات
مو هاي از تعری پروژه ميباشد.
 .2تشکيل گروه برنامهریزي
گروه بر امهریزي بيمارساا از افراد مخالفي تشکيح ميشود .ترکيب این گروه بهصورتي تعيين
ميگردد که مشارکت تمامي واحدها در طراحي ،جمع آوري اطالعات مورد ياز ،ضتما ت اجرایتي و
تعهد واحد ها به بر امه به حداکثر برسد .معيارهاي زیر جهت ا اخاب افراد گروه توصيه ميشود:
 اعضاي گروه باید از وفای و قش واحد ود در زما وقوع بالیا آگاهي داشاه باشند.
 ایتتن افتتراد بایتتد در تمتتام چر تته متتدیریت حتتوادث (آمادگي،پاستتخ ،توا بخشي/بازستتازي و
پيشگيري/کاهش اثرات) در حوادث قبلي مشارکت فعال داشاه و از افراد باسابقه و بتا تجربته
باشند.
 الزم است این افراد از طرف واحد تود از جایگتاه قتا و ي مناستبي بتراي قبتول مستئوليت
بر وردار باشند.
 الزم است این افراد قابليت و توا ایي مشارکت در گروه بر امهریزي را داشاه باشند.
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حداقح از  6حوزه ي مهم ،باید افرادي در گروه بر امهریزي حضور داشاه باشند که شامح موارد زیتر
است:
تيم مدیریاي (رئيس بيمارساا و مدیر پ رسااري) ،تيم ا اظامي و حراستت ،پزشتکا و پرستاارا ،
ارتباطات ،قليه ،تأسيسات و زیرسا ت (شامح آب و برق و)...
گروه باید حايامکا کوچك باشد تا باوا د در زما کوتاه به ايجهي مطلوب برسد.
بهعنوا مثال براي بر امهریزي اقاضائي بيمارساا ي ،گروه باید شامح افراد ذیح باشد:
 -1رئيس بيمارساا
 -2مسئول فني بيمارساا یا مدیر درما
 -3رئيس امور اداري ،مدیر دا لي
 -4مدیر پرسااري
 -5دفارفني-مهندسي
 -6قشهبردار
 -7مایندهي وزارت بهداشت ،دا شگاه ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکي
 -8مایندهي سازما ها و شرکتهایي که با بيمارساا همکاري ميکنند.

هستند.هستند.
بيمارستان
اعضاي كميتهي برنامهريزي همان اعضاي كميتهي مديريت خطر
اعضاي كميتهی برنامهريزي همان اعضاي كميتهی مدیریت خطر بيمارستان

 .3تحليل مشکالت محتمل یا استخراج آسيب پذیريها (بر مبناي سناریو و نتيجه
استخراج مخاطرات)
در این مرحله ،کمياه ي بر امه ریزي در حوادث و بالیا با اسافاده از روش بتارش افکتار 1و براستاس
تجربيات و مساندات برگرفاه از بالیاي قبلي ی ا شرایط مشابه ،مشتکالت احامتالي اشتي از وقتوع،
سناریوي مورد ظر را اساخراج مي کنند .بهار است سناریوي مورد ظر که محامح يتز متي باشتد
Brain Storming

1
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ارائه شده و افراد گروه به تحليتح مشتکالت احامتالي اشتي از آ بپرداز تد .الزم استت بتراي هتر
مخاطره اي که در فرایند تحليح طر اساخراج شده ،فرایند بر امهریتزي شتامح تحليتح مشتکالت،
منابع ،وفای و سا اار مدیریاي صورت گيرد .ضروري است ستناریوهاي تتدوینشتده مبانتي بتر
مخاطرات محامح در حوزهي جغرافيایي بيمارساا مورد ظر یا هر قطهاي که حادثه ،آ را تحتت
تأثير قرار ميدهد ،باشد.
در این مرحله با جزئيات بيشاري مخاطرات ،آسيب پذیريها و علح آ ها ،اساراتژيهتاي پاستخ
محامح ،آمادگي پاسخ و اساراتژي هاي بهبودي و عوامح شروع کننده این استاراتژيهتا بررستي و
تحليح و اطالعات الزم براي مراحح بعدي تأمين ميشو د .همچنين تحليح مشکالت در این مرحله
باید براساس سناریوهاي محامح ما ند زلزله ،سيح و آتشسوزي باشد.
 -3تحليح مشکالت احامالي سناریوي مورد ظر
مورد نظر
 -3تحليل مشکالت احتمالی
مشکالت
پاسخ و
سناریويهاي
استراتژي
دالیل
استراتژيهاي پيشگيرانه استراتژيهاي
استراتژيهاي
مشکالت
دالیل
پيشگيرانه بهبود پاسخ و بهبود
احتمالي احتمالي

مشکالت احتمالي

كننده1

حادثهي آغاز كننده
حادثهي آغاز كننده

1

استراتژيها
استراتژيها

مثال  :1تحليح مشکالت احامالي در زما وقوع سيح برقآسا
مثال  :1تحليل مشكالت احتمالي در زمان وقوع سيل برقآسا
آبگرفاگي بيمارساا

مشكالت احتمالي

آبگرفتگي بيمارستان

عدم آمادگي بيمارساا  ،اِشکال در مهندسي سا اما  ،اساا دارد بود ارتفاع بيمارساا سبت به
عدم آمادگي بيمارستان ،ا ِشكال در مهندسي ساختمان ،استاندارد نبودن ارتفاع بيمارستان نسبت به سطح شهر و رودخانههاي آبرو

داليل
دالیل
آبرو
هاي
ه
ا
رود
و
شهر
سطح
طراحي آببند در اطراف بيمارستان ،هشدار اوليه و تخليهی بخشهاي در معرض خطر ،پيشبيني پمپهاي مكنده و تخليه آب
استراتژيهاي پيشگيرانه

استراتژيهاي

پيشبينتي
طر،
طراحي آب بند در اطراف بيمارساا  ،هشدار اوليه و تخليهي بخشهاي در معر
تخليهی بخشهاي در معرض خطر ،استفاده از پمپهاي مكنده و تخليهی آب ،اطمينان از تأمين سالمت و ايمني در مناطق تخليه شده ،انتقال

استراتژيهاي پاسخ و بهبودي

پيشگيرانه

به مناطق
بيماران و
امن آب
تخليه
پرسنل و
مکنده
پمپهاي

بارندگي سنگين و محاصرهی بيمارستان با آب ،تخريب پوشش گياهي منطقه و در نظر نگرفتن
حادثه
استراتژي
رودخانههااطمينتا از تتأمين
حريم آب،
تخليهي
طر ،اسافاده از پمپهاي مکنده و
هايی آغاز كنندهتخليه ي بخش هاي در معر

پاسخ و بهبودي

سالمت و ایمني در مناطي تخليه شده ،ا اقال بيمارا و پرسنح به مناطي امن

Trigger events

11
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منظور از اساراتژيهاي پيشگيرا ه ،تمامي اقداماتي است که در دساور کار قرار ميگيترد تتا از
وقوع مشکالت احامالي پيشگيري کند .این اقدامات باید در مرحلتهي قبتح از وقتوع حادثته ا جتام
شو د.این اساراتژيها هما بر امه کاهش طر بيمارساا ي هساند.
منظور از اساراتژيهاي پاسخ و بهبود ،تمامي اقداماتي است که در زما حادثه براي مقابلته بتا
مشکالت اشي از آ ا جام ميشود .در این شرایط مشکح مورد ظر قبالً پيشگيري شده است.
با تحليح مشکالت محامح ،اساراتژيهاي مدیریت حادثه اساخراج ميگتردد و درصتورتي کته ایتن
اساراتژيها توسط اعضاي کمياهي بر امهریزي بهعنوا يروهاي ماخصص استاخراج شتو د بستيار
کاربردي بوده و زمينه اي براي توليد ایدههاي و فراهم واهند کرد .مسئلهي مهتم ایتن استت کته
چو گروه مسئوليت اجراي اساراتژيهاي پيشگيري ،آمادگي ،پاستخ و بهبتودي را بتهعهتده دارد،
مشارکت آ ها از ابادا در تدوین این اساراتژيها ،ضما ت اجراي آ ها را بيشار ميکند.
-4تحليل منابع
در این مرحله به منظور اجراي اساراتژيهاي تدوین شده (پيشگيري ،پاسخ و بهبتودي) متوارد زیتر
مشخص مي گرد د :چه منابع و امکا اتي مورد ياز است  ،در حال حاضر موجودي و ذ يره منابع در
چه وضعياي قرار دارد ،فاصلهي بين ياز و وضع موجود چقدر است و چه کسي مستئول پتر کترد
این فاصله ميباشد .همچنين سئواالت زیر در این مرحله ميتوا د کمك کننده باشد:
 اساراتژيهاي پيشگيرا هي پاسخ و بهبود کدام است؟
 چه منابعي براي اجراي این اساراتژيها مورد ياز است؟
 چه منابعي در دسارس است؟
 چه سازما  ،واحد یا فردي مسئول این منابع است؟
 چه تفاوتي بين منابع موجود و منابع مورد ياز وجود دارد؟
 اگر تفاوتي وجود دارد چه کسي مسئول جبرا این کمبود است؟
 آیا اسافاده از منابع موجود ،در این شرایط اثربخش است یا ير؟
پيش بيني منابع مورد ياز براي اقدامات پيش بيني شده در زمتا وقتوع بالیتا از ارکتا اصتلي
بر امه بوده و تأمين يروي ا سا ي مناسب و کافي از ضروریات آ ميباشد.
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مثال  :2تحليل مشكالت احتمالي درزمان زلزله
مشكالت احتمالي

داليل

استراتژيهاي
پيشگيرانه

استراتژيهاي
پاسخ و بهبودي

حادثهی آغاز
كننده

عدم وجود تخت خالي
جهت تأمين فضاي
درماني مناسب در بال
بهمنظور پاسخگويي به
نيازها

اشغال تخت توسط
بيماراني كه از قبل بستري
شدهاند ،تخريب تعدادي از
تختها و بخشها ،هجوم
مردم و مصدومين به
بيمارستان

بيمارستان حداقل تعداد
 50تخت جهت مواقع
بحران تهيه و در انبار
بيمارستان نگهداري كرده
و راهاندازي آنها در شرايط
عادي در حياط بيمارستان
تمرين شود.

در حياط بيمارستان
بهوسيلهی واحد
پشتيباني فضاي
جايگزين ايجاد
گردد.

مصدوميت تعداد
زيادي از مردم در اثر
زلزله و عدم ترياژ و
ارائهی خدمات اوليه
در محل حادثه

كمبود پرسنل پرستاري و
پزشكي اورژانس

كشته شدن تعدادي از
پرسنل ،خروج تعدادي از
آنها به منظور رسيدگي به
خانواده و يا وحشت زدگی
ناشي از وقوع زلزله

براساس برنامهريزي
بحران ،پرسنل به
تعداد كافي جهت كار
در بخش فوریتها
پيشبيني شده،
سازماندهي پرسنل موجود پرسنل جايگزين به
و درخواست کمک از مركز بيمارستان مراجعه
و پرسنل موجود
هدايت عمليات
براساس برنامهی
قبلي نزد خانوادهی
خود رفته و خدمات
خود را ادامه
ميدهند

وقوع زلزله

جدول  -3تحليل منابع در زمان زلزله
استراتژيها:
(پيشگيرانه ،پاسخ و
بهبودي)

منابع مورد نياز

امكانات در دسترس

اختالف منابع و
امکانات

سازمان ،واحد يا
فرد مسئول

تأمين حداقل  50تخت
در مواقع بحران نگهداری
در بيمارستان :استراتژي
پيشگيري

 50تخت بيمارستاني
قابل حمل و راهاندازي
سريع

در حال حاضر تختي
با مشخصات فوق در
بيمارستان وجود ندارد

 50تخت

مدير داخلي

پرسنل به تعداد كافي
جهت كار در بخش
فوریتها پيشبيني شده و
در صورت نیاز در دسترس
هستند.

امكان دسترسي به

حداقل  50پرستار و
پرسنل كمكي جهت
تأمين خدماتمورد نياز
مصدومين در فوريت

وجود حداكثر  20نفر
پرسنل مورد نياز

تأمين  30نفر كمبود
نیروی انسانی

دانشگاه علوم پزشكي،
مركز هدايت عمليات،
رئيس بيمارستان،
مترون
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-5تشریح وظایف و مسئوليتها
در تدوین بر امه الزم است ،شرح وفای افراد بهطور دقيي و شفاف تعيين شده و بهعنوا یتك
قا و کلي ،هر فرد هما مسئولياي را به عهده بگيرد که در زما عادي مستئول ا جتام آ وفيفته
بوده است.
نکته :اصل ،كار بيشتر در زمان كمتر است.
به عنوا مثال ا اظامات وفيفه ي حفافت فيزیکي و تأمين امنيت را بر عهده دارد و واحدهاي
دیگر هم به فرا ور مسئوليت ود وفای محوله در شرایط جدید را بهعهتده متيگير تد و تفتاوت
فقط در شرایط ارائه ي دمات است .با رعایتت ایتن اصتح بيشتارین تدمت بته افتراد بيشتار در
کوتاهترین زما ممکن ارائه واهد شد.
روشهاي تشریح وظایف و مسئوليتها
.1

براساس كار و اقدامات

این روش مشخص ميکند که چه کسي باید چه کاري ا جام دهد .در این روش کارهتایي کته بایتد
ا جام شو د (این اقدامات هما اساراتژيهاي اساخراج شده در مرحلهي تحليح مشکالت محامتح
است) براساس حروف الفبا یا براساس وفای حوزههاي مخال فهرستت متيشتود .بتهطتور مثتال
کارهاي مرتبط با امداد و جات ،ارتباطات ،قح و ا اقال ،دمات فوریتت ،تریتاژ و ا اقتال بيمتارا
فهرست ميشود .سپس مایندگا واحدها یا اعضاي کمياهي حوادث و بالیا در بيمارساا کارهایي
که در حوزه ي تخصصي و سازما ي آ هاست را پذیرفاه و مسئولين فعاليتهاي پتيشبينتي شتده را
مشخص مي کنند .پس از آ  ،اقدامات مشتخص شتده توستط رئتيس کمياتهي حتوادث و بالیتاي
بيمارساا  ،به افراد مذکور ابالغ ميگردد تا واحد یا فرد مربوطه امکا ات و تتوا الزم جهتت ا جتام
آ ها را کسب کند.
در این روش به منظور ا جام هر اقدام یا اساراتژي پيشبيني شده ميتوا یتك فترد یتا واحتد
مسئول و یك فرد یا واحد پشايبا را مشخص کرد.فرد/واحد یا سازما هتدایتکننتده در شترایط
عادي ،مسئوليت قا و ي ا جام آ وفيفه را داراست.

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا

جدول -4روشهاي مشخص کرد وفای و مسئوليتها براساس کار و اقدامات

اعتباربخشي
واحد هاي
اساس یاشاخص
وظيفهمديريت خطر بيمارستاني بر
راهنمای ملي
هدایتكننده
سازمان

فصل اول
سازمان 67
حمایتكننده

کار و
براساس
مسئوليت
هاي وفای
مشخصشکرد
مثال  -روشهاي
اقداماتو اقدامات
براساس کار
تها
هامسئولي
وظایف و
مشخص وكردن
جدول -4رو
وظيفه

وظيفه

كننده
واحد هدايت
سازمان
واحااد
سااازمانيایااا

هدایتكننده

سازمان حمايتكننده

سازمان یا واحد حمایتكننده

براساس بر امه ریتزي اقاضتایي
بيمارستتتتتاا ي و براستتتتتاس
سناریوي فرضتي ،حتداقح  5۰تجهيتتتتزات پزشتتتتکي

امور مالي دا شتگاه ،تجهيتزات پزشتکي
دا شتتگاه ،ریاستتت بيمارستتاا  ،مرکتتز

تخت براي مواقع بحرا تهيه و بيمارساا  ،مدیر دا لي
اقدامات
هدایتبراساس
مثال  -روشهاي مشخص كردن وظایف و مسئوليتها
کار ودا شگاه
عمليات
در ا بتتار بيمارستتاا گتتهداري
شود.

وظيفه

سازمان يا واحد هدايتكننده

براساس برنامهريزي اقتضايي بيمارستاني
حداقل 50
امهفرضي،
سناريوي
و براساس
اقاضتایي
ریتزي
براساس بر
تجهيزات پزشكي بيمارستان ،مدير داخلي
تخت برای مواقع بحران تهيه و در انبار
براستتتتتاس
بيمارستتتتتاانگهي و
داري شود.
بيمارستان
ريزي
براساس برنامه
بيمارستانيبته
اقتضاييپرستنح
فرضتي،
ستناریوي
و براساس سناريوي فرضي ،پرسنل به

بخش
کار در
كافيکافي
تعداد
اورژانس
جهتبخش
جهت كار در
تعداد
پيشبيني شده ،آماده و
دسترسآماده
بينيدر شده،
اورژا س پيش

سازمان حمايتكننده

امور مالي دانشگاه ،تجهيزات پزشكي
دانشگاه ،رياست بيمارستان ،مركز هدايت
عمليات دانشگاه

دفار پرسااري دا شگاه علتوم پزشتکي،

دفار پرسااري

دفتر پرستاري

باشند.

تگاه،
علومشت
تاخدام دا
دفترتتور اس
ک تارگزیني و ام
پزشكي،
پرستاريت دانشگاه

كارگزيني و امور استخدام دانشگاه ،مركز
مرکز هدایت عمليات
شگاهدانشگاه
هدايتداعمليات

و در دسارس باشند.
تذکر :مرکز هدایت عمليات مي توا د از طریي هماهنگي با سایر سازما هتا ،امکا تات متورد يتاز را
براساس توافقات قبلي پيشبيني و تأمين کند.
.2

براساس واحدهاي بيمارستان

در این روش هر واحد بيمارساا مشخص ميکند قبح از وقوع ،حين و بعد از حادثه چته اقتداماتي
باید ا جام دهد .بدین ترتيب واحدها در ارتباط با سناریوهاي احامالي وفای
زما مشخص ميکنند.

تود را بته تفکيتك
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جدول  :5تعيين وظایف و مسئوليتها
سازمانها  /واحدها

وظايف
قبل از حادثه

حين حادثه

بعد از حادثه

مدير پرستاري دانشگاه
تجهيزات پزشكي
مديرداخلي
خدمات
رياست بيمارستان
مترون
امور اداري دانشگاه
رياست دانشگاه

تذكــر مهــم :وظايــف افــراد و واحدهــا دقيق ـاً همــان وظايفــي اســت كــه قبــل از وقــوع بالیــا و در شــرايط
معمــول انجــام میدادهانــد ،فقــط حجــم خدمــات بيشــتر و در زمانــي كوتاهتــر خواهــد بــود.

مثال :تعيين وظایف و مسئوليتها
فرد/سازمانها  /واحدها

مدير پرستاري دانشگاه

وظايف
قبل از حادثه

حين حادثه

بعد از حادثه

آموزش پرسنل ،تحليل خطر در
بخشها ،برنامهريزي ،فراخواني
پرسنل و...

فراخواني پرسنل ،مشاركت
در سامانهی فرماندهي حادثه
براساس برنامهی عملياتي
مديريت بخش فوريت ،نظارت
بر ترياژ و....

تأمين تجهيزات مصرفشده،
محاسبهی ساعات كار پرسنل،
آماده كردن گزارشات جلسه با
پرسنل بهمنظور بررسي اقدامات،
نقاط قوت و ضعف و...

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
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-6تشریح ساختار مدیریت
در طراحي سامانه ی فرماندهي حادثه بايد به برنامه و ساختار مديريت بيمارستتاني كشترری ورهته
كرد .الگری برنامه ی ملي مديريت سالمت ،رويكرد مديريت حرادث در بيمارستانها نيز هست .برای
ايجاد ساختار مديريتي چابك ،سبك و كارآمد الزم است سامانه ی فرماندهي حادثه براساس الگری
كشرری سامانهی فرماندهي حرادث بيمارستاني وعريف و هايگاه هتر فترد در ايتن ستامانه و رتر
وظايف هر فرد در آن بهطرر كامل و هامع وعريف ررد و افراد وحت آمرزشهتای الزم بترای اييتای
نقش خرد قرار گيرند .بديهي است در ررايط عادی ،مديريت بيمارستان براساس ستاختار ستاری و
هاری خرد عمل مينمايتد و كميتته ی حترادث و باليتا بته رياستت ربتيا بيمارستتان ستامانهی
فرماندهي حادثه ی بيمارستاني را ودوين و آمرزش آن را پيگيری ميكند .بتههرورويت ايجتاد يتك
سامانه ی فرماندهي حادثه اقدام مهمي است كه از اركان مديريت حادثه ميبارد .مهمورين ميهترم
مديريتي كه در ساختار مديريتي بايد مررد ورهه قرار گيرد هماهنگي است.
هماهنگي به معني وحليل منظم و سيستماويك باليا ،منابع مرهرد و وتممين اطالعتام متروبط
برای اهزا و عناصر سازمان ،افراد و سازمانهای ديگر است .برای مثال همعآوری اطالعام در مررد
ميزان صدمام و هراحت ها ،وضعيت مراكز ارابه دهنده خدمام سالمتي ،وعداد پرسنل آماده ،منابع
و انتقال اين اطالعام به سازمانها و واحدهای مروبط بتا ستالمت ،ورستط مركتز هتدايت عمليتام
بحران هماهنگي صررم ميگيرد.
در راستای همرارسازی عمليام سامانهی فرماندهي حادثته ی بيمارستتاني ،استتياده از الگتری
رناخته رده ی فرماندهي هررمند 1ميوراند ابزار ورانمندی در اختيار مديران و پرسنل بيمارستان
قرار دهد وا با اين روش به بهترين نحر وكاليف خرد را عملياوي كنند.
اجزاي  5گانهي فرماندهي هوشمند
 .1فرماندهي :2اين هزء از اهزای پنج گانهی فرماندهي هررمند ،فردی را مسئرل هتدايت و
راهبری كل عمليام قرار داده و با ويريض اختيار كامل ،به او اهازه ميدهد وصتميمام خترد را
كه نتيجه ی وحليل اوضاع و اطالعام دريافتي است ،بهدرستي اعمال نمايد .ومامي بخشها بايد
دستررام فرمانده را به خربي اهرا و به او پاسخگر بارند .هدايت افراد ورسط فرمانده ،بهصتررم
)Command,Control, Communication, Computers and Intelligence(C4I
. Command

1

2
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عمودي اعمال ميگردد .خالصهه ي كالم اینك  ،فرماندهي شههام تصههم گ ري و صههدو
دسههرو ام مدرد ان  ،كرررل عما ام و سهها ي كردت دسههرو ام د تمامي د هاي عما اتي
است.
 .2كنترل عبا م اسههت ات ت ت ن ر گرفرن و تير رگرا ي ر ك فرایرد عما ام و متم اسههت
كا ي ت ومم و مرغ رها د تماتِ پاسهه گویي مدن ر قرا گرفر و حري د صههو م وموم راي
مرغ رهاي پ ش ري ن شد و تير رگرا ر وند عما ام ،ت صم مام مرا سب اتخاذ گردد .شام
مروقف كردت گسههررب رات و اوو ن گام د تمامي رات ،اسههت .خالصهه ي كالم اینك
كرررل ،یافرن عاتهاي وقوع و مها م شكالم ا ست .سرعت عم واژ ي ا سا سي د كرررل
اسههت .اگر فرماندهي نرواند كرررل مراسههبي ر حادر اعمال نماید ،ایجاد راتهاي رانوی ي
ناشي ات رات اوو قطعي مي اشد ،ك د این صو م گاهياوقام آرا تیات ا رانوی ميتواند
ات خود حادر پ چ د تر و فراگ رتر ظاهر گردد.
 .3ارتباطات :1ا تباط مرا سب م سرامم جریات مؤرر و دو سوی ي اطالعام ن سراد و صف
مي ا شد .این ا تباط

صو م د وت و روت ساتماني پای یمي ميگردد .ا سباب و ا ما این

ثِ مه اید صو م چردمی اي طراحي شود تا د صو م اخرالل د یك می  ،ا تباط د
مردم ات

می هاي دیگر دچا مشههك نشههود .ا تباط ا سههان هاي جمعي و اطالع سههاني

وضهههع ت رات ،ميتواند د كرررل دامر ي رات مورر ود و ات تایش راتهاي رانوی ي
ناشي ات رات اوو جاوگ ري عم آو د.
 .4رایانه :2ایجاد شهههبك ي ایان اي مطمئن مي تواند اعث ا تباطي سهههریك ،ك همیر و
مسرد

ن می هاي مخراف عما اتي و فرماندهي شد و اسرفاد ات این فراو ي ميتواند د

دسر ردي داد ها ،3آناو م و ت ا

داد ها و توو د اطالعام ،س ا مؤرر واقك شود.

 .5هوش اطالعاتي :4كن اسههاسههي تصههم گ ري د
اطالعاتي هوشمردان است .این موضوع

رات ،تبدی داد هاي سهه د

حدي اهم ت دا د ك مدیریت رات ا مدیریت

.Communication

1

.Computer

2

. Data

3

. Intelligence

4
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اطالعات دا ساه ا د .براي اتخاذ تصميم صحيح باید اطالعات و دادهها را از وضتعيتهتاي رخ داده و
در حال جریا  ،هم چنين از افکار عمومي و واساههاي مسئولين و سياساگذارا و تحليح محتيط
پيرامو جمعآوري و جمع بندي مود.
براي ایجاد هوش اطالعاتي باید چهار اصح را مد ظر قرار داد:
 .1جهتدهي دادهها
 .2جمعآوري دادهها
 .3پردازش دادهها
 .4توزیع اطالعات بين مسئولين و پاسخگویا به حادثه و مردم
به طور الصه هوش اطالعتاتي ،شتنا ت وضتعيت و موقعيتت بتراي یتافان بهاترین راه حتح
مشکالت است .در بحث مدیریت کال بحرا  ،اشاره به چهار واژه ي رایج و شتنا ت آ از اهميتت
باالیي بر وردار است.
سازمانهاي درگير در پاسخ به حوادث و بالیا
طراحي ساما هي پاسخگویي به حوادث در کشور ما ،فعاليتمحور ميباشد .براساس وع بحترا
و فعاليتهاي ضروري در حوادث و بالیا سازما هاي پاسخگو را سبت به هر فعاليتت تخصصتي بته
دساههاي زیر تقسيم مي کنند:
سازمان مسئول :سازما ي است که بيشتارین ماخصتص ،امکا تات و گستاردهتترین ستا اار
کشوري را در ارتباط با فعاليت تخصصي ود دارد و در شرایط عادي يز مشغول ا جام دمت
در این صوص ميباشد .براي مثال وزارت بهداشت ،درما و آموزش پزشکي ،مسئولِ فعاليتت
تخصصي سالمت یا بهداشتت و درمتا در زمتا حتوادث استت و تمتامي سياستاگذاريهتا و
بر امهریزيها را در قبح ،حين و بعد از بحرا در موضوع سالمت بهعهده دارد.
سازمان همکار :شامح تمامي سازما هایي است که ميتوا نتد در زمينتهي فعاليتت ستازما
مسئول ،به او یاري رسا ند ،اگرچه امکا ات ،يرو و سا اار فراگيري در ا ايار داشتاه باشتند.
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مثالً در بحث سالمت ،سازما هایي ما ند ستازما تتأمين اجامتاعي ،هتالل احمتر و ستازما
بهزیساي بهعنوا سازما هاي همکار در ظر گرفاه ميشو د.

سازمان پشتيبان :به سازما ي اطالق ميشود که اگرچه هيچ تخصص یا امکا تاتي بته عنتوا
سازما همکار در زمينه ي فعاليت تخصصي سازما مسئول در ا ايار دارد ولي عدم حضور یا
اهماهنگي آ  ،ميتوا د به شدت بر فعاليت و عملکرد سازما مسئول ،تأثيرگتذار باشتد .ما نتد
يروي ا اظامي که اگر امنيت برقرار کند ،عملکرد ظام سالمت ،دچار ا االل واهد شتد ،یتا
سازما پخش فرآوردههاي فاي که اگر سو ت بيمارساا یا آمبوال سهتا را در زمتا بحترا
تأمين کند دمات فوریاي با مشکالت الینحلي روبتهرو واهتد شتد .بتهطتور کلتي ستا اار
مدیریت در بيمارساا باید شفاف و روشن باشد تا جایگاه مدیریاي افراد ،واحدها و سازما هتا
را در زما بالیا بهدرساي تعری گردد.
 -7توسعهي استراتژيها و سيستمها
در این مرحله اساراتژي هاي پاسخ و بهبتودي کته در حقيقتت محاویتات اصتلي بر امته هستاند و
همچنين سيسامهاي حمایاي براي این اساراتژيهتا مشتخص متيشتو د ،لتذا الزم استت تمتامي
حوزه هاي درگير در مدیریت سالمت در فوریت ،در راسااي پاسخگویي ،اساراتژيهاي مشخصتي را
تعيين و تعری

مایند .در چنين شرایطي تمام اقدامات و فعاليتهاي مورد ياز باید بهطور کامح و

جامع با ذکر جزئيات فهرست شده و الزم است روشهاي هماهنگي با سایر واحدها و سازما هتاي
دیگر (همکار و پشايبا ) يز تعری گردد ،لذا در متورد ایتن مستئله بایتد بتا گتروه بر امتهریتزي،
هماهنگي شده و بحثهاي الزم صورت گيرد .الزم است اساراتژيهاي ظام ستالمت در هرکتدام از
حوزههاي زیر تدوین گردد:
 اساراتژيهاي مرتبط با يازهاي سالماي مردم منطقهي آستيب دیتده براستاس ستناریوهاي
محامح
 اساراتژيهاي مرتبط با بهداشت همگا ي ،بيماريهاي مسري ،بهداشت محيط و سالمت آب
 اساراتژيهاي تریاژ و تخليهي مجروحا
 اساراتژيهاي تغذیهاي آسيبدیدگا و جمعيت تحتتأثير حادثه
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 اساراتژيهاي دمات سالماي تلفيي شده با امداد و جات و سایر فعاليتها
 اساراتژيهاي بهداشت روا
 اساراتژيهاي مدیریت حوادث و بالیاي بيمارساا ي
در جریا بر امهریزي تمامي اساراتژيها بر مبنتاي تحليتح مشتکالت اشتي از وقتوع حادثته،
اساخراج و منابع مورد ياز آ ها پيش بيني و فرد یا سازما مسئول ،همکار و پشايبا يز مشتخص
مي شو د .این مجموعه و بر امه ي تدوین شده باید به دفعات تمرین و بازبيني شده و بتراي کليتهي
موارد ،سناریو هاي محامح اشي از تحليح طر تهيه شود .مثالهاي زیر مو هاي از اساراتژيهتاي
مناسب در زما پاسخگوئي به حوادث و بالیا ميباشند:
 .1برپایي مکا هاي تخليه ي بيمارا و پذیرش مصدوما در مکا هاي از قبح پيشبينتي شتده
در اطراف بيمارساا
 .2تأمين پرسنحِ جایگزین و اضافي
 .3تأمين آب و بذا ،حداقح به مدت  72ساعت براي پرسنح و بيمارا
 .4پيشبيني سيسام و تجهيزات ارتباطي چندالیهاي در بيمارساا
 .5سيسام فرا وا ي پرسنح
 .6پيشبيني تجهيزات پزشکي -درما ي مورد ياز
 .7تأمين امنيت پرسنح و بيمارا
 .8راها دازي کمياه هاي حوادث و بالیا در محح ،با مشارکت مردم و سایر ستازما هتاي محلتي
ظير مسجد ،کال اري ،مدرسه و شهرداري
 .9راه ا دازي بيمارساا یا درما گاه صحرایي جایگزین در مجاورت محح بيمارساا با مشتارکت
شهرداري محح (سازما هاي همکار و پشايبا )
 .1۰اسکا موقت و ا اقال مصدومين به سایر مراکز درما ي در صورت ياز
 .11عقد قراردادهایي با سازما هاي محلي ما ند مخابرات ،شتهرداري ،هتالل احمتر ،کال اتري و
سازما پخش فراوردههاي فاي بهمنظور همکاري
 تذکر :1در طي جلسات باید کمياه ي آمادگي بيمارساا  ،اساراتژيهاي ارتقاء سطح آمادگي را
اساخراج موده و يز ،ميزا دسايابي به آ ها را ارزشيابي کند.
 تذکر :2مراکز بهداشاي درما ي ميتوا ند به دو شکح کمياهي بر امهریزي ،مدیریت و پاسخ بته
حوادث را تشکيح دهند:
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o
o
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تشکیل کمیته موقتی به منظور پاسخ به مشکل خاص
تشکیل کمیته دائمی

1

2

نمونه اي از طرح استاني برنامه جامع پاسخ به حوادث در یك استان فرضي:
 زمينه
.1

توصیف جغرافیايی :استان فرضی يك استان مرزي با جمعیت  800.000نفرر اسرت کره

متشکل از  14شهرستان با فواصل متوسط  2ساعت از مرکز استان میباشد .اين استان زلزلهخیز در
معرض خشكسالی ،طوفانهاي محلی ،حمالت تروريستی و سیلهاي فصلی قرار دارد.
.2

نقشه منطقه وجود دارد.

.3

حوادث و باليايی که در استان رخ داده اند :زلزلره و رانرز زمرین ،طوفرانهراي محلری،

حمالت تروريستی و سیلهاي فصلی
مشکالت و موانع پاسخ مؤثر به رويداد قبلی شامل:
•

عدمبررسی و تحلیل خطر در منطقه /نداشتن نقشهي خطر

•

عدمپاسخ فوري مناسب به حادثه توسط مقامات محلی

•

نداشتن طرح و برنامهي محلی،استانی ،قطبی مقابله با حوادث و باليا

•

عدم آموزش پرسنل و مردم و...

 اهداف تدوین برنامه
 oهدف كلي :مصونسازي مردم استان در برابر بالياي طبیعی و انسانساخت
 oاهداف جزئي:
•

راهاندازي کمیتهي مديريت خطر در استان

•

تدوين يك طرح عملیاتی واضح و کاربردي براي باليا

•

تدوين برنامهي عملیاتی براي هماهنگی مديران محلی

. Ad Hoc planning Committee
. Permanent committee

1
2
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هايدر یك
حوادث
سالمت
استاني مدیریت
ملياز طرح
نمونهاي
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 زمينه
.1

توصیف جغرافیايی :بیمارستان مرکزي ،بیمارستان اصلی ارجاع در استان فرضی است که

در اواسط دههي  70ساخته شده است .بیمارستان در جنوب شرقی شهر در ناحیرهاي شرلو و پرر
جمعیت ساخته و در سمت شرقی با خانه هاي کارمندان احاطه شده است .فضاي اطراف در سرمت
جنوبی و غربی باز می باشد .ساختمان بیمارستان يك ساختمان چند قسمتی و يك طبقه است کره
ساختمانهاي متعددي بدون برنامه به آن اضافه شدهاند.
.2

نقشهي منطقه :وجود ندارد

.3

حوادث و باليايی که در استان رخ داده اند :تصادفات پرتلفات ،زلزله ،حمالت تروريسرتی،

آتزسوزي در بیمارستان و انفجار کارخانهي شیمیايی
مشکالت و موانع پاسخِ موثر به حوادث قبلی شامل موارد زير بوده است:

•
o
o



وحشت همگانی از جمله پرسنل درمانی



عدمهماهنگی سازمانها و مراکز بهداشتی-درمانی



نداشتن دانز و مهارت پرسنل حوزهي سالمت



عدمامکان استفاده از تجهیزات پزشکی و ...

اهداف تدوین برنامه
هدف كلي :کمك به بیمارستان براي پیشگیري ،آماده کردن و مقابله با هر موقعیت بحرانی آتی در
بیمارستان و منطقه
اهداف جزئي
•

راهاندازي کمیتهي حوادث و بالياي بیمارستان

•

تهیه ي راهنماي عملکرد بیمارستان و شرح وظايف پرسنل مديريت و ساير پرسنل براي
پیشگیري ،آمادگی و مقابله با هر نوع موقعیت فوريتی

•

ايجاد مکانیسم و هماهنگی بین کمیته ي حوادث و باليراي بیمارسرتان و سرازمانهراي
مرتبط

•

تهیهي منابع مورد نیاز
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مثال :تحليل مشكالت احتمالي مبتنی بر سناریو
مشكالت احتمالي

دالیل

استراتژيهای پيشگيرانه

استراتژي پاسخ

آتشسوزي در
بيمارستان

سيستم الكتريك ضعيف،
آتشسوزي ناشي از
گاز ،دود ،آشپزخانهی
آتشباز ،كمبود آگاهي

خاموش كنندهی آتش،
آموزش پرسنل ،سيستم آب،
سيستم هشدار ،آگاهي دادن
در مورد علل آتشسوزي،
خروجي اضطراري،
مكانيسمهاي تخليه

سيستم هشدار و اعالم حريق،
تماس با آتشنشاني ،خروج
اضطراري ،تخليه و جابهجايي

بيدقتي پرسنل،
بيدقتي افراد جامعه

سيل

سيستم تخلي ه ضعيف،
پخش باتالق در
بيمارستان

سيستم تخليهی ناقص

تخليه و جابهجايي

بارانهاي شديد

تخريب

زلزله ،گردباد

ارزيابي زير ساختها ،ترميم و
تعمير در صورت نياز

تخليه و جابهجايي

زلزله ،گردباد ،انفجار
بمب

احتمال گسترش
بيماري

ماالريا ،سندرم ديسترس
تنفسي حاد

جابهجا كردن محل تخليهی
زباله از محل فعلي ،كنترل
دقيق در و پنجره ،از بين بردن
پشهها،آموزش بهداشت در
مورد بيماريهاي قابل انتقال،
بهداشت كار و ايمني ،سيستم
كنترل عفونت

شروع درمان ،محدود كردن
مالقاتكنندهها ،استفاده از
ماسك

حشرات ،پشهها ،انتقال
از پرسنل به بيمار ،انتقال
از بيمار به پرسنل

ازدحام بيش از حد
تخليه
زباله از محل فعلي

ظرفيت کم زباله از
محح فعلي

كنترل دقيق در و پنجره ،از بين
بردن پشه ها ،آموزش
بهداشت در
مورد بيماري هاي قابل انتقال

بهداشت كار و ایمني،
سيستم كنترل عفونت

افزایش تعداد بيماران و
مصدومين

حادثهی آغاز كننده
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جداول تدوین مجموعه برنامه های مدیریت خطر بیمارستانی:
 .1برنامه پیشگیری /کاهش مخاطرات
شاخص

فرد مسئول

منابع مورد نیاز
محل تامین منابع

منابع مورد نیاز

منابع در دسترس

چارچوب
زمانی

استراتژی/
اقدامات

مخاطره

 .2تحلیل سریع خطر
مخاطرات شناسایی شده

تاثیر مخاطرات(خطر)
.1دارایی ها و منابع شامل عناصر :سازه ای ،غیر سازه ای و عملکردی
.2پرسنل و بیماران
 .3خدمات
 .4محیط
 .5معاش

 .3تحلیل خطر
مخاطرات
سیل
زلزله

حوزه های تاثیر گزار
مردم
اموال
خدمات
محیط
معاش

خطرات احتمالی در هر
حوزه
احتمال مرگ
احتمال گسترش بیماریها
احتمال آلودگی
احتمال قطع درآمد
احتمال اختالل امنیت
احتمال قطع خدمات اساسی

علل تاثیر گزار (آسیب
پذیری)
سازهاي
غيرسازهاي
مدیریت-سازماني
عملكردي
خارجي

78

فصل اول

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

.4برنامه آمادگی
بر اساس ارزیابی انجام شده از بیمارستان فهرست نقاط قوت و ظرفیت ها ،نقاط ضعف یا آسیب پذیری ها و
استراتژی های الزم را استخراج کنید.
منابع مورد نیاز
شاخص

فرد
مسئول

محل تامین
منابع

منابع در
دسترس

منابع
مورد نیاز

چارچوب
زمانی

استراتژی/
اقدامات

مخاطره

 10مورد از
ظرفیت ها و
توانمند های
بیمارستان را
ذکر کنید

.5برنامه کاهش آسیب پذیری
شاخص

فرد
مسئول

منابع مورد نیاز
محل تامین
منابع

منابع در
دسترس

منابع
مورد نیاز

چارچوب
زمانی

استراتژی/
اقدامات

آسیب
پذیری

مخاطره
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 .6چارچوب کلی برنامه مدیریت خطر بیمارستانی
خطرات

بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی

=

مرگ
جراحات
بیماری
ترومای روانی

آمادگی

آسیب پذیری

سیاست ها
راهنمای عملکردی
استانداردها

مردم
اموال
خدمات
معاش
محیط

برنامه پاسخ
برنامه بهبودی

آسیب زیر ساخت ها
اختالل در درآمد
امنیت
آلودگی
اختالل عملکرد

سازه ای
غیر سازه ای
عملکردی
خارجی

برنامه های کاهش
آسیب پذیری

برنامه پیشگیری /کاهش خطر

سیستم اطالعات
منابع
آموزش ها
تمرین ها
مشارکت اجتماعی

برنامه مدیریت خطر
بیمارستانی

احتمال()Probability
بزرگی()Magnitude
اندازه()Scale
دوره تاثیر گذاری()Duration

طبیعی
بیولوژیک
تکنولوژیک
اجتماعی

ICS

برنامه آمادگی

X

مخاطرات

 .7برنامه بازیابی /توانبخشی
شاخص

چارچوب زمانی

فرد مسئول

منابع مورد نیاز

آسیب و صدمات
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راهنماي جامع برنامهریزي و پاسخ فرماندهي حوادث بيمارستاني
در این قسمت ،سعی شده براساس الگوی پیشنهاادی سنانا ی فرنا ندیی اادهن ی بیمارسناا ی،
نهابع نوجود و ظر ناخصصان ،الگوی جانع رایهمای بر ان ریزی بن نهظنور کمن

بن اراانی و

ارزیابی بر ان یای نقابل با ااده ارائ شود.
یدف کلی ،تدوین رایهمای جانع بر ان ریزی اوادث بیمارساان بنر پاین ی الگنوی سنانا ی
فرنا دیی ااده ی بیمارساا ی و ارائ ی الگوی عملیاتی و بونی ،براساس تمام نخناارا و نتاهنی
بر شواید علمی و تجرب یای ناخصصان است .این الگو نمکن اسنت نتاهنی بنر نخناارا صنا
باشد ،یا باتوج ب رویکرد ارائ بیشارین صدنت ب اداکثر افراد با اسافاده از نهابع نحدود تندوین
و اراای شده باشد .دراقیقت ،ب جز در نواقع صنا  ،فرایهند ارائند صندنا بیمارسناا ی ت یینر
چهدا ی میکهد؛ لذا داشان رویکرد بر ان ریزی و آنادگی ،برای تمانی نخاارا  ،کاربردی و عملی
است .بیمارساان یا نمکن است پس از تحلیل صطریای نحامنل در بیمارسناان ،ننمن تندوین و
اراای بر ان ی نقابل با ااده  ،الگنوی نهاسنتی ینز بنرای ارزینابی بر انن ینای صنود و تندوین
بر ان یای عملیاتی نرتتط داشا باشنهد .توینی ننیشنود دا شنگاهینای علنومپزشنکی براسناس
نخاارا اساخراج شده از نجموع ابزار یای نلی صطر سالنت و نوقعیت بونی صود و با گاه کلی
ب این بر ان ی جانع ،ب تدوین و گسارش الگوی رایهمای بر ان ریزی اوادث بیمارسناا ی اقندام
کههد .برای اسافاده از این الگو ،باید ایداف زیر ،نحور بر ان ی ند ظر قرار گیر د:
.1

تدوین بر ان برای اوادث و نخاارا نحامل براساس الگوی پیشهاادی

.2

ارزیابی بر ان ی پاسخ تدوینشده ی بیمارساان براساس سنهاریویای پنی بیهنیشنده،
ب کم

.3

رایهمای جانع بر ان ریزی

ارتقای روشیای اجرایی ب کم
بخ

رایهمای جانع بر ان ریزی و براساس تحلیل صطر در

ند ظر

الزم است بر ان یای بیمارساا ی براساس شاصصیای زیر تدوین شده و ب اور نهظم ،بررسی و
ارزیابی شو د:

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
فصل اول
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 .1هشدار
 آیا در بيمارساا شما ،فرایند تعری شتدهاي بتراي فعتالستازي سيستام هشتدار و تأیيتد
دریافت آ به وسيلهي مراکز و سازما هاي ماصدي وجود دارد؟
 آیا در بيمارساا شما ،فرایندي براي اعالم هشدار سریع و ارائه پاستخ تعریت شتده بتراي
مقابله با حوادث ارجي وجود دارد که بر فرفيت عملکردي بيمارستاا و حتوزه ستالمت
تأثيرگذار باشد؟

1

 .2فعالسازي سامانهي فرماندهي حادثه در بيمارستان
 آیا بيمارساا شما فرایند تعری شدهاي براي فعالستازي ستاما هي فرما تدهي حادثته و
اساقرار اجزاي بر امهریزي ،عمليات و راها دازي فرایند اجرایي حادثه دارد؟
 آیا در بيمارساا شما ،بر امه ي اعالم هشدار سریع براي فعتالستازي ستاما ه فرما تدهي
حادثه ،فرا وا و تبيين پستهاي کارکنا وجود دارد؟
 آیا بيمارساا شما فرایندي براي ایجتاد همتاهنگي بتا ستازما هتاي مستئول ،همکتار و
پشايبا مدیریت حادثه دارد؟

2

 .3ارزیابي وضعيت
 آیا در بيمارساا شما ،فرایند دسارسي به اطالعات جامع و دقيي حادثه وشاه شده است؟
 آیا در بيمارساا شما ،تيم یا فردي براي ارزیابي سریع وضتعيت ،ما نتد وستعت و شتدت
حادثه ،ميزا تخریب ،تعداد فوت شدگا  ،تعداد مصدوما  ،وضتعيت بيمارستاا  ،وضتعيت
کارکنا و بيمارا  ،با اسافاده از ابزار مناسب در ظر گرفاه شده است؟
 .4سازمانها و تشکلهاي همکار


آیا بيمارساا شما براي تامين پاسخ مناسب در سطح منطقه و تمرینهاي ميتدا ي بتراي
همکاري با مرکز هتدایت عمليتات دا شتگاه و متدیریت بحترا منطقته (مستئول محلتي)
بر امهاي دارد؟

 .1دساورالعمح طراحي ساما د هشدار سریع بيمارساا ي.
 .2تبيين فرایند فعالکرد بر امد مدیریت حادثد بيمارساا ي.
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 آیا بيمارساا شما براي حفظ و برقراري ارتباط بتا مرکتز هتدایت عمليتات محلتي ،مرکتز
هدایت عمليات دا شگاهي یا اساا ي ،منطقه اي (قطب) و کشوري براي اطتالع از وضتعيت
کلي حادثه بر امه و راهکاري دارد؟
 آیا بيمارساا شما جهت اطالع رسا ي سریع و تبادل مسامر اطالعات مربتوط و آگتاهي از
جزئيات حادثه ،کا الهاي ارتباطي الزم را با ستازما هتا و تشتکحهتاي مستئول و همکتار
شناسایي و یا ایجاد کرده است؟
 آیا بيمارساا شما روش جایگزین دیگري ،ظير بيسيم و تلفنهاي ماهوارهاي ،یا پرستنح
دو ده براي جایگزیني سيسامهاي ارتباطي دارد؟


آیا بيمارساا شما روش مشخصي براي در واست کمك از سازما ها و تشکحهاي همکار
محلي و مناطي مجاور دارد؟

 آیا در بيمارساا شما مکا و فرایندي براي تریاژ و ارائه ي دمات درما ي به بيمتارا بتا
اولویت پایين در ظر گرفاه شده است؟ براي مثال ،مراقبت و درما در سایتهاي جایگزین
و درما گاههاي اطراف؟
 آیا بيمارساا شما از ستا اار عملکترد اورژا تس پتيشبيمارستاا ي آگتاهي الزم را دارد و
اقدامات الزم براي ارتباط با دیستپچ اورژا تس از طریتي مرکتز هتدایت عمليتات و تبتادل
اطالعات بين اورژا س بيمارساا ي و پيشبيمارساا ي پيشبيني کرده است؟
 آیا کارکنا بيمارساا و فرما دها بخشهتاي عمليتاتي ،بتا حتوهي عملکترد اورژا تس پتيش
بيمارساا ي در صحنه و روشهاي تریاژ پيشبيمارساا ي آشنا هساند و کتارت تریتاژ استاارت را
ميشناسند؟
 آیا بيمارساا شما اساراتژي پاسخ مشخصي در راستااي رویکترد مرکتز هتدایت عمليتات
دا شگاه و مرکز هدایت عمليات محلي وشاه است؟


آیا بيمارساا شما فرایندي براي تعيين وضتعيت دیگتر بيمارستاا هتاي منطقته ،ظيتر
بررستي تدمات فوریتتهتاي پزشتکي بيمارستاا ي و پتيشبيمارستاا ي و سيستامهتاي
مراقبتهاي بهداشاي ،مثح شبکهي بهداشت و دیگر امکا ات دارد؟



آیا بيمارساا شتما یتك روش هماهنتگ بتا قتوا ين محلتي و براستاس مقترارت بتراي
جمعآوري و گهداري اسناد و شواهد دارد؟

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
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 .5برنامهي عملياتي مقابله با حوادث و بالیا


آیا بيمارساا شما فرایند و فرم هایي براي شروع و تکميح بر امه ي عمليتاتي مقابلته بتا
بالیا دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایند و فرم هایي براي اساخراج وضعيت موجتود ایتن بر امته دارد؟
توجه :اطمينا حاصح شود که این بر امه تمام قسمتهاي بيمارساا را شامح ميشتود
و مشخص شود که بر امهي یادشده در هر زما  ،در چه وضعياي قرار دارد.

 .6امنيت و ایمني


آیا در بيمارساا شما ،فراینتد ارزیتابي امکا تات الزم بتراي ایمنتي و يازهتاي امنياتي
کارکنا موجود است؟



آیا در بيمارساا شما ،فرایند ارزیابي امکا ات الزم براي ایمني و يازهاي امنياي بيمارا
در دسارس است؟



آیا بيمارساا شما روشي براي تأمين امنيت تمام دربها و پنجترههتا و محتدودکترد
دسارسي به قسمتهاي ازپيش تعيينشده دارد؟



آیا بيمارساا شما روشي براي تغيير فرایند مالقات بيمارا در زما حادثه دارد؟

 .7ایجاد پناهگاه /تخليهي بيمارستان


آیا بيمارساا شما براي تصميم گيري هماهنگ با مقامات مرکز هدایت عمليات محلي و
دا شگاه ،جهت تأمين سرپناه یا تخليهي بيمارساا فرایند تعری شدهاي دارد؟



آیا این بر امه ،امکا بررسي مداوم تصميمهاي گرفاهشده در موقعيتهاي مخالت و بتا
يازهاي مافاوت را دارد؟



آیا بيمارساا شما دساورالعمحهایي براي ایجاد پناهگاه در محح دارد؟



آیا بيمارساا شما براساس وع حادثه ي دا لي یا ارجي یا هر دو ،بر امتههتایي بتراي
ا واع تخليه ،شامح افقي ،عمودي ،جزئتي و کلتي ،یتا تخليتهي فتوري ،کناترلشتده یتا
طوال يمدت و جایگزیني مجدد در ظر گرفاه است؟



آیا مسئوال محلي از بر امههاي تخليه آگاه هساند یا در این بر امهها شرکت ميکنند؟

فصل اول
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آیا بيمارساا شما با دیگر مراکز بهداشاي درما ي قرارداد رسمي منعقد کرده استت کته
هنگام وقوع حادثه ،بهعنوا پشايبا  ،از فرفيتهاي آ ها اسافاده کند؟

 .8گزارشدهي كاركنان
آیا بيمارساا شما براي ارتباط و اطالع رسا ي به متدیرا و کارکنتا در صتوص متوارد زیتر،
بر امهاي دارد؟


آ رین ا بار عمليات و وضعيت موجود



حفظ و ارتقاي آمادگيهاي الزم کارکنا



اقدامات احاياطي و محافظاي براي کارکنا و داد اطالعتات الزم در صتوص محتح و
کا و حادثه و وضعيت ا وادهي کارکنا در شرایط بهوجودآمده



دسارسي بته امکا تات ماعتدد ارتبتاطي ،ما نتد شتبکهي دا لتي ،رادیتو ،تلفتن ،پستت
الکارو يکي و دور گار براي بهروزرسا ي اطالعات کارکنا درما ي.

 .۹رسانهها و اطالعرساني عمومي
آیا بيمارساا شما براي اطالعرسا ي به مردم و رسا هها در صوص مخاطرات ،بر امهاي مشامح بتر
موارد زیر دارد؟
o
o
o
o
o



محلي براي اساقرار و اطالعرسا ي رسا هها
سخن گو یا سخن گوهایي براي اجراي فرایندهاي اطالعرسا ي و برقراري ارتباط بتا
مردم و رسا ه ها
هماهنگي با مرکز هتدایت عمليتات محلتي بتراي حفتظ یکپتارچگي در اطالعتات
مناشرشده
اسافاده از امکا ات رسا ههاي دولاي براي اطالع رسا ي ،ما ند صداوسيما و شریات
معابر
اطالع رسا ي به چند زبا یا گویش ،براساس موقعيت محلي

آیا بيمارساا شما براي اطالعرسا ي عمومي در صوص وضتعيت عمليتاتي در محتح حادثته،
بر امهاي دارد؟

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
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o

آیا بيمارساا شما براي تخصيص محلي به کنفرا سهاي رسا هاي با هتدف بررستا ي
دوره اي از وضعيت بيمارساا بر امه اي دارد؟ گفانتي استت ایتن بر امته بایتد براستاس
هماهنگي ا جامشده با مرکز هدایت عمليات محلي ،مراجع قضایي ،مرکز هدایت عمليات
دا شگاه تنظيم شود.

o

آیا بيمارساا شما پيامهاي از پيش تدوین شدهاي ،براي اطالعرسا ي عمومي دارد؟ آیتا
این پيام ها براساس موقعيت و ياز مخاطبا تغيير ميکند؟ براي مثال ،توزیع پمفلاي از
پيش تدوین شده دربارهي روش تهيهي آب آشاميد ي ازطریي کلر زد .

 .10عمليات
آیا بيمارساا شما بهصورت مجزا ،براي هریك از موضوعات زیر بر امهي مناسبي دارد؟


تخليه



تهدید بمبگذاري



آتشسوزي



مواد طر اك و آلودگيزدایي



هجوم یا مراجعهي بيمارا بيش از توا و فرفيت بيمارساا



گروگا گيري



بچهدزدي



آبگرفاگي درو مرکز



یخبندا و قطع سو ترسا ي به بيمارساا (دوگا هسوزبود گرمایش بيمارساا )



اباشاشات و بحرا هاي اجاماعي



جنگ و بمبارا



گسارش بيماريهاي عفو ي



ازکارافااد سيسامهاي تهویه



ازکارافااد سيسام برق



ازکارافااد سيسام آبرسا ي



آبوهواي بد



توق عَرضد دمات به هر دليح
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ازکارافااد سيسامهاي مخابراتي و ارتباطي



حوادث پرتلفات



حمالت بيوتروریسمي



پا دمي آ فوال زا



سيح



زلزله

1

 .11اطالعرساني به بيماران و همراهان و مالقاتكنندگان آنها


آیا بيمارساا شما براي اطالع رسا ي در صوص وضعيت موجود به بيمارا  ،همراهتا و
مالقاتکنندگا آ ها ،بر امهي مباني بر مخاطره دارد؟



آیا این بر امه ،با واحد متددکاري ،ستازما بهزیستاي و دیگتر مراکتز تتأمين اجامتاعي
هماهنگ شده است؟



آیا در بيمارساا شما ،امکا اطالعرسا ي عمتومي دربتارهي مشخصتات بيمتارا در آ
بيمارساا فراهم شده است؟ براي مثال ،در وب سایت بيمارساا  ،اطالعتات مربتوط بته
بيمارا بساري در دسارس باشد.

 .12منابع


آیا در بيمارساا شما ،فرایندي براي پایش اسافاده از تجهيزات و منابع و بتهکتارگيري
کارکنا و ارزیابي يازها در ظر گرفاه شده است؟



آیا بيمارساا شما براي مسائلي ما ند تجهيزات ،منتابع و يازهتاي کارکنتا  ،فراینتدي بتراي
ارتباط با مرکز هدایت عمليات دا شگاه ،منطقهاي یا اساا ي در ظر گرفاه است؟



آیا بيمارساا شما فرایندي براي جابه جتایي کارکنتا  ،فضتا و تجهيتزات ماناستب بتا
ارزیابي وضعيت در ظر گرفاه است؟



آیا بيمارساا شما فرایندي براي تأمين تجهيزات ،منابع ،کارکنا و پزشتکا کمکتي و
پشايبا در مناطي آسيب دیده ،مثالً بخش اورژا س یتا محتح بيمتارا سترپایي در ظتر
گرفاه است؟
)1. Mass casualty incident (MCI
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آیا بيمارستاا شتما فراینتدي بتراي اطمينتا از حتوه ي صتحيح ضتدعفو ي ،تعميتر،
جایگزیني تجهيزات و در واست مجدد منابع دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایندي براي فهرستکرد و بازگردا د داروها و منابع مازاد دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایند و طرحي براي دسايابي سریع بته شترکت هتا و فروشتندگا
براي تأمين يازهاي دارویي و تجهيزات پزشکي در ظر گرفاه است؟ آیا از قبح ،قتراردادي
براساس ارزیابي طر آماده و منعقد شدهاست؟



آیا تأمين کنندگا منابع بيمارساا  ،طرحي براي تداوم فعاليتهاي ود در زما حادثه
و روشهاي جایگزین براي تأمين منابع دار د؟



آیا بيمارساا شما شرکتها و فروشندگا جایگزین مشخصي را بتراي تتأمين منتابع و
تجهيزات در زما حادثه در ظر گرفاه است؟



آیتا بيمارستاا شتما روش هتاي جتایگزین ثبتت ااستناد را بتراي متواقعي کته سيستتام
الکارو يکي در دسارس يست ،در ظر گرفاه است؟

 .13ارائهي خدمات و اولویتبندي و بازتواني سيستم


آیا بيمارساا شما فرایندي براي ارزیتابي و تنظتيم فعاليتتهتاي کلينيکتي معمتول در
هنگام حادثه ،ظير لغو یا تغيير بر ي بر امهها ،ما ند جراحيها و دمات سرپایي دارد؟



آیا بيمارساا شما براي تداوم طرحهتاي عمليتاتي در بختشهتا و مراکتز دیگتر ،ظيتر
پاراکلينيك ،قسمتهاي اداري مالي ،پشايبا ي و مدیریت ،بهمنظور اطمينتا از ادامتهي
فعاليتهاي ضروري و امکا جابهجایي الزم و بدو



طر ،بر امهاي دارد؟

آیا بيمارساا شما معيار مشخص و فرایندي براي اولویتبنتدي فعاليتتهتاي بازستازي
دارد؟



آیا بيمارساا شما معيار مشخص و فرایندي براي محدود کترد یتا لغتو فعاليتتهتاي
بيرضروري دارد؟



آیا بيمارساا شما طبي سياست بيمارساا  ،معيار مشخصي براي بازگردا تد عمليتات
مراقبت درما ي و دمات بيرضروري به وضعيت اوليه دارد؟
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آیا بيمارساا شما براي اطمينا از کفایت دمات ارج از بيمارساا  ،ظير دفع زباله،
ارائتتهي ستترویس تغذیتته ،ستترویس البستته ،جتتایگزیني محصتتوالت تتو و دارویتتي و
ایابوذهاب در زما حادثه ،فرایندي دارد؟



آیا بيمارساا شما براي کارکنا و امکا ات و عمليات تعدیحشده ،در مواقعي کته زمتا
طوال ي ،مثالً هفاهها و ماهها ياز به بازتوا ي باشد ،طرحهایي دارد؟

 .14كاركنان


آیا بيمارساا شما طرح فوري براي حمایت از کارکنا و ا وادههاي آ ها دارد؟



آیا بيمارساا شما براي اطمينا از تأمين سالمت کارکنا  ،ازجمله اساراحت و تجدیتد
قوا و تغذیه ،فرایندي دارد؟



آیا بيمارساا شما براي ردیابي کارکنا درحتال ا جتام وفيفته ،ما نتد استامي و محتح
حضور آ ها در زما حال ،فرایندي دارد؟



آیا بيمارساا شما سيسامي براي فرا وا ي کارکنا دارد که بهطور منظم بهروز شتود و
امکا آزمو با تمرین را داشاه باشد؟



آیا بيمارساا شما فرایندي براي تکميح فرم و پيگيري گزارش صدمات کارکنا دارد؟



آیا بيمارساا شما براي توزیع ستریع امکا تات و تجهيتزات محتافظاي کارکنتا  ،ظيتر
تجهيزات محافظاي فردي و پروفيالکسي دارویي ،فرایند و روشي دارد؟

 .15آموزش


آیا بيمارساا شما براي آموزش در صوص وقایع و مخاطرات همهجا به ي اضتطراري و
بهروزکرد اطالعات کارکنا د يح در هنگام حادثه ،فرایندي دارد؟

 .16ردیابي بيماران


آیا بيمارساا شما فرایند مشخصتي بتراي ردیتابي بيمتارا  ،تعيتين موقعيتت بستاري،
وضعيت درما آ ها در وضعيت عادي و اضطراري دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي ردیابي اموال بيمارا و مساندات پزشکي آ ها
دارد؟
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آیتتا بيمارستتاا شتتما بتتراي ردیتتابي وضتتعيت درمتتا ي بيمتتارا  ،ما نتتد موقعيتتت
بساري -تر يص یا جابهجایي به دیگر بيمارساا ها یا مراکز درما ي ،با مراکز متدیریت
حادثهي محلي یا مرکز هدایت عمليات دا شگاه هماهنگيهاي الزم را ا جام داده است؟

 .17برنامهي حمایت سالمت روان


آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي حمایت از سالمت روا کارکنا و ا وادههاي
آ ها ،براي دورههاي کوتاه و بلندمدت دارد؟



آیا بيمارساا شما براي حمایت از ستالمت روا بيمتارا و تا وادههتاي آ تا فراینتد
مشخصي دارد؟



آیا بر امه ریزي براي ستالمت روا در بيمارستاا بتا بر امتههتاي ستالمت روا جامعته
هماهنگي الزم را دارد؟

 .18ثبت و ردیابي هزینهها


آیا بيمارساا شما فرایند و فرم هاي مشخص براي ثبت و ردیابي هزینهها ،ما ند ساعات
کاري کارکنا و رید تجهيزات دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایند و فرم هاي مشخصي براي فرسااد گزارشهاي هزینتههتا بته
مراجع ذيصالح دارد؟

 .1۹سيستم ثبت اطالعات


آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي مساند سازي ارتباطات ،فعاليتهتا ،اقتدامات و
تصميمگيري ها درهنگام حادثه دارد؟ مثالً سيستام ضتبط مکالمتات تلفنتي یتا تنظتيم
صورتجلسههاي مربوط.



آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي اسافاده از فرمهایي ،ما ند برگهي ثبت ساعات
کار و ثبت اطالعات کارکنا دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي بایگا ي و ثبت اطالعات در زما حادثه دارد؟
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 .20بازگشت به وضعيت عادي


آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي تعيين معيارهاي بازگشت بته وضتعيت عتادي
دارد؟ مثالً یکي از معيارهاي بازگشت به وضعيت عادي ،توا ایي پذیرش و ارائهي دمات
به بيمار ا اخابي و بيراورژا سي است.



آیا بيمارساا شما براي بيرفعال کترد و توقت فعاليتت ستاما هي متدیریت حادثتهي
بيمارساا ي و تأمين مجدد مواد و تجهيزات اسافادهشده ،فرایند مشخصي دارد؟

 .21مرحلهي بعد از عمليات


آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي ارائه ي گزارش جامع بعتد از عمليتات  ،شتامح
الصه ي حادثه ،فرایند هاي پاسخ ،فرایندهایي که به وبي ا جام شدها د ،آ هتایي کته
ياز به ارتقا دار د ،هزینهها و اصالح بر امهریزي مدیریت حادثه دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي براي شناسایي افرادي چو کارکنتا و داوطلبتا و
افراد بومي ،منطقه اي و کشوري که آمتادگي کمتكرستا ي در هنگتام حادثته را داشتاه
باشند ،دارد؟



آیا بيمارساا شما فرایند مشخصي بتراي استارسزدایتي و بازگشتت تتدریجي پرستنح
امدادي به وضعيت عادي دارد؟



آیا بيمارساا شما براي ارائهي گتزارشهتاي بعتد از عمليتات و بر امتههتاي ارتقتاء بته
مسئوال ذيربط ،سياساي دارد؟

راهنماي پاسخ به حادثهي بيمارستاني
مثال :آتشسوزي
دساورالعمح :راهنماي پاسخ را بته صتورت کامتح بخوا يتد و چتارت ستاما هي فرما تدهي حتوادث
بيمارساا را مرور کنيد .از این راهنماي پاسخ بهعنوا چك ليست ،بتراي اطمينتا از ا جتامداد
صحيح و کامح تمام اقدامات اسافاده کنيد.
هدف كلي :کاهش تلفات جا ي و مالي در الل حادثهي آتشسوزي دا لي.
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اهداف جزئي:


محدودکرد و کاهش گسارش آتش تا مهار کامح



حفافت و جات بيمارا و کارکنا



اجراي بر امهي مدیریت حادثهي دا لي مرتبط با آتش



تخليهي کامح یا جزئي بيمارساا



اطالعرسا ي در صوص وضعيت به کارکنا  ،بيمارا و عموم مردم



بررسي و مساندسازي جزئيات حادثه

پاسخ مباني بر مخاطره در چهار مرحله ،به شرح زیر اجرا ميشود:
 .1اقدام فوري :دورهي عملياتي از لحظهي 0تا 2ساعت بعد
واحد فرماندهي
فرما ده حادثه:


بر امهي عمليات حادثه و ساما هي فرما دهي حادثه را فعال کنيد.



مسئوال ارشد و مسئوال منصوب شده بخشها را مطلع کنيد.



به وجود فرما دهي واحد بين بيمارساا و مسئوال آتش شا ي توجه کنيد.



ياز به تخليه و وع آ را مشخص کنيد.

ارشد روابط عمومي:


منطقهاي براي بررسا ي فراهم کنيد.



جلسههاي منظم رسا هاي را براي بهروزرسا ي وضعيت حادثه و ارائهي اطالعات مناستب
به بيمارا وکارمندا سازما دهي کنيد.



درصورت ياز ،بر اطالعيههایي که دربارهي حادثه و تخليه و جتابتهجتایي ،بته همراهتا
بيمار داده ميشود ،ظارت کنيد.

ارشد رابط و هماهنگي:


بهطور منظم با مرکز هدایت عمليات محلي ،مرکز هدایت عمليات دا شگاه ،آتش شا ي و
مراجع قا و ي دربارهي وضعيت سا اما ارتباط برقرار سازید و اطالعرسا ي کنيد.
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با مراکز درما ي دیگر تماس بگيرید و موضوعات زیر را بررسي و مشخص کنيد:
o
o
o
o

o

ارزیابي وضعيت
افزایش فرفيت
در واست از سيستام اورژا تس پتيش بيمارستاا ي بتراي حضتور در بيمارستاا و
درصورت ياز ،ا اقال بيمارا و مصدوما به مراکز دیگر
ا اقال مصدوما و بهدستآورد اطالعات در مورد تعداد تختهاي الي
امکا قر گرفان تجهيزات ،تدارکات ،داروها و کارکنا موردِ ياز.

ارشد ایمني:


بر ثبات و ایمني سا اما ظارت کنيد.



مناطقي براي تخليه ي فوري یا قح مکا موقتت بتراي حفافتت از کارکنتا و بيمتارا
پيشنهاد دهيد.



هنگام حادثه ،بر وضعيت سا اما ظارت کنيد و بالفاصله ،موقعيتهایي را کته تهدیتد
کننده ز دگي و سالمت هساند به فرما ده حادثه اطالع دهيد.

واحد عمليات


طرح پاسخ به آتش سوزي را اجرا کنيد و ا جتام عمليتات اطفتاي حریتي و جتات را تتا
رسيد تيمهاي آتش شا ي رهبري کنيد.



ياز به تخليه یا قحمکا موقت به مناطي مجاور مکا هاي آسيبدیده از دود یا آتش را
ارزیابي کنيد.



ایمني سازه اي مکا هاي درگير را پس از دریافت گزارش ارزیتابي ستارات از ستازما
هاي امدادي مسئول (سازما آتش شا ي) ارزیابي کنيد.



از بود امکا ات و تجهيزات الزم براي مقابله با حادثه پتيش آمتده در آمادگتاه مطمتئن
شوید.



سا اما را امن کرده و از ورود افراد بيرضروري و بيرمجاز ودداري کنيد.



براي فضاهاي ضروري ما ند آزمایشگاه ،جایگزیني با ارائهي دمات محدودتر برپا کنيد.



وضعيت کارکنا آسيبدیده و بيمارا را پيگيريکرده و شرایط را مساندسازي کنيد.
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واحد برنامهریزي


شمارش سریع بيمارا بيمارساا و مکا بساريشد آ ها را سازما دهي کنيد.



فرایند پيگيري بيمارا را آباز کنيد.



از کارمندا درحال دمت ،اطالعاتي با ذکر ام و مکا



با همکاري فرما دهي حادثه ،روشهاي عملياتي مخالت را بررستي ،اهتداف عمليتات را

دمت آ ها داشاه باشيد.

مشخص و طرح عملياتي حادثه را تدوین کنيد.
واحد پشتيباني


در برآورد سارت سا اما همکاري کنيد.



درصورت امکا  ،عمليات جات را در مناطي آسيبدیده ا جام دهيد.



از عملکرد مناسب سيسام ارتباطات و اطالعات مطمئن شوید.



پيگيري و مساند سازي وضعيت کارمندا مجروح را آبتاز کترده و در اطتالعرستا ي بته
ا وادههایشا همکاري کنيد.



در صورت ياز ،کارکنا
فرابخوا يد.

ارج از شتيفت را بتراي همکتاري در عمليتات و تخليتهي احامتالي
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جایگاههاي كامل سامانهي فرماندهي حادثه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎدﺛﻪ

اورژاﻧﺲ
ارﺷﺪ اﯾﻤﻨﻰ
اورژاﻧﺲ
ﻓﻨﻰ/ﭘﺰﺷﮑﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ
رﺋﯿﺲ واﺣﺪ ادارى ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب:
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﻰ زﻣﺎن ﮐﺎر
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺴﺎرت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

رﺋﯿﺲ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت:
ﺷﺎﺧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت،
ﺷﺎﺧﻪ آب و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ:
واﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
واﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده،
واﺣﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،واﺣﺪﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ،واﺣﺪ ﺟﻤﻊ آورى
ﭘﺮﺳﻨﻞ و ارزﯾﺎﺑﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺷﻐﻠﻰ

ارﺷﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

اورژاﻧﺲ

ارﺷﺪ راﺑﻂ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ

رﺋﯿﺲ واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى
ﻣﺪﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﭘﯿﮕﯿﺮى ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺟﻨﺎس
ﻣﺪﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﻰ وﺿﻌﯿﺖ:
ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﯿﻤﺎران و ﺗﺨﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﻰ و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدى

رﺋﯿﺲ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮ آﻣﺎدﮔﺎه :ﭘﺮﺳﻨﻞ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﯿﻠﻪ ،ﻣﻠﺰوﻣﺎت،
ﺗﺠﻬﯿﺰات و دارو
ﻣﺪﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ:
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎى ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﯾﻰ،
آب و ﻓﺎﺿﻼب،ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮات وآﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮىﻫﺎ،
ﺻﺪﻣﺎت زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،
ﮔﺎزﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ،وﺳﺎﯾﻞ
ﭘﺰﺷﮑﻰ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻂ،
ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬا

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮﻧﺎك :ﺑﺎزرﺳﻰ و ﮐﻨﺘﺮل ،ﭘﺎﺳﺦ،
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ،آﻟﻮدﮔﻰ زداﯾﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن،
آﻟﻮدﮔﻰ زاﯾﻰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﮑﺮد :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى اﻃﻼﻋﺎت،
واﺣﺪاﺗﺼﺎل ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﺰارشﻫﺎ،
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﻰ :ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮى،
ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﻰ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت ،ﺳﻼﻣﺖ روان،
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﻰ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت و ﺣﺮاﺳﺖ /ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮوز ،ﮐﻨﺘﺮل
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ،
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
فصل اول
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 .2مرحلهي مياني :دورهي عملياتي2تا 12ساعت بعد
واحد فرماندهي
فرما دهي حادثه:


براي مرور سارات کلي اشي از آتش سوزي و ارزیابي مجدد ياز به تخليه یا قحمکتا
موقت بيمارا  ،با مسئوال بخشها بهطور منظم ،مالقات کنيد.

ارشد روابط عمومي:


برگزاري جلسههاي ارائهي گزارش را براي کارمندا  ،بيمارا و رسا هها ادامه دهيد.



مرکز اطالعات بيمار را با همکاري ارشدِ رابط و هماهنگي ایجاد کنيد.

ارشد رابط و هماهنگي:


همچنا  ،با مرکز هدایت عمليات دا شتگاه و بيمارستاا هتاي منطقته و مرکتز هتدایت
عمليات محلي ،براي بهروزرسا ي موقعيت حادثه و در واست کمك ارتباط داشاه باشيد.



با فرما ده ي اورژا س پيش بيمارساا ي حاضر در بيمارساا براي ادامهي رو تد تخليته و
ا اقال بيمارا به مراکز دیگر هماهنگ باشيد.



مرکز اطالعات بيمارا را با همکاري ارشد روابطعمومي ایجاد کنيد.

ارشد ایمني:


تحليح روشهاي پاسخ به حادثه ي جاري کته بته مستائح ایمنتي و ستالمت کارکنتا و
بيمارا و سا اما مربوط مي شود را سازما دهي کرده و اقدامات اصالحي را براي حتح
مشکالت بهکار گيرید.

واحد عمليات


مراقبت از بيمارا و فعاليتهاي مدیریاي را ادامه دهيد.



بنابهاقاضا ،جابهجایي یا تخليهي بيمارا از قاط آسيبدیده را ا جام دهيد.



از مطلع شد

ا واده ي بيمارا از وقتوع حادثته و وضتعيت بيمتارا اطمينتا حاصتح

مایيد.


براي برقراري مجدد دمات آزمایشگاهي تالش کنيد.

فصل اول
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از ارائهی خدمات زیرساختهای مهم و حیاتی به نواحی اصلی مطمئن شوید.



برنامهی پاکسازی ساختمان را آغاز کنید.



تعمیر ساختمان را آغاز کنید.



ایجاد امنیت در ساختمان را ادامه داده و امنیت را در تمام مناطقِ ناامن برقرار کنید.



مطمئن شوید به عملکردهای مداوم مشاغل و فعالبودن کامل آنها آسیب نرسیده است.



از فعال بودن واحد سالمت روان برای کنترل آسیبهای روانی احتمالی اطمینان حاصل
کنید.

واحد برنامهریزي


پیگیری کارهای کارکنان و بیماران را ادامه دهید.



از جریان صحیح اطالعات رسیده به این واحد مطمئن شوید.



برنامه ی عملیاتی حادثه را بازبینی و آن را بر اساس شرایط پیش آمده فعلی بهروزرسانی
کنید.



از مستندسازی اقدامات ،تصمیمها و فعالیتها مطمئن شوید.

واحد پشتيباني


بنابه اقتضا ،عملیات نجات را ادامه دهید.



حمایت روانی کارکنان ستادی را فراهم کنید.



غذا ،آب و دورههای استراحت برای کارکنان فراهم کنید.



نظارت بر وضعیت کارمندان آسیبدیده را ادامه داده و وضعیت را بهاطالع فرمانده حادثه
برسانید.



ملزومات و تجهیزات موردنیااز را بارای تساهیل مراقاات از بیماار و عملیاات بازساازی
درخواست کنید.



واحد عملیات مسئول این قسمت است .در ارائه ی مجدد خدمات آزمایشگاهی در قالاب
جابهجایی مکانی یا ارائهی خدمات محدودتر همکاری کنید.



نیروی تکمیلی را براساس نیاز ،تامین نمایید.

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
فصل اول
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واحد اداري مالي


هزینه و مخارج پاسخ به حادثه و بازستازي ،شتامح درآمتد ازدستترفاتهي تخمينتي ،را
پيگيري کنيد.



مساندسازي و در واست مطالبات مربوط به کارمندا آسيبدیده و بيمارا را آباز کنيد.



تهيه ي تدارکات ،تجهيزات ،دارو ،دمات محدود و يروهاي ساادي الزم را براي ارائتهي
پاسخ مؤثرتر و بازسازي بهار تسهيح کنيد.

 .3مرحلهي توسعهیافته :دورهي عملياتي بعد از  12ساعت
واحد فرماندهي
فرما دهي حادثه:


با کارکنا فرما دهي و مسئوال واحدها براي بتهروزرستا ي وضتعيت حادثته و ادامتهي
تخليه یا جابهجایي بيمارا مالقات کنيد.

ارشد روابط عمومي:


اطالع رسا ي مناسب به کارکنا  ،بيمتارا  ،تا وادههتا و رستا ههتا دربتارهي وضتعيت و
اطالعات بيمارا را ادامه دهيد.



فعاليت مرکز اطالعات بيمار را براساس ياز ادامه دهيد.

ارشد رابط و هماهنگي:


بهروزرسا ي اطالعات فرساادهشده به مرکز هتدایت عمليتات دا شتگاه یتا مرکتز هتدایت
عمليات محلي ،آتش شا ي و مراجع قا و ي درباره ي وضعيت حادثه و پيشرفت تخليته را
ادامه دهيد.



ارشد ایمني:



ارزیابي روشهاي پاسخ به حادثهي جاري را که به مستائح ایمنتي و ستالماي کارکنتا ،
بيمارا و تأسيسات مربوط ميشود ،سازما دهي کرده و اقدامات اصالحي را ا جام دهيد.

فصل اول
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واحد عمليات


مراقبت از بيمارا و فعاليتهاي مدیریاي را ادامه دهيد.



درصورت ياز ،از جابهجایي یا تخليهي ایمن بيمارا مطمئن شوید.



اگر بيمارا بهجاي دیگري مناقح شدها د ،از ا اقتال پرو تده ،داروهتا و ماعلقتات بيمتار
بههمراه او مطمئن شوید.



ارزیابي آسيب به سا اما و دمات را ادامه دهيد.



براي بيمارا  ،ا وادهها و مالقاتکنندگا آب و بذا فراهم کنيد.



ایجاد شرایط ایمن در سا اما ها و مکا هاي اامن درو سا اما را ادامه دهيد.

واحد برنامهریزي


براي اعالم اتمام حالت آمادهباش و بازسازي سيسام ،بر امهریزي کنيد.



بر امهي عملياتي حادثه را بازبيني و بهروزرسا ي کنيد.



از مساندسازي فعاليتها و تصميمها و اقدامات مطمئن شوید.



پيگيري کارهاي کارکنا و بيمارا را ادامه دهيد.

واحد پشتيباني


امکا حمایت روا ي از کارکنا را فراهم کنيد.



شرایط الزم براي برگزاري جلسات ارائهي گزارش را فراهم مایيد.



تأمين بذا و آب و دورههاي اساراحت براي کارکنا را ادامه دهيد.



ظارت بر وضعيت کارمندا آسيب دیده را ادامه داده و گزارش آ را به فرما تده حادثته
ارائه کنيد.



بتته منظتتور برقتتراري مجتتدد تتدمات آزمایشتتگاهي دراستترعوقتتت ،ذ تتایر و تجهيتتزات
آسيبدیده را جایگزین کرده یا دوباره سفارش دهيد.



درصورت ياز ،براي تأمين يروهاي اضافي اقدام کنيد.

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
فصل اول
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واحد اداري مالي


پيگيري و گزارش هزینهها و مخارج حادثه و درآمد ازدسترفاه را ادامه دهيد.



گزارشهاي مربوط به مطالبات و مدیریت طر مرتبط با کارمندا آستيبدیتده و بيمتارا را
کامح کنيد.

 .4مرحلهي بازگشت به وضعيت عادي
واحد فرماندهي
فرما دهي حادثه:


بررسي هاي الزم و جمع آوري اطالعات براي اعالم پایا عمليات را ا جام دهيد.



اگر شرایط الزم براي بازگشایي همه یا قسماي از سا اما مشتاهده متيشتود ،دستاور
بازگشایي و بازگشت بيمارا را صادر کنيد.



بر اساقرار مجدد فعاليتهاي عادي بيمارساا ظارت کنيد.



از يروهاي فرا وا ده شده ،داوطلبا  ،کارکنا و يروهتاي دولاتي و بيردولاتي کته در
حادثه همکاري داشاها د ،قدردا ي کرده و آ ها را تر يص کنيد.

ارشد روابط عمومي:


جلسهي توجيهي و گزارش هایي را با رسا هها برگزار کنيد و پس از ارزیتابي وضتعيت و
به دست آورد اطالعات مناسب ،از بيمارا گزارشي تهيه کرده و اتمتام حادثته را اعتالم
کنيد.

ارشد رابط و هماهنگي:


مرکز هدایت عمليات دا شگاه و مرکز هدایت عمليات محلتي و آتتش شتا ي را از پایتا
حادثه و بازگشایي مجدد سا اما مطلع کنيد.

ارشد ایمني:


بر ایمنبود فعاليتهاي عادي و بازگشت بيمارا ظارت کنيد.

فصل اول
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واحد عمليات


فعاليتهاي مراقبت از بيمار و مدیریت را به حالت اوليه برگردا يد.



بيمارا تخليه شده را به بخشها بازگردا يد.



بررسي و ارائهي دمات بيراورژا س را مجدداً برقرار کنيد.



درصورت ياز به حمایت روا تي ،اطالعتاتي دربتاره ي تدمات اجامتاعي بته بيمتارا و
ا وادهها ارائه کنيد.

واحد برنامهریزي


بر امهي عملياتي حادثه و اتمام فرا وا عمومي را هایي کنيد.



از وضعيت و موقعيت بيمارا  ،الصهگزارشي تهيه کنيتد و بعتد از همتاهنگي بتا مرکتز
هدایت عمليات ،بتراي کارکنتا فرما تدهي و مستئوال بختشهتا و دیگتر ارگتا هتاي
در واستکننده از طریي ارشد رابط و هماهنگي بفرسايد.



گزارش هایي حادثه و پاسخ بيمارساا و عمليات بازسازي را جمعآوري کنيد.



از بایگا ي مناسبِ ااسناد حادثه مطمئن شوید.



گزارش پس از عمليات و بر امهي بازسازي را بهصورت مجموعهاي از کات زیر بنویسيد:
o
o

o

o

o

الصهاي از رویداد حادثه و علت آ
فرایندهایي که وب اجراشده یا دچار قصا بودها د
پيشنهادهایي در صوص بهسازي رمافزاري یا سختافزاري
باز گري و اصالح ضع هاي بر امهي عملياتي ا جامشده و ارائه پيشنهادات براي بر امهي
عملياتي آینده
عمليات اصالحي

واحد پشتيباني


حمایت روا ي از کارکنا را فراهم کرده و جلسه هاي مدیریت استارس را براستاس يتاز
برگزار کنيد.



بر وضعيت سالمت کارکنا ظارت کنيد.

فصل یکم :برنامهریزي جامع مدیریت خطر بيمارستاني در حوادث و بالیا
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تجهیزات ،دارو ،غذا ،آب و تدارکات را درحد برنامهریزی شده ،مجدداً ذخیره کنید.



مجدداً واحد آمادگاه را تجهیز کنید.



تمام خسارات وارده به تجهیزات و تدارکات را جزءبه جزء بنویسید و به بخش اداری مالی
بفرستید.



تجهیزات قرض گرفته شده را پس از پاکسازی و ضدعفونی بازگردانید.



ارائهی خدمات معمولی وغیرضروری را به حالت اولیهه برگردانیهد .بهرای م هاا م هازهی
هدیهفروشی و. ...

واحد اداريمالي


هزینه و مخارج نهایی پاسخ و خسارات و درآمد ازدسترفتۀ تخمینی را جمعآوری کنید
و خالصهی گزارش آن را برای تأیید ،برای فرمانده حادثه بفرستید.



برای همکاری در مستند سازی خسهارات سهازه ای و زیرسهاختی و راهانهدازی آنهها ،بها
مأموران بیمه تماس بگیرید.

مستندات و ابزار الزم براي فعالکردن برنامهي پاسخ بيمارستاني


برنامهی عملیات حادثهی بیمارستان



برنامهی پاسخ به حادثهی آتشسوزی



برنامهی تخلیهی 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 ماهوارهای /اینترنت برای برقراری ارتباط
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مطالعات موردي مرتبط
مطالعات ماعددي الگوي بر امه آمادگي ملي را که توستط ا کته و همکتارا ( )1392مناشتر
گردید در بيمارساا هاي مخال ارزیابي کرده ا د که از آ ها مي توا بررسي تتاثير اجتراي بر امته
ملي بر آمادگي بيمارساا هاي رفيده ،روا پزشکي رازي ،يروي ا اظامي ،بررسي تاثير الگوي هشدار
اوليه بر آمادگي بيمارساا هاي اساا ماز درا و بررستي اثربخشتي ستاما ه هشتدار اوليته توستط
دلشاد و ا که ( )1393و مطالعه کریميا و ا که ( )1393که به بررسي تاثير اجراي بر امه ملتي
آمادگي بر آمادگي بيمارساا سوا ح سو اگي تهرا (شهيد مطهري) پردا ت را ام برد.
تمام مطالعات ا جا م شده معرف تاثير محسوس اجراي بر امه ملتي آمتادگي بيمارستاا ي بتر ابعتاد
مخال آمادگي بيمارساا و ابعاد مخال مدیریت طر بيمارساا ي است.
در زیر مطالعه اي که توسط دلشاد ،ا که و همکارا به منظتور بررستي تتاثير بکتارگيري ستاما ه
هشدار سریع بر آمادگي بيمارساا سوا ح و سو اگي شهيد مطهتري تهترا در حتوادث و بالیتا
سال  1393ا جام شده است ،توضيح داده ميشود.
مقدمه:
فراوا ي حوادث و بالیا بيا گر اجاناب اپذیري احامال وقوع بالیا ميباشد .یکي از جنبههاي مهم
آمادگي بيمارساا در بالیا ،ساما ه هشدار سریع است به طوري که سازما بهداشت جها ي اولين
جزء بر امه پاسخ را داشان ساما ه هشدار سریع اعالم موده است .ساما ه هشدار باید قتادر باشتد
توا ایي آمادگي پاسخ گویي بيمارساا به حوادث را ،با قابليت هاي در دسارس به بتاالترین ستطح
برسا د .در این پژوهش ساما ه هشدار سریع با ظارت کارگروه حتوادث و بالیتاي وزارت بهداشتت
جهت افزایش آمادگي بيمارساا در حوادث و بالیا بکارگرفاه شد.
مواد و روشها:
این پژوهش از وع مدا له اي ،يمه تجربي قبح و بعد ميباشد .که به منظور تعيتين تتاثير بته
کارگيري ساما ه هشدار سریع بر ميزا آمادگي بيمارساا ستوا ح و ستو اگي شتهيد مطهتري
تهرا در بالیا ا جام شد .این بيمارساا به علت موقعيت مهم در زما بالیا ،به طور بير تصتادفي
ا اخاب شد .ابزار گردآوري داده هاي این مطالعه ،چك ليست استاا دارد شتده ستازما بهداشتت
جها ي ميباشد که  9مولفه را مورد ارزیابي قرار ميدهد .به کارگيري ساما هي هشتدار ستریع در
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بيمارساا با حضور اعضاي کمياه بحرا ا جام گردید .تجزیه و تحليح دادههاي جمع آوري شتده
با آزمو آماري بير پاراماریك فریدمن با اسافاده از رم افزار  spssسخه  16ا جام شد.
یافتهها:
مره آمادگي بيمارساا قبح از مدا له از عدد  134به  196افتزایش یافاته کته بيتا گر تغييتر
آمادگي بيمارساا از ماوسط به زیاد ميباشد .بيشارین ميزا افزایش آمتادگي مربتوط بته بختش
ایمني و امنيت با  1۰مره و ارتباطات و افزایش فرفيت با  9مره ارتقا ،مي باشتد .از ستوي دیگتر
بازیابي بعد از بالیا و فرما دهي و کنارل و فرما دهي به ترتيب با  3و  4مره تغيير کمارین افزایش
را داشاند .افزایش آمادگي بيمارساا ي در هفتت مولفته فرما تدهي و کناترل ،ارتباطتات ،ایمنتي و
امنيت ،تریاژ ،افزایش فرفيت ،يروي ا سا ي و مدیریت پشايبا ي و تدارکات با ()P-Value<۰/۰5
به صورت معني دار افزایش یافاه است .اما در مولفههتاي استامرار تدمات حيتاتي بتا (P-۰/۰5۰
= )Valueو بازیابي بعد از بالیا ( )P-Value=۰/۰97افزایش ،معني دار بوده است.
بحث و نتيجه گيري:
یافاه اصلي این پژوهش شا ميدهد بيمارساا سوا ح سو اگي شتهيد مطهتري علتي ربتم
موقعيت حساسي که در زما بالیا دارد ،داراي سطحي از آمادگي ماوسط قبح از اجتراي ستاما ه
هشدار اوليه در بيمارستاا بتوده استت .پتس از اجتراي مدا لته و ارزیتابي آ  ،ستطح آمتادگي
بيمارساا به طور معناداري افزایش یافاه و به سطحي از آمادگي باال براي مقابله بتا بالیتا رستيد.
این پژوهش لزوم بکارگيري ساما ه هشدار سریع بر استاس بر امته ملتي آمتادگي بيمارستاا ي در
حوادث و بالیا را در همه بيمارساا هاي کشور جهت افزایش آمادگي با بالیا بيا مي دارد.
کليد واژهها :ساما ه هشدار سریع ،آمادگي بيمارساا ي ،بالیا
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خالصهي فصل:
در اباداي فصح با اساناد به مطالعات ا جام شتده ،ضترورت تتدوین بر امته جتامع متدیریت طتر
بيمارساا ي مرور شد و در ادامه ،فرایند ارزیابي طر و ایمني بيمارساا براساس الگوهتاي موجتود
مورد بحث قرار گرفت.
از آ جایي که مهمترین و اصليترین مرحلهي بر امهریزي جامع مدیریت طر بيمارستاا ي در
حوادث و بالیا تحليح طر است ،این فرایند با مثال عيني و براساس سناریوي فرضي مورد بحتث و
بررسي قرار گرفت .درباره ي اساخراج مخاطرات با روشهاي علمي و بررسي آسيبپذیري بهعنتوا
عنصر اصلي تحليح طر به طور مبسوط بحث گردید .در اتمه فراینتد بر امتهریتزي پاستخ طتر
بيمارساا ي شامح تعری پروژه ،تشکيح گروه بر امهریتزي ،تحليتح مشتکالت محامتح بتر مبنتاي
سناریوي فرضي ،تحليح منابع ،تشریح وفای و مسئوليتها  ،تشریح ستا اار متدیریت و توستعهي
اساراتژيها و سيسامها توضيح دادهشد.
توصيه ميشود تمامي فرایند ارزیابي طر و بر امهریزي جامع مدیریت طتر براستاس الگتوي
معرفي شده براي بيمارساا  ،ا جام گردد.
با اساناد به مطالعات ا جام شده ،ضرورت بر امهریتزي آمتادگي بيمارستاا ي بته عنتوا بزرگاترین
فرفيت حوزه سالمت و سمبح آرامش و توسعه یافاگي جامعته کتامال مشتهود و روشتن استت .بته
منظور کسب آمادگي ،فرایندهاي ماعددي توصيه ميشتود کته بتر استاس تجتارب موجتود کستب
آمادگي الگوي ذیح پيشنهاد مي گردد:
 .1تدوین سياستهاي کسب آمادگي در حوادث و بالیا
 .2بر امهریزي عملياتي به حوادث و بالیا
 .3آموزش پرسنح
 .4ا جام تمرینهاي منظم( ظري  -عملي)
 .5ظارت و ارزیابي اایج و اصالح بر امه
بررسي و تحليح طر ،تدوین بر امه افزایش فرفيت ،آموزش و بر امه ریزي براي تمرین بر امته بته
منظور افزایش آمادگي و اصالح بر امه از عناصر کليدي کسب آمادگي جامع بيمارساا ي ميباشد.
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هاي بیمارستانی
حوادث
فرماندهی
راهنمای ملي مديريت خطرفصل دوم:
اعتباربخشي
شاخص
سامانهیاساس
بيمارستاني بر

محتوای فصل


مقدمه و تاریخچه



خاستگاه و طراحی سامانهی فرماندهی حادثهی 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 سامانهی فرماندهی حادثههی بیمارسهتانی و تهدوی شهرو ویهایس ماله و ن و
جانشی ها



نظام خدمات پیش بیمارستانی

اهداف فصل
خوانندگان پس از مطالعهی ای فصل از کتاب ،قادر خواهند بود:
 .۱ضرورت و تاریخچهی فرماندهی حادثهی بیمارستانی را توضیح دهند.
 .۲عملکردهای مدیریتی فرمانده حادثه را تشریح کنند.
 .۳عملکرد مدیریتی واحدهای عملیات ،برنامهریزی ،اداریمالی و پشتیبانی را توصیس کنند.
 .۴عملکرد ارشدهای روابط عمومی ،ایمنی ،هماهنگی و تخصصی را توضیح دهند.
 .۵شرایط و فرایند فعالسازی سامانه را تشریح کنند.
 .۶سامانه ی فرماندهی حادثه ی بیمارستانی ر ا برای بیمارستان خود طراحی کرده و مال و ن و
جانشی ها و شرو ویایس را تدوی کنند.
 .۷در سناریویی فرضی ،سامانه را تمری کنند.
 .8نظام خدمات پیش بیمارستانی در دنیا و ایران را تشریح نمایند.

فصل دوم :سامانهی فرماندهی حوادث بیمارستانی
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معرفی سامانهی فرماندهی حوادث بیمارستانی
بیمارستانها در سراسر دنیا و ایران به طور دایم با چااش

هاا تتدا د لمایااو و تااش تواجاه

هستن  .برا ت یریت حاواد و بییاا چاه جارج لتزاز هش شاه ووا

ساوه

سایز و ...و چاه

داجا لاجتیل هیرساجت  :قطد برق وب و ..التصاب کارکنان جشونت تحز کار و ...بیمارستان-
ها بطور ت اوم با استفاده اه تنابع با ارهش و صرف هتاان جتات وا ویر برناتاه وااتیر و وتاوهش
پرسنز ویش ت کنن  .حواد و بییا در هر جای و هر هتان ت ووانن اوفاق بیفتن و بیمارستان-
ها بای وتاده باشن .
تراک بت اشت -درتان و بیمارستانها سراسر کشور بای برا تقاباه با حواد و بییا داجاا
و جارج وتاده باشن ؛ هیرا بیمارستان ها نق

بسیار تتم در ت یریت و پاسخ به حاواد و بییاا

دارن  .تقاباه با حواد و بییا به ت یران نیاه دارد که وصمیمات سریع بگیرن و با وکیه بر ت یریت
لام و وجربهها لما

چارچوب برا وصمیمگیر و کنترل فراهم ساهن .

ت یریت تؤثر حواد و بییا لبارت است اه :برناته ری

و وتادگ قبز اه وقوع حاواد

باههماراه

پاسخ تؤثر حیر ون .یک اه استراوژ ها بیمارستانها برا تقاباه باا حاواد و بییاا اساتقرار و
اجرا ساتانه فرتان ه حواد است.ساتانه فرتان ه حادثه بیمارستان سیستم ت یریت
برا ساهتانده کارکنان اتکانات وجتی ات و اروباط برا ارائاه پاسای تاؤثر باه حاواد و
بییاست .وحت ایر ساجتار یک فرد بهلناوان فرتانا ه تا یریت و فرتانا ه حادثاه را باهلتا ه
ت گیرد.
تدموالً بیمارستان ها هنگام وقوع حواد

باا افا ای

فاراوان دو گاروه تراجداهکننا ه تواجاه

ت شون  :گروه اول افراد که برا دریافت ج تات درتان تراجده کردهان لتص وتیر جانوادهها
و همراهان و گروه دوم افراد که اه نتادها تیتاف برا ات اد و کماک باه تصا وتان حضاور
یافته ان  .اگر قبز اه بروه حواد و بییا سیستم فرتان ه حواد در بیمارستان استقرار پی ا کنا
و فدال باش ت ووان به جوب نیروها و وجتی ات را برا کمک تؤثر و کاروت به ودا اد بیشاتر اه
افراد ساتان ه کرد .درغیر ایرصورت ناهماهنگ و سردرگم ناش اه وضدیت بهوجودوت ه بالث
تواه کار و ل م پیشرفت در کارها ت شود .هر حادثها

کوچک یا با ر ،باهلناوان تاوقدیت

اضطرار به لماکرد ت یریت تشیص نیاه دارد .استفاده اه ساتانه فرتانا ه حادثاه باهدشیاز
جاوگیر اه سردرگم

بیوکایف

هرجوترج و کارها جودسارانه همچنایر کووااهکاردن هتاان
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پاسخگویی به حادثه و ک کردن عوارض سن در مواقع بروز در مراکز بهداشتی-درمانی ،میتوانهد بهه
پاسخگویی به حادثه و ک کردن عوارض سن در مواقع بروز در مراکز بهداشتی-درمانی ،میتوانهد بهه
مدیریت صحیح و سازنده در راهبری حوادث و بالیا منجر شود.
مدیریت صحیح و سازنده در راهبری حوادث و بالیا منجر شود.
ای سامانه قابل استفاده برای تمامی بیمارستانهها ،صهرفنظهر از انهدازه و یرفیهت مراقبتهی
ای سامانه قابل استفاده برای تمامی بیمارستانهها ،صهرفنظهر از انهدازه و یرفیهت مراقبتهی
سنهاست .درحقیقت ،بهکمک ای سامانه ،برنامهریزی و پاسخ به همههی مخهاطرات در بیمارسهتان
سنهاست .درحقیقت ،بهکمک ای سامانه ،برنامهریزی و پاسخ به همههی مخهاطرات در بیمارسهتان
امکانپذیر میشود .ای فصل از کتهاب بهه عنهوان راهنمهایی ملهی سهعی دارد بها بیهان مفهاهی و
امکانپذیر میشود .ای فصل از کتهاب بهه عنهوان راهنمهایی ملهی سهعی دارد بها بیهان مفهاهی و
اصطالحات و فرایندی واحد و استاندارد ،الگوی یکالانی برای فرماندهی حادثهی بیمارستانی ارائهه
اصطالحات و فرایندی واحد و استاندارد ،الگوی یکالانی برای فرماندهی حادثهی بیمارستانی ارائهه
دهد .براساس ساختار ای سامانه ،تمامی کارکنان شاغل در بیمارستانها ،مانند پزشکان و پرستاران
دهد .براساس ساختار ای سامانه ،تمامی کارکنان شاغل در بیمارستانها ،مانند پزشکان و پرستاران
و مدیران می توانند مال ولیت بپذیرند و خدمات مدیریتی یا مراقبتی را انجام دهند .بنابرای ضروری
و مدیران می توانند مال ولیت بپذیرند و خدمات مدیریتی یا مراقبتی را انجام دهند .بنابرای ضروری
است در تمامی ردهها با برنامه و سامانهی بیمارستانی کامالً سشنا شوند و ویهایس خهود را سمهوزش
است در تمامی ردهها با برنامه و سامانهی بیمارستانی کامالً سشنا شوند و ویهایس خهود را سمهوزش
دیده و بهصورت منظ تمری کنند .دیگر سازمانها و نهادهای دولتی و مردمهی نیهز کهه در زمهان
دیده و بهصورت منظ تمری کنند .دیگر سازمانها و نهادهای دولتی و مردمهی نیهز کهه در زمهان
حوادث و فوریت ها یا در مواقع عهادی بها بیمارسهتان همکهاری دارنهد ،بایهد بها برنامههی سمهادگی
حوادث و فوریت ها یا در مواقع عهادی بها بیمارسهتان همکهاری دارنهد ،بایهد بها برنامههی سمهادگی
بیمارستانی سشنا باشند و سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستانی را بشناسند.
بیمارستانی سشنا باشند و سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستانی را بشناسند.

خوانندگان ای کتاب میتوانند بهه سهرعت ،اصهول برنامههریهزی،
خوانندگان ای کتاب میتوانند بهه سهرعت ،اصهول برنامههریهزی،
پاسخ و فرماندهی حوادث ،فوریتها ،ارتباطات و هماهنگی را فراگیرند .ای سامانه ،برنامهی سمادگی
پاسخ و فرماندهی حوادث ،فوریتها ،ارتباطات و هماهنگی را فراگیرند .ای سامانه ،برنامهی سمادگی
بیمارستانی درمقابل حادثه نیالت؛ بلکه مرحلهای از کالب سمادگی بهمنظور تأمی پاسخی مناسهب
بیمارستانی درمقابل حادثه نیالت؛ بلکه مرحلهای از کالب سمادگی بهمنظور تأمی پاسخی مناسهب
و مؤثر به حادثه است.
و مؤثر به حادثه است.
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تاریخچه و خاستگاه سامانهی فرماندهی حوادث

1

ای سامانه در سال  ۱۹۷۰در ایالت کالیفرنیای امریکا ،بهمنظور مقابله با ستشسهوزی تهدوی شهد.
قبل از تدوی سامانه ،تحقیقهات درخصهوپ پاسهخ بهه حهوادث و بالیهای قبلهی ،نشهان دهنهدهی
کمبودهای زیر بود:


ارتباط ناکافی بهدلیل است فاده از مفاهی و اصطالحات نادرست و ناسشنا توسط واحدها و

سازمانهای درگیر در حوادث و بالیا؛ بهعبارتی ،نبود زبانی مشترک بی سازمانهای پاسخگو


نبود ساختار مدیریتی استاندارد بهمنظور تلفیق با سازمانهای دیگر ،فرماندهی ،کنترل و

مدیریت حج زیاد فعالیتهای موردنیاز برای مقابله با حوادث و بالیا


نبود پاسخگویی مناسب و بهموقع به حوادث و بالیا



فقدان فرایند سیالتماتیک برنامهریزی برای رویارویی با حوادث و بالیا.

درنتیجۀ ای مشکالت و نقایص بالیار دیگر ،حوادث و بالیا در هر نوع و اندازهای ،اغلب بهخوبی
مدیریت نشده و به سسیب های متعددی در بخهش سهالمت و مهدیریت غیرمهؤثر منهابع و صهدمات
اقتصادی زیاد منجر میشود .در پاسخ به ای مع الت ،سهامانهی فرمانهدهی حهوادث و فوریهتهها
طراحی شد تا:


زنجیرهی فرماندهی روش و واضهحی بهرای مهدیریت همههی حهوادث و بالیها در ابعهاد

مختلس و اندازههای متفاوت تنظی شود؛


به کارکنان هر سازمان یا واحدی اجازه داده شود به ساختاری واحهد ملحهق شهوند کهه

توانایی تفویض مال ولیت و ارائهی پاسخ مؤثر به مشکالت موجود را داشته باشد.


حمایتهای مدیریتی و پشتیبانی زم برای کارکنان عملیاتی ایجاد کند.



اقدامات ضروری انجام شده لذا از دوبارهکاری اجتناب شود.

توضیح :سامانه فرماندهی حادثه یک سیالهت مهدیریتی اسهت کهه قابهل اسهتفاده توسهط ههر
بیمارستانی به منظور مدیریت هر گونه حادثهی برنامهریزی شده یها غیهر مترقبهه اسهت .ایه
سامانه بشدت کاربردی بوده و نه تنها به عنوان یک ساختار سازمانی برای مدیریت حوادث قابل
استفاده است بلکه ای سامانه قادر است فرایندهای برنامه ریهزی و توسهعه سهاختار را ههدایت
کند.

)1. Incidence Command System (ICS
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عملکردهای مدیریتی در زمان وقوع حوادث و بالیا
مال لهی بالیار مه دربارهی سامانهی فرماندهی حادثه ای است کهه ایه سهامانه سیالهتمی
مدیریتی است ،نه اارت سازمانی .هر حادثه و اتفاقی مالتلزم شیوه و عملکرد مدیریتی خاپ خود
است .در هر حادثهای زم است مشکالت موجود بهدقت ارزیابی و برنامهای متناسهب بها مشهکالت
به وجودسمده تدوی و منابع موردنیاز برای اجرای سن تخصیص داده شود .مدیریتِ مبتنی بر ههدف،
از عناصر اصلی ای سامانه بوده و شامل تدوی اهداف عملیاتی و کنترل و نظارت بهر دسهتیابی بهه
اهداف است.
سامانهی فرماندهی حوادث تاحد زیادی ،با ساختار و شرایط معمول مهدیریتی بیمارسهتان کهه
بروکراسی پیچیده ای دارد ،ه خوانی ندارد .ای سهامانه هدفمنهد اسهت و در کهاهش جایگهاههها و
شفافکردن عناوی شغلی و اابککردن ساختار در پاسخگویی سریع به حادثه کاربرد دارد.
فرماندهی حادثه تنها جایگاهی است که همیشه و در هر وضعیتی از حادثه فعال میشود .ایه
جایگاه عالوهبر فرماندهی ،تدوی اهداف و مشخصکردن استراتژیها و اولویتها را نیز بهعهده دارد.
در کنار فرماندهی حادثه ،اهار پُالت عملکرد مدیریتی دیگر نیز وجود دارد که ه زمان بها رهبهری
عملیات زیرنظر فرماندهی ،واحدهای خود را هدایت میکنند:


رئیس واحد ۱عملیات :هدایت اقدامات تاکتیکی ،مانند تریاژ ،مراقبت از بیمهاران ،درمهان

در راستای اهداف تعیی شدهی برنامه و نیز هدایت منابع موردنیاز


رئیس واحد برنامهریزی :جمعسوری دادهها ،اطالعات و ارزیابی سنها برای تصمی گیهری،

تأمی اطالعات موردنیاز دربارهی منابع ،تهیهی مالتندات برنامهی عملیاتی حوادث و بالیا و تهیهی
مالتندات زم برای ارائهی گزارشها


رئیس واحد پشتیبانی :حمایت ،تأمی منهابع و دیگهر اقهالم ضهروری و موردنیهاز بهرای

دستیابی به اهداف عملیاتی تدوی شده توسط فرماندهی حادثه


رئیس واحد مالی اجرایی :نظارت و بررسی هزینه های مرتبط با حادثه ،ثبهت زمهان کهار،

بازپرداخت هزینهها و تحلیل مخارج.

 .1واحد :مجموعه افرادی که مأمور اجرای عملیات مشترکی هالتند.
بخش :واحدی از سازمان که مال ولیت اجرای کار ویژهای را بهعهده دارد.
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خصوصبیمارستانی
به حوادث
فرماندهی
سامانه
تذکر مهم :باتوجهبه ساختار مدیریتی حاکم فصل دوم:
هاییایران،
بربیمارستان

خصوص
بربیمارستانهای
مدیریتی
ساختار
هاییباتوجه
بیمارستانمهم:
تذکر
ادغام
ایران،لیبهباهم
پشتیبانی و ما
حاکمشاخهی
تخت ،دو
از ۲۰۰
به کمتر
باتعداد
شوند .دو شاخهی پشتیبانی و مالی باهم
می تخت،
بیمارستانهایی باتعداد کمتر از ۲۰۰
باتوجهبه ساختار مدیریتی حاکم بربیمارستانهای ایران ،بهخصوص
تذکر
مهم:شوند.
ادغام می

بیمارستانهایی باتعداد کمتر از  ۲۰۰تخت ،دو شاخهی پشتیبانی و مالی باهم ادغام
شوند.تنهایی ،هر پنج جایگاه را پوشش دهد؛ ولهی در
میتواند به
فرماندهی حادثه در حوادث کواک می

حوادث بزر،تر ،براساس بزرگی و شدت سن ممک است زم باشد قالمتهای دیگری از سهامانهی

فرماندهی حادثه نیز فعال شود.
فرماندهی حادثه در حوادث کواک میتواند به تنهایی ،هر پنج جایگاه را پوشش دهد؛ ولهی در
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎدﺛﻪ

حوادث بزر،تر ،براساس بزرگی و شدت سن ممک است زم باشد قالمتهای دیگری از سهامانهی
فرماندهی حادثه نیز فعال شود.
ارﺷﺪاﯾﻤﻨﻰ

ارﺷﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨﻰ
ﭘﺰﺷﮑﻰ

ارﺷﺪ
راﺑﻂ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ

واﺣﺪ
فرماندهی حوادثرﺋﯿﺲ واﺣﺪ
رﺋﯿﺲ واﺣﺪ
رﺋﯿﺲ
رﺋﯿﺲاصلی
بیمارستانی ،جایگاههای
ادارىپیشنهادی
واﺣﺪ.۱-۲
نمودار
ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﻣﺎﻟﻰ

در زمان وقوع حوادث و بالیا ،براساس نیاز ،هریک از جایگاههای اصلی میتوانند به جایگاههای
نمودار  ۱ - ۲فرماندهی حوادث بیمارستانی ،جایگاههای اصلی
البته نهوع حادثهه و
دارد.
کمتری
حوادثکارکنان
کواکتر،
حادثهی
فعال.۱شوند.
کواکتری تقالی و
اصلی
نیازهای
جایگاه
بیمارستانی،
فرماندهی
پیشنهادی
نمودار -۲
منابع و کارکنان در دسترس نیز از گزینه های اصلی تعیی ترکیهب تهی فرمانهدهی حادثهه اسهت.
در زمان وقوع حوادث و بالیا ،براساس نیاز ،هریک از جایگاههای اصلی میتوانند به جایگاههای
هریک از جایگاههای اصلی ،جانشی هایی برای کمک یا جایگزینی در مواقع عدمح ور خود دارنهد؛
کواکتری تقالی و فعال شوند .حادثهی کواکتر ،کارکنان کمتری نیاز دارد .البته نهوع حادثهه و
م الً برای هر جایگاه حداقل سه تا پنج نفر ،میتوانند سموزشهای زم را دریافت کننهد .همچنهی ،
منابع و کارکنان در دسترس نیز از گزینه های اصلی تعیی ترکیهب تهی فرمانهدهی حادثهه اسهت.
فرماندهی میتواند براساس شرایط حادثه ،افرادی را برای جایگاههای زیر انتخاب کند و بهکار گیرد:
هریک از جایگاههای اصلی ،جانشی هایی برای کمک یا جایگزینی در مواقع عدمح ور خود دارنهد؛
 ارشد روابطعمومی :اطالعات مرتبط با حادثه را برای کارکنان و مدیران داخلی و همچنی
م الً برای هر جایگاه حداقل سه تا پنج نفر ،میتوانند سموزشهای زم را دریافت کننهد .همچنهی ،
رسانهها و سازمانهای خارجی تأمی کرده و نقش سخ گو دارد.
فرماندهی میتواند براساس شرایط حادثه ،افرادی را برای جایگاههای زیر انتخاب کند و بهکار گیرد:
 ارشد ایمنی :محل حادثه یا محل فعالیت کارکنان را برای اطمینان از ایمنی زم همههی
 ارشد روابطعمومی :اطالعات مرتبط با حادثه را برای کارکنان و مدیران داخلی و همچنی
کارکنان بررسی میکند.
رسانهها و سازمانهای خارجی تأمی کرده و نقش سخ گو دارد.


ارشد ایمنی :محل حادثه یا محل فعالیت کارکنان را برای اطمینان از ایمنی زم همههی
کارکنان بررسی میکند.
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ارشد رابط و هماهنگی :رابط بیمارستان با مرکز هدایت عملیات دانشهگاه و سهازمانههای
حمایتکنندهی بیرون از بیمارستان است .شاید براساس موقعیت زم باشهد ارشهد رابهط
دیگری به مرکز هدایت عملیات دانشگاه یا مرکز هدایت عملیات محلهی اعهزام شهود و در
سنجا ،مال ولیت هماهنگی را بهعهده گیرد.



متخصص فنی و پزشکی :برحالب موقعیت ،بهعنوان مشاور تخصصی فرمانده حادثه عمهل
میکند و بالته به نوع تهدیدات ،از بی متخصصانی ،همچون بیولوژیک ،پزشکی هالتهای،
شیمیایی و اپیدمیولوژیالت انتخاب می شود .ای فرد حی یا بعهد از حادثهه توصهیهههای
زم را به فرمانده ارائه میدهد.
جدول  .۱-۲افراد پیشنهادی برای جایگاههای مختلس سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستانی

افراد پیشنهادی

جایگاههای سامانهی فرماندهی
 .۱رئیس بیمارستان

 .۲مترون ثمدیر خدمات پرستاری
فرمانده حادثه

 .۳مدیر بیمارستان
 .۴سوپروایزربالینی
 .۵مدیردرمان
 .۶سرپرستار اورژانس
 .۱سوپروایزر کنترل عفونت
 .۲کارشناس بهداشت محیط

ارشدایمنی

 .۳مدیر داخلی
 .۴مال ول حراست
 .۵مال ول نگهبانی
 .۶مدیر امور عمومی
 .۷رئیس دفتر فنیمهندسی

ارشد روابطعمومی

مال ول روابطعمومی
 .۱سوپروایزر سموزشی

ارشد رابط و هماهنگی

 .۲مدیر پرستاری
 .۳مدیربیمارستان

دومبیمارستانی
حوادث
اعتباربخشيفرماندهی
هايدوم :سامانهی
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخصفصل
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افراد پیشنهادی

جایگاههای سامانهی فرماندهی

 .۴مدیر امور عمومی
 .۱بهداشت صنعتی
متخصص فنیپزشکی

 .۲متخصص عفونی
 .۳اپیدمیولوژیالت
 .۴سوپروایزر کنترل عفونت
 .۵پزشکی هالتهای
 .۱معاون درمان

مدیرعملیات

 .۲مدیر پرستاری
 .۳سوپر وایزرپرستاری
 .۴سرپرستار بخش اورژانس
 .۵مال ول تروما

مدیر اداریمالی

 .۱معاون اداری مالی
 .۲مدیر اداری مالی
 .۱سوپروایزر سموزشی پرستاری

مدیر برنامهریزی

 .۲مدیر امور عمومی
 .۳مدیر اداری
 .۱مدیر تدارکات

مدیر پشتیبانی

 .۲مدیرخدمات پشتیبانی
 .۳مدیر تجهیزات
 .۴مال ول انبار

توضیح :شرو ویایس تمامی جایگهاههها مبتنهی بهر سهناریو حاصهل از اسهتخراج و اولویهتبنهدی
مخاطرات و با استفاده از فرایند تدوی برنامه پاسخ که در فصل یک شرو داده شهده اسهت تهدوی
می گردد.
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اصول سامانه فرماندهی حادثه بیمارستاانی در ممتامی خر ته متد ر ر اتر پتامی یی ت یر
حفاظر کاهش اثر یاسخ و بهبود بوده و در ممامی مخاطرات قابی اسافاده اسر.
ا ن سامانه برا مامین یاسخی موثر طراحی پده اسر .سامانه فرماندهی حادثه بیمارستاانی نته
منها به پدت موثر و کاربرد اسر بلکه برا ممامی سازمان ها امداد آپنا بوده و زمینه را بتا
ا جاد زبان م ارک بین ممامی آنها برا هماهن ی بین سازمانی مخصوصاً وقاتی نیتاز بته مدا لته
سازمانها ماعدد هسر فراهم می کند.
ا ن سامانه به هیچ وجه جا ز ن سا اار سازمانی معمول بیمارستاان نمتی پتود بلکته بتا هتد
کاهش نقشها و جا اهها و پفا کردن وظا ف اساقرار می ابد .هم خنین برنامه عملیامی حادثته
نیسر .هر بیمارساان الزمسر با موجته بته مختاطرات ومهد تدات و منتاب

تود برنامته عملیتامی

ا اصاصی را بر اساس ال و ملی مدو ن کند.
سامانه ی فرماندهی حادثه ،عملکردی مبتنی بر هدف دارد.تمامی اهداف عملیاتی سامانه
در راستای سه هدف عمده تامین ایمنی و سالمتی کارکنان و بیماران ،تثبیت
حفاظ

حادثته و

از اموال تنظیم میشوند.

سامانهی فرماندهی حوادث بیمارستانی :واحد عملیات

1

در اغلبِ حوادث و فور رها که معداد ز اد افراد آستیبد تده و بیمتار بتهدنبتال دارد واحتد
عملیات مسئولیر مد ر ر اهدا ماکایکی معیین پده موسط فرمانده حادثته را بته عهتده واهتد
داپر .ا ن واحد از لحاظ مد ر ر و هماهن ی بزرگمر ن واحد سامانه فرماندهی حوادث استر.
ا ن واحد که برا مأمین حیاه نظارتِ قابی مد ر ر و مسهییِ جر ان سازماندهی م کیی پتده
اسر به بخشها کوخکمر مقسیم می پود و واحدها جد تد ا جتاد متیکنتد .فعتالپتدن
موقعیرها فرماندهی 2به پرا ط و در دسارسبودن کارکنان بامجربته و کتارآزموده بستا ی دارد.
پکی ز ر موز قدرت و مسئولیر را در واحد عملیتات ن تان متیدهتد .بترا آپتنا ی و ممتر ن
سنار وها ا الصه برنامهها به راهنما برنامهر ز حتوادث و فور ترهتا و راهنمتا یاستخ در
حوادث و فور رها مراجعه کنید.
. Operation Section
2. Command Position

1
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فرمانده حادثه

رئیس واحد اداری مالی

ارشد ایمنی

ارشد روابط عمومی

متخصصفنی/پزشکی

ارشد رابط و هماهنگی

رئیس واحد پشتیبانی

رئیس واحد برنامه ریزی

رئیس واحد عملیات

مدیرحضور و غیاب

مدیرخدمات

مدیرارزیابی منابع

مدیرتامین هزینه ها

مدیر پشتیبانی

مدیرارزیابی وضعیت

زیرساخت ها
زیرساختها

مدیر بایگانی و ثبت
اسناد

مدیر مواد خطرناک

مدیر بازگشت به
وضعیت عادی

مدیر استمرار عملکرد

مدیر هزینه ها و
مطالبات
هزینهها
مدیر محاسبه هزینه

مدیرآمادگاه

مدیرخدمات پزشکی
مدیرانتظامات و حراست
نمودار  .۲-۲جایگاههای کامل در سامانهی فرماندهی حادثه

زم به توضیح است که بر اساس اصالحات نالخه  ،۲۰۱۴شاخه حمایت از خانواده بیماران ،به واحد
عملیات سپرده شده تا وییفهی حمایت و مراقبت از خانواده بیماران و مصدومی را در فرایند پاسخ
عهدهدار شود.
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فرماندهیدوم:
فصل دوم :سامانهی فصل
بیمارستانی
حوادث

جایگاههای شاخهی عملیات
نموداری.3-2
عملیات
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توزیع قدرت و مسئولیت در واحد عملیات
شاخه های استمرار عملکرد ،انتظامات و حراست ،مواد خطرناک ،زیرساختهها ،خهدمات پزشهکی و
سمادگاه ،جزء واحد عملیات بهشمار میروند و وییفهی حفظ عملکردهای بیمارسهتانی را بهرعههده
دارند و زم است از واحدهای دیگر پشتیبانی کنند.
کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در ای بخش ،برای اطمینان از تأمی خهدمات موردنیهاز بهرای
حادثه ،ویایس خود را به شرو زیر انجام میدهند.
کارکنان امنیتی بهرای حفهظ نظه و کارکنهان فنهاوری اطالعهات بهرای نگههداری از عملکهرد
سیالت های رایانه ای جهت تبادل اطالعات ،در نواحی مختلس بیمارستان مالتقر هالهتند .برخهی از
حوادث داخلی و خارجی باعث قطع سب و برق ،خرابی سیالت رایانه یا اختالل در دیگر سیالت های
فنی و زیربنایی بیمارستان می شود .بنابرای  ،فعالیت یک یا تعدادی از زیرشاخهها برای بازگردانهدن
عملکرد بیمارستان ضروری است.
معمو ً شاخهی مواد خطرناک در بالیاری از حوادث فعال نمی شهود؛ اگراهه در مهواقعی ،بهه
۱

شاخه ای حیاتی در مدیریت حوادث و بالیا تبدیل میشود .سامانهی فرماندهی حوادث بیمارسهتانی
مجوز بهکارگیری و نظارت بر منابع موجود را بهطور کامل دارد؛ برای م ال بهکارگیری کارگروههای
تخصصی یا گروههای ضربت در ای مواقع ،بهمنظور تهأمی پاسهخ مهؤثر ضهروری اسهت .هریهک از
امکانات موجود در بیمارستان در زمان پاسخ به حادثه ،مانند یک کشش ۲یا کارت دارویی ،عنصری
حیاتی محالوب میشود؛ زیرا بیمارستان با نیاز های فراوان و متعدد و منهابع محهدودی روبروسهت.
برای م ال 8 ،پرستار سموزش دیدهی بخش مراقبتهای ویژه ۲ ،تکنالی و  ۱منشی از همان بخش
که کنار ه جمع شده و تحت سرپرستی یک سوپروایزر ویایس خاصهی را انجهام مهیدهنهد ،یهک
کارگروه ۳هالتند .گروه ضربت ۴گروهی از افرادی با تخصص یکالان اسهت؛ مه الً  8پرسهتار بخهش
مراقبتهای ویژه که تحت نظارت یک سوپروایزر عادی مشغول فعالیت هالتند.
مال ولیت ادغام و تقالی ویایس براساس اهداف مبتنی بر مأموریت ،برعههدهی فرمانهده واحهد
عملیات یا مدیر قالمت خدمات پزشکی است که بهمحض دستیابی به ای اهداف ،ویایس جدیهدی

1. Hazard Material
2. Stretcher
3. Task force
4. Strike team
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برعهدهی تی میگذارد یا تی را غیرفعال میکند .در مواقع اضطراری ،گهاهی یهک فهرد ماله ولیت
اجرای اندی وییفه را براساس برنامهی قبلی و دستور فرمانده مالتقی خود بهعهده میگیرد.
واحد عملیات فرماندهی در سطح دپارتمان
فرماندهی در سطح دپارتمان ،درواقع بخش مهمی از پاسخ کلی بیمارستان اسهت .در برنامههریهزی
عملیاتی حوادث و بالیا ،باید بهه نقهشهها و ماله ولیتههای ههر گهروه در سهناریوههای گونهاگون
بهدستسمده از تجزیه و تحلیل مخاطرات توجه شود .براساس برنامهی گروه ،رهبهر ههر گهروه بایهد
برای  ۷روز هفته و  ۲۴ساعت شبانهروز تعیی شود و باید امکان تماس با ای فهرد ازطریهق مرکهز
هدایتِ عملیات بیمارستان و تلف خانه و بخش میالّر باشد .بههعهالوه ،اقهالم زیهر بایهد بههسهرعت،
دردسترس کارکنان قرار گیرد:


برگهی شرو ویایس



کارت هویت یا روشهای ارجح دیگر



رادیو ،تلف  ،بیسی



فرمهای مناسب گزارشدهی سامانهی فرماندهی حوادث و فوریتهای بیمارستانی



منابع از قبل طراحی شده برای هر وییفه ،مانند دفتراۀ تلف و راهنماهای عملکردی

افراد مال ول و مدیران واحد ها باید ازطریق ارتباط مداوم با کارکنان ،ترس و اضطراب سنهها را
ک کنند و باعث ارتقای توان سنها در اجرای ک ارها شوند .سن دسته از مالائل مدیریتی که در گروه
حلشدنی نیالت ،باید براساس برنامهی عملیات حوادث به مال و ن سطوو با تر ارجاع داده شهود.
همچنی  ،دسترسی سریع هر گروه یا بخش در بیمارسهتان بهه امکانهات و وسهایل موردنیهاز بهرای
پاسخ گویی به حوادث داخلی ،مانند قطع سب و برق ،اهمیت فراوانی دارد .وسایل و امکانهات شهامل
گزینههای زیر است که البته فقط به ای وسایل محدود نمیشود:


اراغ قوه



بطری سب



توالتهای قابلحمل استاندارد و یکبارمصرف



فومهای شالتوشوی دست یا دستمالهای ضدعفونیکننده



برانکارد و صندلی ارخدار و دیگر وسایل مخصوپ برای تخلیهی بیماران.
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استقرار تجهیزات موردنیاز باید به خوبی مدیریت شده و درخواسهتهها و وسهایل موردنیهاز بهه
بخش فرماندهی حادثهی بیمارستان گزارش شود .بهمحض پایان موقعیت اضطراری ،بایهد اقهدامات
زم برای جایگزینی و سمادهکردن مجدد وسایل صورت گیرد.
واحد عملیات شاخهی آمادگاه
در قرارگاه مرکزی که مکان بزرگی برای گهردسوری وسهایل نقلیهه ،تجهیهزات ،داروهها و همچنهی
کارکنان بیمارستان است ،ارشد تقالی یا ارشد سمادگاه ۱ح ور و ماله ولیت بههکهارگیری امکانهات
موجود در مرکز تقالی  ۲و توزیع سنها به بخشهایی از بیمارستان که اقالمی را درخواست کردهانهد
را بهعهده دارد .مدیر شاخهی سمادگاه برای ارزیابی نیازها و کالب اطمینان از ارسال بهموقهع اقهالم
درخواستشده ،مالتقیماً با رئیس واحد پشتیبانی همکاری میکند .درعوض ،بخش تدارکات پس از
تالش برای تهیه و دریافت اقالم موردنیاز ،ای اقالم را برای سنچه در برنامهی عملیاتی فوریت حادثه
شرو داده شده ،براساس درخواست مال ول سمادگاه ،به مال ول توزیع در سمادگاه تحویل میدهد .در
مواقعی که اقالم توزیع شده حجی بوده یا به نگهداری در مکان خاصی نیازمند باشد ،مدیر سمادگهاه
برای هر قالمت ،مال ول واحد درنظر میگیرد :مال ول تی توزیهع کارکنهان ،ماله ول تهی توزیهع
وسایل نقلیه ،مال ول تقالی تجهیزات و مال ول تی توزیع داروها.
واحد عملیات شاخهی خدمات پزشکی
در اغلبِ حوادث بزر ،،افراد بالیاری داار صدمه و بیمارستان با هجوم مصدومان مواجه میشهود.
شاخهی خدمات پزشکی ،مال ول رسیدگی و ارائهی مراقبتهای دقیق و مداوم به قربانیان حادثه و
کالانی است که بهمنظور دریافت مراقبتهای پزشکی در بیمارستان بالتری هالهتند .ماله ول ایه
شاخه به طور معمول ،در بخش اورژانس مالتقر می شهود و درصهورت نیهاز ،بهرای هماهنه کهردن
کارهای مربوط به تریاژ و فعالیتهای درمانی زم برای مصدومان ،کارکنان سموزشدیده و باتجربهه
را بهکار می گیرد .انی اقداماتی باید براساس برنامهی عملیاتی بیمارستان و راهنمهای عملکهردی
سن باشد.
مصدومان باید به محض ورود به بیمارستان ،تحت عملیات تریاژ قرار بگیرند و بهصورت سریع و
صحیح ،مراقبتهای درمانی مناسب را دریافت کنند .ارائهی خدمات درمانی نباید بهدلیل انتظار در
1. Staging manager
2. Staging area
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منطقهی درمانی به تأخیر افتد .اولویت درمانی بیماران را باید مسئوالن تریاژ ،کامالً ساده ،روی نوار
یا کارت تریاژ مشخص کرده و همراه بیمار ارسال کنند .گفتنی است مصدومانی را که اورژانس ۱۱۵
به بیمارستان منتقل میکند ،به احتمال قوی ،تحت تریاژ استارت۱توسط کارکنان پیشبیمارستتانی
قرار میگیرند و کارت تریاژ دارند .کارکنان بیمارستان باید به کارت توجه کترده و در نگهتداری نن
به عنوان بخشی از سوابق بیمار و پروندۀ او کوشا باشند .همچنین ،برای اجتناب از تأخیر در مراقبت
از بیماران و سردرگمی ننها الزم است ثبتنام سریع و قابل اعتمادی از مصدومان انجام گیرد.
قبل از ورود به بیمارستتان الت،ی ،بیمتاران نلتوده شتده بته متواد خطرنتا

را بایتد کارکنتان

نموزش دیده حفاظت کنند و برمبنای استانداردهای موجود تحویل بگیرند .در روند نلودگیزدایتی،

2

باید مداخالت نجاتب خش توأم با اقدامات خاص لورت گیرد .در چنین متواقیی ،ختدمات بستتری
(بخش بستری) و خدمات سرپایی (بخش سرپایی) و خدمات بالینی (بخشهای ختدمات بتالینی و
پاراک،ینیک) الزاماً با واحد خدمات پزشکی هماهنگ میشود.
برای تأمین افزایش ظرفیت 3در حادثه ،کارکنان فرماندهی حادثه باید به راهنمتای عم،کتردی
ضمیمهشده در برنامهی عم،یاتی بیمارستان مراجیه کنند .یک برنامهی جامع ،راهنمایی الزم بترای
توسیهی خدمات درمانی ،افزایش ظرفیت و تیداد کارکنان و امکانات درمتانی متورد نیتاز را فتراه
میکند.
الزم است مرکز هدایتِ عم،یات مح،ی یا مرکز فرماندهی بیمارستان 4راهنمتای عم،کتردی هتر
واحد برای درخواست اقالم موردنیاز را ،تدوین کند .همچنین ،ارائهی خدمات درمانی و مراقبتی بتا
کیفیتی مناسب و یکسان اهمیت بسزایی دارد.
مرکز هدایت عم،یات دانشگاه یا قطب ،راهنماییهتای الزم درایتنبتاره را دراختیتار بیمارستتانهتای
منطقه قرار میدهد .درطولِ ج،سات حضوری یتا ت،فنتی بتا مرکتز فرمانتدهی بیمارستتانهتای منطقته،
هماهنگی و استانداردسازیهای بیشتری لورت خواهد پذیرفت.

)1. Simple Triage & Rapid Treatment (START
2. Decontamination
3. Surge Capacity
)4. Hospital Command Center (HCC
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واحد عملیات؛ شاخهی مرتبط با زیرساختها

1

حمایت از تأمین خدمات سالمتی موردنیاز برای بیماارا

حااتات از راررناا با منظاور حااظ

عملکرد بیمارستا ضر ری است .این مسئولیت برعهدهی شاخ ی زیرساختها در احاد عملیاات
است .مسئولیتهای این شاخ عبارتند از:


برق ر شنایی (زیرشاخ ی برق ر شنایی)



آب فاضالب (زیرشاخ ی آب ،فاضالب)



ارزیابی مخاطرات (زیرشاخ ی مربوط)



تعیین تعمیر آسیبهای ارده (مسئول زیرشااخ ی آسایبهاای ارده با محوطا ی
ساختما )



گازهای پزشکی (زیرشاخ ی گازهای پزشکی)



سایل پزشکی (زیرشاخ ی سایل پزشکی)



تهوی (گرمایی سرمایی)

2

ساختما بیمارستا



محوط



افزایش ترفیت پذیرش بیمارا در زما های موردنیاز



خدمات تغذی ای

درخواست اقالم تجهیزات موردنیاز نیاز نههاداری تارمیج تجهیازات مارتب باا فناا ری
اطالعات را مدیر شاخ ی استمرار عملکرد 3،با حمایت مسئول زیرشاخ ی فنا ری اطالعاات انجاام
میدهد .در زما بر ز حوادثی ر ب آسیب بیمارستا منجر میشود ،مدیر شاخ ی زیرسااختهاا،
گر ه ضربتی با تجرب ی ارزیابی را برای بررسی مشکالت اصالح آسیبهای زیرساختی بیمارستا
تعیین میرند .همچنین ،باید امکا تدا م خدمات بیمارستا را فراهج نماید.

1. Infrastructure Operations
)2. Heating,Ventilation&Air Conditioning (HVAC
3. Business Continuity Operations
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واحد عملیات؛ شاخهی مواد خطرناک
در مواقعی که احتمال نشت مواد خطرناک از منهابع داخلهی و خهارجی وجهود دارد ،ممکه اسهت
فرمانده حادثه تصمی بگیرد شاخهی مواد خطرناک را براساس برنامهی عملیاتی مربوط فعالکنهد و
به منظور تشخیص عامل نشت و نیز بررسی سلودگی و سلودگیزدایی قربانیان ،تجهیزات ،کارکنهان و
تجهیزات مدّنظر خود را بهکار گیرد .مال لهی بالیار مه سن است که ای فراینهد ،مکمهل اقهدامات
انجامشده در بیمارستانهای دیگر یا ستشنشانی باشد .عالوه برای  ،ضروری است که قبل از حادثهه،
ف ایی مناسب با امکان فعال شدن و پذیرش بیماران درنظر گرفته شود .همچنی

زم است تمامی

فرایندها و روشها دردسترس کارکنان قرار داده شود.
واحد عملیات شاخهی انتظامات و حراست
.1

۱

محدودکردن رفتوآمد و دسترسیها

ازسنجاکه هر حادثه ای مالحظات امنیتی خاپ خود را دارد ،باید بخش بزرگهی از کارهها در مراحهل
اولیهی حادثه انجام شود .در گذشته ،به بیمارستانها بهعنوان مرکهز ههدف حمهالت تروریالهتی و
مراکزی که ازنظر امنیتی اهمیت ویژه ای دارد ،توجه نمی شهد .امهروزه ،بیمارسهتانهها نمهیتواننهد
به صورت منفعل ،با حوادث مواجه شوند .وجود گروهههای ارالل و اوبهاش ،احتمهال خشهونت میهان
کارکنان و بیماران بالتری ،د یل سشکاری است که نشان میدهد نیاز جهدی بهه برقهراری امنیهت
بیمارستانی و اجرای برنامهریزی جامع و ارائهی سموزشهای زم وجود دارد.
محدودیت دسترسی به ساختمانها و محوطهی بیمارستان از موضوعات مهمی است کهه بایهد
دربارهی سنها نیز تصمیماتی گرفته شود .دربهارهی محهدودیت دسترسهی ،بایهد در همهان مراحهل
اولیهی حادثه ،فرمانده و کارکنان ارشد ،م ل مدیر انتظامات و حراست تصمی گیری کنند .بهدنبال
ای تصمی گیری ،اقدامات مربوط باید بهسرعت ،براساس برنامهی عملیات حادثه انجام گیرد.
محدودیت دسترسیها باید بهسرعت ،به اطالع کارکنان و مردم برسد و متعاقبهاً ،تغییهر مالهیرِ
محل عبورومرور کارکنان و مراجعان و وسایل نقلیه اطالعرسانی شود .قفلکردن درها نیز بهصهورت
دستی یا برقی باید انجام شود .درهای قفلشده نیز باید بهدقت کنترل شود تا از ای مال له تخطهی
صورت نگیرد .عالمتهای داخل و خارج بیمارستان که نشان میدههد درهها بهاز نشهوند یها ورودی
1. Security Operations
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جدید در کجا قرار دارد ،باید هراه زودتر نصب شود .برای نصب سریع ای نشانهها میتوان از قبل،
سنها را روی درهای پیش ساخته نصب و انبار کرد .ای کارها وییفهی مال ول زیرشهاخهی کنتهرل
ازدحام است.
استفاده از مهندسان متخصص یا کارکنان باتجربهه در زمینههی ارائههی خهدمات نجهاتبخهش
حیات در برنامهریزی ،برای کالب اطمینان از تخلیهی کامل بیمارستان در مواقهع ستهشسهوزی یها
حوادث دیگر بالیار مه است .عالوهبرای  ،ممک است به اقدامات نظارتی بیشتری همچون بازرسی
بالتههای مشکوک ،وارسی دقیقتر کارکنان در ایالتگاههای بازرسهی ،کنتهرل همههی افهراد حتهی
کارکنان دارای اتیکت شناسایی صحیح و به کارگماردن کارکنان امنیتی در محل ورود بیماران نیهاز
باشد .ازای رو ،درصورت نیاز ،از زیرشاخهی سلودگیزدایی و زیرشهاخهی کنتهرل ازدحهام ۱اسهتفاده
میشود.
قالمتهای مشخصی ،مانند ساختمان محل حادثه ،داروخانهها ،مرکز هدایتِ عملیهات حادثهه،
ازنظر امنیتی ،باید بهصورت خاصی حفایت شود .به دلیل مالائل امنیتی و وجود موقعیتی ناام یها
درصورت نیازنداشت به کارکنان اضافی ،اقداماتی نیز برای محدودیت ورود کارکنان به بیمارسهتان
صورت خواهد پذیرفت.
 .۲کارکنان امنیتی مکمل

۲

بالته به نوع و طول مدت حادثه ممک اسهت بهه همکهاری کارکنهان امنیتهی مکمهل ثزیرشهاخهی
همکاری با واحدهای امنیتی بهمنظور کمک به مدیر شاخهی انتظامات و امنیت نیاز باشد .ای نیاز
ازطریق فراخوانی کارکنان انتظامات یا به کارگیری نیروی غیرانتظامی ،کارکنهان سهایر قالهمتهها،
داوطلبان یا با کمکگرفت از پلیس محلی برسورده میشود.
در برنامهریزی بیمارستانی باید عالوهبر اینکه مشخص شود اه زمانی زم است پلهیسِ محلهی
با بیمارستان همکاری کند ،پیشبینیهای زم درخصوپ انعقاد تفاه نامهه بهی پلهیس محلهی و
مال و ن بیمارستان و دیگر مراجع مال ول نیز انجام گیرد تا در زمان مقت ی و بنها بههدرخواسهت
بیمارستان ،پلیس به منظور برقراری امنیت بیمارستان مداخله کند .در حهوادث بهزر ،،درخواسهت
برقراری امنیت را مرکز هدایت عملیات دانشگاه مطرو کرده و ای درخواست را ستاد هدایت بحران
استان داری یا فرمانداری به نیروهای نظامی یا انتظامی ابالغ میکند.
1. Crowd control unit
2. Supplement Security Staffing
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نحوهی ارتباط با پلیسِ محلی باید براساس سامانهی فرماندهی حوادث بیمارستانی و برنامههی
عملیاتی حادثه باشد .ویایس مربوط و شهیوهی پاسهخ گهویی ،ماننهد اصهول کهار ،فهرسهت وسهایل
موردنیاز ،وسایل محافظتی کارکنان و دسترسی به واحدهای مختلس بیمارستان ،باید پهیش از ورود
سنها بررسی شود.
همچنی  ،عالوهبر استفاده از پلیسِ محلی بهعنوان نیروی کمکی در زمان کمبود نیروی انالانی،
بهمنظور تأمی کارکنان سموزشدیهده در زمهان حادثهه ،بایهد قراردادهها و همهاهنگیههای زم بها
مؤسالههای امنیتی خصوصی نیز صورت گیرد .برنامه ریزی باید شامل به کارگیری امکانات موردنیاز
برای نظارت و حفایت از کارکنان و بیماران بالتری و خانوادهها ،همراه با برسورد هزینههای مهرتبط
باشد.
 .3کنترل رفتوآمدها

۱

بالههتهبههه موقعیههت ،احتمهها ً بهههشههکل فزاینههدهای ،قربانیههان حادثههه را توسههط سیالههت خههدمات
پیش بیمارستانی و سازمان های امدادی و همچنهی  ،تعهداد فراوانهی از دوسهتان و اقهوام سنهها بهه
بیمارستان منتقل میشوند .رسانهها نیز در برخی مواقع ح ور پیدا کرده و مکانی مخصهوپ بهرای
مصاحبه بیرون ساختمان یا پخش زنده درخواست میکنند .بالتهبه نوع حادثه ،ممک اسهت تمهام
وسایل نقلیهای که وارد محوطهی بیمارستان می شود ،به بازرسی نیاز داشهته باشهد .ایه بازرسهی،
خود نیازمند کارکنان اضافی ثزیرشاخهی کنترل رفتو سمدها و وسایل موردنیاز خواههد بهود .بایهد
دربارهی امنیت بیمارستان که محوطهی خود را با دیگر مراکز بهداشتیدرمانی یا دیگر سازمانهای
مرتبط به اشتراک گذاشته است و همچنی دربارهی همکهاری و همهاهنگی مشهترک و انجهامدادن
اقدامات ارتباطی بهصورت بهینه تصمی گیری شود.
ممک است به اصالو شیوههای رفتو سمد وسایل نقلیهه ،کارکنهان ،مهردم ،مصهدومان ،تعیهی
محلی بهمنظور استقر ار افراد امنیتی برای ثبت اسناد ،مدارک و گزارشهای تهیهشده و تجهیز تمام
پارکین ها به سیالت بازرسی وسایل نقلیه نیاز باشد.
در برنامه ریزی باید به موقعیتهایی همچون :وسایل نقلیهۀ رهاشهدهی مشهکوک ،بههخصهوپ
سنهایی که سلودگی شیمیایی دارد و اگونگی خروج ای وسایل از ساختمان و محوطههی حادثهه و
سایر مکان های درمعرض خطر توجه شده و اقدامات زم انجام گردد .ممک است انتظامات مالتقر
1. Traffic control unit
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در محل ،مشخصات وسایل نقلیه ازجمله شماره و مدل و نیز مشخصات مالقاتکنندگان را خواستار
شوند .با گذشت زمان ،ممک است برای تحویل اقالم مصرفی ،به بازرسی بیشتری نیاز باشد .اجرای
تمام ای برنامهها به برنامهریزی و هماهنگی دقیقی نیاز دارد و نباید به سنها ک توجهی شود.
 .4مدیریت لوازم شخصی
تعداد با ی بیماران و کارکنان ممک است االشهایی درزمینهی فهرستکردن و حفایت از لوازم
شخصی سنها بهوجود سورد .ازای رو زم است در برنامههای روزمره ،بهرای حفهظ وسهایل شخصهی
بیماران تغییراتی صورت گیرد .درصورت سلودگی ای وسهایل ،بایهد اقهدامات زم بهرای حفایهت و
پیشگیری از انتقال سلودگی انجام شود .بنابرای

زم است در برنامهریزی حادثه ،اگونگی نگهداری

از وسایل بیماران و فرایندهای بازگرداندن سنها به صاحبانشان مشخص شود.
واحد عملیات؛ شاخهی استمرار عملکرد

۱

شاخهی تداوم عملکرد به تمامی قالمتهایی که تحت تأثیر حوادث و بالیا قهرار گرفتههانهد ،کمهک
می کند تا ضم نگهداری یا ارتقای عملکردهای خود در روند پاسخ به حوادث ،اقهدامات زم را بهه
منظور دستیابی به اهداف و بازگشت به وضعیت عادی و همچنی شروع مجدد کارها صورت دهند.
قالمت مربوط به عملیات تداوم عملکرد ،فعالیتهای زیر را انجام خواهد داد:


تالهیل فرایند بررسی و دستیابی به منابع موردنیاز بهمنظور بازگشت به وضعیت عهادی،
شامل گزارشهای کاری مانند گزارشهای پزشکی بیماران یا قراردادهای خرید



حمایت و کمک به شاخه های زیرساختی و امنیتی و قالمتهای دیگهر واحهد عملیهات،
درصورت نیاز



هماهنگی با مال و ن زیرشاخه های ارتباطات در واحهد پشهتیبانی و فنهاوری اطالعهات،
بهمنظور بازگشت به سطح عملکردهای قبلی و بررسی نیازهای تکنولوژیکی



کمک به شاخههای دیگر و منطقهی سسیبدیده ،بهمنظور احیای فعالیتهای معمولی

1. Business Continuity Operations
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شاخهی کمک و حمایت از خانواده بیماران
ای شاخه شامل  ۲واحد است واحد خدمات اجتماعی ۱و واحد مال ول یافت اع ای خانواده

۲

زمانیکه تعداد زیادی بیمار وارد بیمارستان میشوند ای شاخه به منظور کمک و تهامی نیازههای
خانواده بیماران فعال میگردد .مال ول ای شاخه در اولی اقهدام زمالهت مکهان مناسهبی بهرای
اسکان ایشان فراه کند .تامی مواد غذایی زم با هماهنگی مال ول تغذیه و برقراری امکان تماس
تلفنی برای خانواده و همراهان بیماران با هماهنگی ماله ول واحهد ارتباطهات بایهد صهورت گیهرد.
مال ول واحد خدمات اجتماعیثمددکاری نیز در ارتباط با سایر نیازهای ای افراد باید اقدامات زم
را انجام دهد .مال ول واحد خانواده با هماهنگی واحد برنامهریزی باید در یافت بیماران هر خانواده
در بیمارستان یا با هماهنگی افالر ر ابط در صورت بالتری شدن بیمار در سهایر مراکهز بهداشهتی و
درمانی مشارکت کند.
توسعهی واحدهای دیگر براساس نیاز
در مواقع خاصی همچون حوادث داخلی ممک است به ایجاد قالمتها و واحدهای عملکردی اضافه
نیاز باشد؛ برای م ال ممک است برای پاسخگویی به برخی نیازهای خاپ در مواقعی مانند گردباد
یا ستشسوزی فعال یا سیل که در سامانهی فرماندهی بیمارستانی پیشبینی نشهده اسهت ،قالهمت
عملیاتی ویژهای بهمنظور اجرای اموری ،همچون تخلیه و تأمی پناهگاه و اسهکان در محهل ،ایجهاد
شود.
زم است فرماندهی حادثهی بیمارستانی ،شخصی شایالته و کارسزموده را به مهدیریت قالهمت
عملیات ویژه منصوب کند تا ای فرد درجهت دستیابی به اهداف مأموریت ،با فرماندهان ارشد دیگر
همکاری کرده و اقدامات زم را برای پاسخگویی در مواقع خاپ فرماندهی کند.

- Social services unite leader
- Family Reunification unite leader
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واحد برنامهریزی
براساس سنچه در سیالت مدیریت حادثه تعریس شد ،واحد برنامهریزی به جمهعسوری و ارزشهیابی و
نیز انتشار اطالعات مربوط به حادثه و تأمی اطالعات موردنیهاز فرمانهده مهیپهردازد .ایه بخهش،
همچنی مال ول سمادهسازی گزارشهای اداری و ارائهی اطالعات متنوع و تهیهی برنامهی عملیات
حادثه ۱است .کارایی واحد برنامههریهزی ،در دسترسهی اطالعهات موردنیهاز در تصهمی گیهریههای
استراتژیک و حیاتی فرمانهده حادثهه و دیگهر افهراد درگیهر در حادثهه تهأثیر بالهزایی دارد .بخهش
برنامهریزی  ۴شاخهی مه دارد که یک مال ول واحد سنها را اداره میکند.
شاخهی ارزیابی وضعیت
مدیر ای شاخه مویس به تهیهی گزارش و تأمی اطالعات درخصوپ حهوادث داخلهی و خهارجی
است که ای مال ولیت شامل پیگیهری بیمهاران ثماله ول پیگیهری بیمهاران و پیگیهری تخهتهها
ثمال ول پیگیری تخت می شود .مال ول پیگیری بیماران ،مال ول تعیی محل بیمهاران و گهزارش
ای اطالعات به کارکنان مرکز فرماندهی بیمارستان اسهت .زم بهه توضهیح اسهت کهه ماله ولیت
هرگونه همهاهنگی بها مرکهز ههدایت عملیهات حادثهه و مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه و دیگهر
سازمانهای بیرونی ،دربارهی اطالعات موجود از تختها ،بیماران و منابع موردنیاز ،با ارشد رابهط و
هماهنگی ۲است.

)1. Incidence Action Plan (IAP
2. Liaison Officer
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رئیس برنامه ریزی

مدیرشاخه بایگانی و
ثبت اسناد

مدیرشاخه بازگشت به
حالت اولیه

مدیرشاخه
ارزیابی منابع

مدیرشاخه
ارزیابی وضعیت

مسئول پیگیری کارکنان

مسئول پیگیری بیماران

مسئول پیگیری لوازم
و تجهیزات

مسئول پیگیری تخت

نمودار  .۴-۲توزیع قدرت و مال ولیت در بخش برنامهریزی

شاخهی ارزیابی منابع
مدیر ای شاخه مال ول پیگیری موقعیت کارکنان ثمال ول پیگیری کارکنان و مال ول منابع و
تجهیزات مه و اساسی ثمال ول پیگیری لهوازم و تجهیهزات اسهت کهه در قالهمتههای مختلهس
بیمارستان استفاده می شوند .مال ول پیگیری کارکنان و لوازم ،درصهورت لهزوم انتخهاب و بهه کهار
گمارده میشود.
مدیر شاخهی بایگانی و ثبت اسناد
مدیر ای شاخه ،برنامههای عملیاتی و دیگر اسناد تکمیلی و سرشیوهای سنها را کامل کرده و اطالعات
مختلفی را در زمان حادثه بایگانی می کند .ای اطالعات ممکه اسهت بهه حادثهه یها یکهی از منهاطق
خدماترسانی بیمارستانی یا اطالعات ارسهالی از مرکهز فرمانهدهی بیمارسهتان مربهوط باشهد .بخهش
برنامهریزی ،مال ول هماهنگی اقدامات انجامشهده بهرای ثبهت اسهناد اسهت .مهدیر شهاخهی بایگهانی
بهمنظور بایگانی اسناد ،با دیگر اع ای تی مدیریت حادثه همکاری خواهد کرد .البته ممکه اسهت از
روشهای مختلفی برای بایگانی استفاده شود .دستنویسکردن اسهناد ،روشهی مقهدماتی بهرای ثبهت
اطالعات است .هریک از اع ای فرماندهی حادثهی بیمارستانی با روش مخصوپ خود کار میکننهد و
مال ول ثبت اقدامات و پیامدها و امور محوله هالتند .بع هی از کارکنهان مجریبهی کهه در نقهشههای

فصل دوم :سامانهی فرماندهی حوادث بیمارستانی
فصل دوم
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

131

فرماندهی فعالاند ،ابتدا اطالعات را روی ضبطصوت جیبی ضبط میکنند و سپس سنها را روی کاغهذ
میسورند .ثبت اطالعات را میتوان بهصورت دستی ثمتداولتری شیوه یا رایانهای انجام داد.
ثبت کامپیوتری اسناد مزایای فراوانی دارد؛ بعنوان م ال،خواندن سن سسهان اسهت و بههراحتهی
میتوان اطالعات را اضافه یا به دیگران منتقل کرد .رشد فزایندۀ نرمافزارههای مهدیریت حادثهه بهه
توسعهی برنامههای مدیریت اطالعات ،بهویژه برای بیمارسهتانهها ،منجهر شهده اسهت .اسهتفاده از
ضبط صوت و ویدئو در جلالات ،امکان استفاده از مطالب جلاله را برای افرادغایهب فهراه مهیسورد.
همچنی  ،ضبط مداوم خطوط تلف یها حتهی عملکهرد مرکهز فرمانهدهی بیمارسهتان در بازسهازی
اطالعات دریافتی و اقدامات انجامشده در طول حادثه مؤثر است.
گام مه دیگر در مدیریت حادثه ،استفادهی مؤثر از فرمهای طراحهیشهدهی مهدیریت حادثهه
است .در سامانهی فرماندهی حادثههی بیمارسهتانی ۲۰ ،فهرم ویهژه دردسهترس اسهت کهه هریهک
بهمنظور ارزیابی عملکرد بیمارستان ها و نیز دستیابی به انواع مختلفی از اطالعات قابل ثبت و ضبط
در طول هر حادثه می باشد .ای فرمها بر دو نوع است:


سازمان مدیریت بحران فدرال ۱در امریکا ،فرمهای استانداردی طراحهی کهرده اسهت کهه
بالتهبه نوع حادثه ،از پاسخدهندگان خواسته میشود درطول حادثه سنها را همهراه خهود
داشته باشند.



فرم های مخصوصی برای استفاده در بیمارسهتان هها طراحهی شهده و براسهاس سهامانهی
فرماندهی حادثهی بیمارستانی ،تغییراتی در سنها ایجاد شده است.

فرمهای مختلفی در سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستانی برای ثبت اطالعات درطهول یهک
حادثه استفاده میشود .اطالعات مه بهدستسمده از ای فرمها شامل موضوعات زیر است:


جزئیات حادثه :ستشسوزی ،سقوط هواپیما ،انتشار بیماریها



مأموریتهای سازمانی



مشکالت اساسی پیشسمده و اقدامات انجامشده برای فرماندهی حادثه



موقعیت بیماران



منابع موجود و مورد نیاز

.1سازمان های مختلفی در ایران ،م ل ستادهای حوادث غیرمترقبۀ مالتقر در فرمانداری و استانداریها ،سازمان پدافند غیرعامل ،سازمان
هاللاحمر ،سازمان ستش نشانی ،نیروی انتظامی و بالیج ،متولی مقابله با حوادث و بالیا هالتند؛ ولی در کشور امریکا ،ای مه بهعهدۀ دو
سازمان مه ادارۀ تحقیقات فدرال ث FBI: Federal Bureau of Investigationو سهازمان مهدیریت بحهران فهدرال ث FEMA:
 Federal Emergency Management Agencyاست.
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زمان کار کارکنان و پاسخگویی سنان



ارتباطات داخلی و خارجی



وضعیت مراکز بهداشتی -درمانی و تجهیزات موجود

تکمیل دقیق فرمها و درج تمامی اطالعات موردنیاز ،اهمیت بالیاری دارد .برخی از فرمها برای
نشان دادن فرایند زمان بندی در تصمیمات اخذشده در روند حادثه و تعدادی دیگر بهمنظور گزارش
اطالعات یا درخواست منابع استفاده می شود .همراه هر فرم ،هدف و راهنمهای نحهوهی تکمیهل سن
سمده است .بعد از تکمیل فرم ها باید براساس راهنمای موجود ،از سنها کپی گرفته و به مراجع زم
ارسال شود .پاسخدهندگان باید فرمها را بهصورت خوانا و تمیز تکمیل کنند .روش دیگر ،کپیکردن
فرمهای کاملشده است.
سشنایی پُالت های فرماندهی به فرم های مرتبط و همچنهی گهزارش دههی براسهاس برنامههای
زمانبندی شده و مناسب اهمیت فراوانی دارد .اعالم موعد ارسال فرمها به منظور دریافت اطالعهاتی
که به طور مداوم باید فرستاده شود ،همچون اطالعات بیماران یا اطالعات مربوط به دردسترسبودن
منابع ،به کالب اطمینان از دریافت بهموقع اطالعات از واحدهای گزارشکننده منجر میشود.
با پیشرفت زمان ،سرشیو اطالعات جمعسوریشده ،به ویژه در مرکز فرماندهی بیمارستان اهمیت
پیدا میکند .واحد برنامه ریزی مال ول نگهداری فایل کاملی از تمام اطالعات مدیریت حادثه است و
در برخی مواقع ،ممک است به د یل امنیتی ،به کپیبرداری از ای اسناد نیاز باشد.
مدیر شاخهی بایگانی و ثبت اسناد مال ول ثبت و نگهداری گزارش کاملی از برنامهی عملیات
حادثهی بیمارستانی و دیگر فرمهای مدیریت حادثههی بیمارسهتانی اسهت؛ در ایه صهورت سهایر
کارکنان فرماندهی نیز میتوانند به سنجا مراجعه و از فرمها استفاده کننهد .در پایهان حادثهه ،تمهام
فرمها و گزارشهای ثبت شده برای نمایش طرو کلی پاسخ بیمارستانی و فرایندهای تصمی گیهری
بهکار گرفته میشود.
تبادل اطالعات با سازمانهای بیرونی
باتوجه به ماهیت و زمان حادثه ممک است مرکز هدایت عملیات دانشگاه یا سهتاد ههدایت بحهران
محلی یا مرکز هماهنگی بیمارستانی منطقهای ،از بیمارستانها درخواسهت کننهد کهه برنامههههای
عملیات حادثهی بیمارستانی خود را در زمان مناسب بفرستند.
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ایه اطالعههات بههه مقامههات پاسههخگههو در حادثهه ،بههه درک بهتههر موضههوعات و مشههکالتی کههه
بیمارستانها با سن مواجه هالتند و نیز سنچه ممک است در سینده نیاز باشد،کمک میکند.
اطالعات دیگری مانند اطالعات بیماران ،دردسترس بودن منهابعی همچهون کارکنهان ،وسهایل،
موجودی ها و داروها و نیز هزینههای مربوط به پاسخ به حادثه ممک است از مرکز هدایت عملیات
دانشگاه یا سازمان مدیریت بحران درخواست شود.
در برخی مواقع ،اطالعات مربوط به حادثه و شیوهی پاسخگویی ازطریق برنامههای نهرمافهزاری
مدیریت حوادث یا شیوه های دیگری ،همچون فکس یا گزارش تلفنهی ،بها مرکهز ههدایت عملیهات
دانشگاه و ستاد بحران فرمانداری یا استانداری مبادلهه مهیشهود .سشهنابهودن کارکنهان فرمانهدهی
بیمارستان با متدولوژی گزارشدهی اهمیهت بالهزایی دارد و درصهورت مواجههشهدن بها مشهکالت
تکنیکی در تبادل اطالعات ،سیالت های پشتیبان بهعنوان سلترناتیو ،برای ارائههی خهدمات بهه کهار
گرفته میشود.
واحد پشتیبانی
در زمههان حههوادث و بالیهها ،بیمارسههتان بههرای ارائهههی پاسههخی مناسههب و تههأمی نیههازهههای خههود،
هماهنگیهای زم را با واحد پشتیبانی انجام میدهد .ای هماهنگیها شامل درخواست و دریافهت
امکانات از منهابع داخلهی و خهارجی ،بها اسهتفاده از فهرمههای اسهتاندارد مرکهز ههدایت عملیهات
دانشگاهاست .درخواست های هر قالمت از بیمارستان باید در قالب فرمهای ازپیشتعیهی شهده در
برنامهی عملکردی حادثه ،به بخش پشتیبانی گزارش شود .زمان درخواست اقالم موردنیاز از منهابع
خارجی و تشخیص دقیق نوع و میزان اقالم موردنیاز ،از کالب اطمینهان از اگهونگی دریافهت ایه
امکانات مه تر است .عالوه برای  ،باید روش ارسال درخواسهتهها نیهز مشهخص شهده باشهد؛ مه الً
الکترونیکی یا فکس یا تلف .
درصورت لزوم ،واحد پشتیبانی به شاخههای خدمات و پشهتیبانی تقالهی مهیشهود .شهاخهی
خدمات مال ول خدمات ارتباطی و شاخهی پشهتیبانی ،ماله ول همهاهنگی منهابع موردنیهاز بهرای
سالمتی کارکنان و بهداشت روانی سنها ثزیرشاخهی رفاه و سالمت کارکنهان  ،حمایهت از خهانواده
ثزیرشاخهی حم ایت از خانواده  ،دریافت تالههیالت موردنیهاز ثزیرشهاخهی پشهتیبانی  ،پشهتیبانی
عملکردهای زیرساختی ثزیرشاخهی تجهیزات  ،هماهنگی حملونقل داخلی و خارجی ثزیرشاخهی
حملو نقل و ارزیابی سالمت حرفهای کارکنان ثزیرشهاخهی ارزیهابی سهالمت حرفههای کارکنهان
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میباشد .بهمحض فعال شدن ای دو شاخه ،یک مال ول ،کنتهرل و ادارهی ههر قالهمت را بههعههده
خواهد گرفت .گفتنی است که درصورت نیاز حادثه ،میتوان شاخهههای دیگهری در ایه مجموعهه
جایگزی یا به سن اضافه کرد.
واحد اداری -مالی

1

هزینه های مرتبط با پاسخ و اقدامات انجامشده در حادثه بایهد از ابتهدا ثبهت و گهزارش شهود .ایه
هزینهها شامل موارد بالیاری نظیر اضافهکاری کارکنان ،هزینهی تأمی کمبود وسایل و تجهیهزات،
تعمیر ،جابهجایی یا هزینههای بازسازی است .گزارش مالی باید روزانه سماده شده و در برخی مواقع،
براساس الگوی استاندارد تهیه و به مقامات استانی و قطبی فرستاده شود .در زمان برنامهریزی باید
مشخص شود که کدام اسناد مالی باید برای فرستادن بهه سهطوو اسهتانی و قطبهی تکمیهل شهود.
بهعالوه ،هزینهی بیماران ،هزینهی اقالم مصرفی ،کمهک ههای دریهافتی ،پهاداش مهالی کارکنهان و
ادعاهای کارکنان یا شرکتهای طرف قرارداد نیز باید محاسبه و پیگیری شود.
واحد اداریمالی زمان کار کارمندان ثح ور و غیاب را محاسبه و ثبت کهرده و بهه موضهوعات
مرتبط با سفارش ها و قراردادها رسیدگی مهیکنهد ثزیهر شهاخهی محاسهبهی هزینهه  .همچنهی ،
پرداخت های مرتبط با کارکنان و خالهارت ههای سنهان را نیهز انجهام داده ثزیرشهاخهی خالهارات و
مطالبات و فاکتور پرداختها و هزینههای مرتبط با بازگشهت بهه فعالیهتههای عهادی را پیگیهری
میکند ثزیرشاخهی تأمی هزینهها  .باید توجه کرد هزینهی شرکتههای طهرف قهرارداد براسهاس
توافقنامههای قبلی محاسبه شود.

1. Finance/ Administration Section
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رئیس واحد پشتیبانی

مدیرشاخهی خدمات

مدیرشاخهی پشتیبانی

مسئول زیرشاخهی رفاه
و سالمت کارکنان

مسئول زیرشاخهی
حمایت از خانواده

مسئول زیرشاخهی
امور داخلی

مسئول زیرشاخهی
تأمین تجهیزات

مسئول زیرشاخهی
حمل و نقل

مسئول زیرشاخهی ارزیابی
سالمت حرفه ای کارکنان

مسئول زیرشاخهی
فناوری اطالعات

مسئول زیرشاخهی
ارتباطات
مسئول
زیرشاخهی آب و
تغذیه کارکنان

نمودار  . ۵ - ۲توزیع قدرت و مسؤلیت واحد پشتیبانی
نمودار  .۵-۲توزیع قدرت و مال ولیت واحد پشتیبانی

رئیس واحد اداری مالی

مدیر حضور و غیاب

مدیر تأمین هزینه ها

مدیر خسارات و مطالبات

مدیر محاسبه هزینه ها

نمودار  . 6 - ۲توزیع قدرت و مسؤلیت واحد اداری مالی
نمودار  .۶-۲توزیع قدرت و مال ولیت واحد اداریمالی

گفتنی است در موقعیت کنونی واحد پشتیبانی و اداریمالی میتوانند ادغام شوند .فعالکهردن
ای واحدها بهطور مجزا ،به گالتردگی حادثه و کارکنان و امکانات دردسترس بالتگی دارد.
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روشهای شناسایی کارکنان فرماندهی حادثه
تمام افراد دارای نقشهای فرماندهی ،باید لباسهای مخصوصی که پُالهت سهازمانی سنهها روی سن
ثبت شده است را بپوشند .در بالیاری از بیمارستانها ،از جلیقههای خاصی استفاده میکننهد .زم
است روی قالمت پشت و جلوی هر جلیقه ،عنوان و موقعیت فرد در سامانهی فرمانهدهی حادثههی
بیمارستانی مشخص شده باشد .ممک است جلیقه ها براساس رنه
حادثهی بیمارستانی کد بندی شده باشد :رن
برای کارکنان واحد عملیات ،رن
پشتیبانی و رن

و طبهق سهامانهی فرمانهدهی

سفید و سیاه برای کارکنان فرمانهدهی ،رنه

سبی مخصوپ کارکنان برنامهه ریهزی ،رنه

قرمهز

زرد بهرای کارکنهان

سبز مخصوپ کارکنهان اداریمهالی .جلیقهههها بایهد دارای جیهبههای بهزر ،و

مخصوصی برای حمل رادیو ،دارو ،مداد ،مارکر و برگهی شرو ویهایس ۱باشهد .دسترسهی بهه ایه
جلیقه ها باید از مراکز فرماندهی حادثه راحت باشد و ماله و ن مربوطهه بهرای کالهب اطمینهان از
کاملبودن جلیقهها ثمشخصات لکرشده  ،باید بهطور مرتب سنها را بررسی کنند.
ساخت و ایجاد مرکز فرماندهی حادثه
تجارب واقعی حاصل از خدمات مرتبط با سندرم تنفالی حاد در کانادا سال  ۲۰۰۴و توفان ساحلی
در خلیج ایا ت متحده در سال  ۲۰۰۵نشان میدهد که در زمهان نیهاز بهه واکهنش طهو نیمهدت
بیمارستانی۳ ،تا ۵فرد سموزش دیده برای ههر موقعیهت فرمانهدهی زم اسهت .براسهاس امکانهات و
توانایی کارکنان و مدیران ،کاندیداهای بالقوۀ فرماندهی در موقعیتهای مختلس را میتوان بر اساس
سامانهی فرماندهی حادثهه تعیهی کهرد .بنهابرای

زم اسهت در برنامههی سمهادگی بیمارسهتان ،از

کارکنان بیمارستان که ممک است برای هریک از موقعیتهای فرماندهی مناسب باشند ،فهرسهتی
تهیه شده و سموزشهای زم به سنها داده شود .همچنهی  ،برگههی شهرو ویهایس مکتهوب بهرای
مال و ن یا جانشی  ۲هر پُالت و جایگاه سنها طراحی شود .ترجیحاً شخصی که ایه وییفهه بهه او
واگذار میشود ،باید برای اجرای فعالیتهای شغلی محولشده یا ویایس تعیی شده براساس برگهی
شرو ویایس ،به ارشد یا مدیر بخش مدنظر کمک کند.
بهعالوه ،زم است کارکنان موردنیاز برای پُالتهای مدنظر در برنامهی بیمارستانی ،بهصهورت
یکپاراه یا جداگانه سموزش ببینند .سموزشها باید بهگونه ای باشد کهه کارکنهان را براسهاس منهابع

)1. Job Action Sheet (JAS
2. Deputy chief position
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دردسترس و نیازهای موقعیتی ،بهمنظور عملکردی شایسته و توأم با اعتمادبهنفس ،در یک یا چند
موقعیت شغلی آماده سازد .ازاینرو ،گذران ن دورههای آشنایی با سیستم ملدی مد یریت ادواد ،

1

بهشکل اضوری یا غیراضوری (اینترنتی) ،برای آمادهکردن افراد در ایفای نقشهای فرمان هی بده
آنها کمک خواه کرد.
برگهی شرح وظایف

2

برگهی شرح وظایف از ابزارهای م یریت اادثه است که برای آشنایی استفادهکنن گان و یدادآوری
جنبههای مهم در موقعیتهای کاری محولش ه به آنها طراای ش ه است .اطالعات بهدستآمد ه
از برگهی شرح وظایف شامل چنین موضوعاتی است :عنوان کاری (ک شناسایی رادیویی) 3،هد ،،
گیرن هی گزارش ،مالاظات و اق امات مهم .چندین اقد اماتی بدرای ارتقدای تواندایی اعضدای تدیم
م یریت اادثه ،در مسیر ایفای نقشها و مسئولیتهای آنان است .برگهی شرح وظایف کارکنان در
سامانهی فرمان هی بیمارستانی شامل اق امات ضروری در دورههای زمانی مختلف بدوده کده زمدان
ترخیص بیماران و بازگشت سیستم به وضعیت عادی نیز به آن اضافه ش ه است.
برگهی شرح وظایف بهگونهای طراای ش ه اسدت کده بده کارکندان اجدازه مدیدهد اقد امات
انجامش ه را ثبت و مح ودهی زمان تصمیمگیری را در آن وارد کنن  .همچنین برگهی شرح وظایف
ج ی  ،پست های تیم فرمان هی را به صورت تصویری شرح میده و بر سلسله مراتب گزارشدهی
تأکی میکن  .نمونهی ضمیمهی کتاب دارای نمونهی برگهی شرح وظایفی است که برای سامانهی
فرمان هی اادثهی بیمارستانی طراای ش ه است (راهنماهای عملکردی) و دارای دستورالعملهای
الزم برای ایجاد برگههای شرح وظایف ج ی میباش .
راهنمای پاسخ در حادثه

4

به منظور ارزیابی ستاد فرمان هی اادثه 5برای واکنش بهینده در برابدر اادثده ،راهنمدای پاسدخ در
اادثه براساس 1۴سناریوی خارجی و 13سناریوی داخلی ت وین ش ه است .هر راهنمای پاسدخ در
اادثه ،فهرستی از مالاظاتی مهم در تصمیم گیری م یریتی و در قالب مح ودهی زمانی مشدخص

)1. National Incidence Management System (NIMS
)2. Job Action Sheet (JAS
3. Radio Identifications title
4. Incidence Response Guide
5. Incident Command Center
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دارد .راهنماهای پاسخ در حادثه تکمیلکنندهی برنامهی عملیاتی فوریت و ابزاری بهرای راهنمهایی
صریح و کامل و نیز وسیلهای برای ثبت اولیهی اقدامات انجامشده است.
تلفیق سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستانی با فرماندهی یکپارچه

1

دانالت ای مال له ضروری است که افراد مال ول پاسخ بیمارستانی در هر حادثه یا اتفاق ناخواسته،
بهتنهایی پاسخگو نیالتند و بر اساس گالتردگی و مدت حادثه ممک است سازمانهای متعددی در
پاسخگویی به حادثه نقش داشته باشند.
از سغاز هر حادثه ای ،سیالت فرماندهی حادثهی بیمارستان باید به صورتی فعال و یکپاراه بهه
نیازهای درمانی جامعهی سسیب دیده پاسخ دهد .در واقهع ،ایه یکپهاراگی قبهل از وقهوع حادثهه،
ازطریق مشارکت فعال در جلالات سمادهسازی و سموزشها و تمری ها اتفاق میافتد .در ای مراحل،
درک متقابل از نقشها و مال ولیتهای یکدیگر ایجاد شده و اصول مدیریت حادثه ،تخصیص منابع،
ارتباط مؤثر و تبادل اطالعات ،برنامهریزی و هماهن

میشود.

بالته به نوع موقعیت ،ممک است تنها یک سازمان ،مدیریت حادثهه را بهرعههده گیهرد؛ بهرای
م ال ،در صحنهی تصادف اند وسیلهی نقلیهه ،پلهیس ،ماله ولیت را بهرعههده مهیگیهرد و دیگهر
سازمانها به عنوان حمایتکننده عمل میکنند .به هرحال گاهی ،دیدگاه فرماندهی یکپاراه بهجای
مدل فرماندهی در سازمانی منفرد استفاده میشود .زمانیکه بیش از یک سازمان برای پاسخگهویی
عمل می کنند ،فرماندهی یکپاراه استفاده می شهود .درایه صهورت ،یهک فرمانهده ارشهد از میهان
سازمانهای درگیر که در یک مکان فعالیت میکنند انتخاب شده ،تصمی گیریها براساس تجزیه و
تحلیل اطالعات موجود صورت میگیرد و یکالهری اههداف مشهترک و اسهتراتژی بهرای طهرو ههر
برنامهی عملیاتی ،تعیی میشود .ه انی در ای روش ،به تمهام سهازمانههای درگیهر ،همچهون
بیمارستانها ،اجازهی مشارکت در فرایند تصمی گیهری داده مهیشهود .در ایه مهدل ،فرمانهدهی،
هیچیک از ویژگیهای سامانهی فرماندهی در حادثهی بیمارستانی را تغییهر نمهیدههد و بهه تمهام
سازمانهای عهدهدار مال ولیت در حادثه اجازه میدهد در تصمی گیریها مشارکت کنند .جلالهات
تصمی گیری نیز در محل مرکز فرماندهی حادثه تشکیل میشود.

1. Integration of HICS with Unified Command
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یکپارچگی سیستمهای ارائهی خدمات سالمتی

1

بیمارستانها بهعنوان بخشی از نظام تأمی کنندهی سالمتی جامعه بایهد برنامههههای سمهادگی و
پاسخ به حادثهی خود را با سازمان ها و نهادهای متولی امر سهالمت در حهوادث و بالیها هماهنه
کنند .ازجمله نکات مه  ،سیالهت خهدمات پهیشبیمارسهتانی و مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه
علومپزشکی است .ممک است زم باشد برای برنامهریهزی و همهاهنگی مراکهز بهداشهتیدرمهانی،
کمیتهی مشترکی زیرنظر دانشگاه علومپزشکی استان یا وزارت بهداشت در محل تشکیل شود.
نمایندگان بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی محل باید به منظور بحث دربارهی برنامهههها و
کالب سمادگی و پاسخ هماهن

به حادثه و نیز مانورهای مشترک و فردی ،جلالات منظمی داشهته

باشند .وقتی سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستانی در سطوو بها ی سیالهت بهداشهتیدرمهانی
استفاده شود ،هماهنگی اطالعات و مدیریت منابع سسان میشهود .بهرای اطمینهان از سمهادگی کهل
سیالت و ارائهی پاسخی مؤثر ،بخش سالمت باید تمامی نمایندگان بیمارسهتانهها و سهازمانههای
وابالته را بهعنوان بخشی از سالیالت بهداشتی درمانی ،در تمامی جلالات و سموزشها و تمهری هها
درگیر کند .استفاده از واژهها و روش های پاسخ استاندارد ،سبب میشهود توانهایی همههی اع های
سیالت درجهت حمایت از یکدیگر در مدت حادثه ارتقا یابد.
مدیریت همزمان چند حادثه و بلیه

۲

در زمان وقوع حوادث و بالیا ،بیمارستان ها اغلب بها مشهکالت بالهیاری مواجهه مهیشهوند؛ امها در
بالیاری مواقع ،مالائل دیگری نیز وجود دارد :ه زمانی وقوع زلزله که افراد سسهیب دیهدهی زیهادی
بهدنبال دریافت خدمات درمانی هالتند ،نیاز به اسکان موقت مردم و همهگیری یک بیماری عفونی
که باعث ازه گالیختگی انالجام مراکز بهداشتی-درمانی یا سایر زیرسهاختهها مهیشهود ،نیهاز بهه
مدیریت ه زمان اند حادثه و بلیه را نمایان میکند.
ممک است بالته به موقعیت ،بیمارستان به دریافت خدماتی از سهایر سهازمانههای اجتمهاعی
نیازمند باشد؛ مانند بررسی و تأمی ایمنی و امنیت کارکنان و بیماران توسط نیروههای انتظهامی و
امنیتی .ای درخواست را ارشهد رابهط و همهاهنگی ۳ازطریهق مرکهز ههدایت عملیهات دانشهگاه یها
بهطورمالتقی  ،به سازمانهای لیصالو محلهی مهیفرسهتد و درصهورت نیهاز بهه ح هور پیمانکهار،
1. Integration with Healthcare Systems
2. Managing Simultaneous Events
3. Liaison officer
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هماهنگیها را مدیر شاخهی پشتیبانی انجام خواهد داد .بهمنظور هماهنگی مراکز درمهانی متعهدد،
مرکز هدایت عملیات دانشگاه متولی ایجاد ای هماهنگی خواهد بود ،با ایه شهرط کهه ههر مرکهز
درمانی ،قالب فرماندهی حادثهی خود را داشته باشد و تمامی ای مراکز ،گهزارشههای خهود را بهه
مرکز هدایت عملیات دانشگاه بفرستند .مرکز هدایت عملیات دانشگاه باید ضم هماهنگی تمهامی
واحدهای مشارکتکننده در حادثه  ،در تأمی پشتیبانی و رفع نیازهای موجهود در بخهش سهالمت
تالش کند.
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تشریح ساختار کالن مدیریت بحران در کشور ،در حوزۀ سالمت

مدیرشاخه پشتیبانی

مرکز هدایت عملیات وزارت کشور،
سازمان مدیریت بحران

مدیرشاخه پشتیبانی

مرکز هدایت عملیات
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مدیرشاخه پشتیبانی

مرکز هدایت عملیات  ۹قطب مدیریت بحران:
تهران ،کرمان ،اهواز ،اصفهان ،مازندران،
تبریز ،شیراز،کرمانشاه،مشهد

مدیرشاخه پشتیبانی

مرکز هدایت عملیات دانشگاه

مدیرشاخه پشتیبانی

شبکههای بهداشتی درمانی

مدیرشاخه پشتیبانی

بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی
فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی
مراکز بهداشتیدرمانی دانشگاهی
مراکز غیردانشگاهی و خصوصی

سازمانهای مسئول در
فعالیتهای موردنیاز
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نظام خدمات پیشبیمارستانی
تاریخچه
درطول زمان ،نظام خدمات پیشبیمارستانی ایران از وسیله ای صرفاً برای انتقهال مصهدوم ،بهه
نظامی برای ارائهی خدمات درمانی در صحنهی حادثه تبدیل شده است؛ ای در حالیالت که هنهوز
در برخی از کشورهای درحالتوسعه ،فقط کار انتقال مصدوم از محل حادثه به بیمارستان بهعهدهی
ای سیالت است .استفاده از سمبو نس به منظور انتقال مصهدومان ،در زمهان جنه ههای نهاپل ون
طراحی شد و دومینیک ژان ری۱،پزشک مخصوپ نهاپل ون ،سن را اجهرا کهرد .اولهی سمبهو نس
وابالته به بیمارستان ،در اوهایوو سی سیناتی استفاده شد .در  ،۱88۷برای تأمی خهدمات اولیهه و
خدمات سمبو نس ،اولی سمبو نس باعنوان«سنت جان»۲در لندن راهانهدازی شهد .ایها ت متحهده
مدعی است که اولی نظام رسمی خدمات سمبو نس یا اورژانس پیشبیمارستانی را خهود در سهال
 ،۱۹۲8در ویرجینیا راهاندازی کرده؛ درحالیکه ایالت تورنتوی کانادا مدعی است که ایه نظهام در
سال  ،۱8۹۲در ای شهر راهاندازی شده است.
تا قبهل از جنه

جههانی دوم ،قالهمت عمهدهای از خهدمات پهیشبیمارسهتانی را سمبهو نس

بیمارستانی ارائه میداد .بعدها ،ای خدمات به پلیس یا ستشنشانیها سپرده شد .ای رونهد توسهعه
یافت و در سال ،۱۹۷۱دکتر سدامز کولی ۳اولی اورژانس پیشبیمارستانی را در مریلند بهطور رسمی
راهاندازی کرد.
حادثهی فروریخت سقس سال انتظار در فرودگاه مهرسباد که بهعلت ارتعاشات ناشی از صهدای
موتورهای جت در ۱۴سلر ، ۱۳۵۲با  ۱۶کشته و  ۱۱ت مجروو ،در ردیس یکی از وقایع تلخ کشهور
ایران به ثبت رسیده است .بعد از سن حادثه ،نظام فوریتههای پزشهکی کشهور بها همکهاری کشهور
امریکا ،در سال  ۱۳۵۴تأسیس شد .در سن زمان ،شمارهی سهرقمی  ۱۲۳برای تمهاس بها اورژانهس
اختصاپ داده شد که بعداً به  ۱۱۵تغییر یافت.
نظام فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی درسطح دنیا ،به دو دسته ی عمده تقالی میشهوند:
اول ،فرانالویسلمانی و دوم ،امریکاییانگلیالی .درنظام فرانالویسلمانی ،تجهیزات بر سر بالی بیمهار
برده شده و از پزشک در سمبو نس استفاده میشود .در نظام امریکاییانگلیالی ،تکنالی ههایی کهه
1. Dominique Jean Larrey
2. St John Ambulance Birgade
3. R. Adams Cowley
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دورههای مقدماتی فوریتها را آموزش دیدهاند ،در صحنه حاضر شده و پس از انجامدادن اقدداما
اولیه ،مصدوم را به مرکز درمانی انتقال میدهند .اورژانس ایران در شروع راهانددازی ،از اید دتدته
بود.
آشنایی با ساختار عملیات فوریتهای پیشبیمارستانی در ایران در مواقع بحران
خدما فوریتهای پزشکی پیشبیمارتدتانی کده در کردور ایدران ،بدا عندوان اورژاندس ۱۱۵
شناخته میشود ،در تالهای اخیر،به شد توتعه یافته و از توانمندی فوقالعادهای بهره مندشدده
اتت؛ بهطوریکه درحالحاضر ،نزدیک به 2۱00پایگاه اورژانس پدیشبیمارتدتانی ۱۱۵در تراتدر
کرور ،بهصور 2۴تاعته و با پرتیبانی نزدیک به ۴700دتتگاه آمبدوننس ددیدد  ۱۱2دتدتگاه
اتوبوس آمبوننس 3۱ ،پایگاه اورژانس هوایی و موتورننس مرغول ارائهی خدمت اتدت .در تدال
 ۱3۸۹نیز برای اولی بار در تاریخ کرور ،تعداد مأموریتهدای انجدامشدده بدا ،۱۱۵بده 2میلیدون و
۶7هزار و  77۶مأموریت رتید .آمایش ترزمینی پایگاههدای اورژاندس در تدکش کردور و فعالیدت
2۴تاعتهی آن میتواند بهعنوان ابزاری ضروری در ارزیابی تدری و دمد آوری اطالعدا اولیده از
حوادث ،دراختیار نظام بهداشت و درمان قرار گیرد .ای 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
دابهداییها و انتقان غیرضروری مصدومان پیرگیری کند.
برای تحقق ای مهم ،ارتباط بی بیمارتتانها و نظام ارائه خدما اورژانس پیشبیمارتدتانی
بسیار حائز اهمیت اتت .ازای رو ،شناخت تداختار اورژاندس پدیشبیمارتدتانی توتد مددیران و
توپروایزرهای بیمارتتانها ،به عنوان فرمانده حادثه در تامانهی فرمانددهی حادثدهی بیمارتدتان،
بسیار ضروری بهنظر میرتد.در مواق عادی ،ارتباط بی بیمارتتانهدا و مراکدز فوریدتهدای ۱۱۵
موضوعی رایج اتت؛ اما در زمان بحران ،با توده به لزوم عملکرد بسیار تنگی مراکدز فوریدتهدای
 ۱۱۵و بیمارتتانها نزم اتت ای ارتباط بهصورتی تازمانیافته و ازطریق مرکز هددایت عملیدا
صور گیرد .نمایندگان ارشد هماهنگی فوریتهای  ۱۱۵و بیمارتتانها ،در مرکز هدایت عملیدا
دانرگاه مستقر میشوند و هماهنگی ای دو بخش را تسهیل میکنند .همچندی  ،اخبدار صدحنهی
حادثه را دراختیار مرکز هدایت عملیا دانرگاه و مراکز بهداشتیدرمانی قرار میدهند و ازطرفی ،با
ترریش امکانا مراکز درمانی بدرای افسدران تریداژ ،فرایندد تصدمیمگیدری را در توزید مجروحدان
هماهنگتر میکنند .بنابرای  ،بیمارتدتان و اورژاندس پدیشبیمارتدتانی ضدم شدناخت کامدل از

فصل دوم

144

فصل دوم :سامانهی فرماندهی حوادث بیمارستانی
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

ساختار عملیاتی یکدیگر ،باید اطالعات خود را بهطور دائمی مبادله کنند تها امکهان بههرهگیهری از
روشهای جدید فراه شود.
نظام ارائهی خدمات اورژانالی به عنوان نظام ارائهکنندهی خدمات حیاتی ،اجزای مرتبطی دارد
که به طورکلی ،مشتمل بر دو بخش است :بخش ارائهکننهدهی خهدماتپهیشبیمارسهتانی ،ازجملهه
انتقال مددجو و بخش ارائهکنندهی خدمات فوریتی در بیمارستان .سازماندههی و عملکهرد بخهش
ارائهکنندهی خدمات پیشبیمارستانی در کشورهای مختلس ،تفاوتها و ویژگیهای خهاپ خهود را
دارد.
مدلهای مختلف نظامهای ارائهکنندهی خدمات پیشبیمارستانی
 .۱فوریتههای پهیشبیمارسهتانی دولتهی :در برخهی کشهورها ،م هل انگلهیس و امریکها ،خهدمات
پیشبیمارستانی نیز مانند پلیس و ستشنشانی توسط دولت تأمی میشود.
 .۲فوریتهای پیشبیمارستانی همراه و پیوسته با پلیسها و ستشنشانی :در برخهی کشهورها ،م هل
امریکا و ژاپ و فراناله و نیز قالمتهایی از هند ،سمبو نس با ستهشنشهانی یها پلهیس محلهی
همراه است .حدود نیمی از ارائهکننده ههای خهدمات پهیش بیمارسهتانی در ایها ت متحهده و
کشورهای توسعه یافته و اروپایی و همچنی کشورهایی با نظارت قوی دولهت مرکهزی ،ماننهد
ای  ،شامل ای گروه میشوند.
 .۳خدمات پیشبیمارستانی داوطلبانه :در برخی کشورها ،خهدمات سمبهو نس را مراکهز خیریهه یها
سازمانهای غیرانتفاعی تأمی میکنند .هاللاحمر ثصلیب سرخ خهدمات داوطلبانههی خهود
م الً امداد و نجات وسمبو نس را در مواقع بحرانی ارائه میدهد .در بع ی کشورها نیهز مراکهز
خیریه در کنار سازمانهای دولتی ،بهصورت حمایتی خدماتی ارائه میدهند .ایه سیالهت در
مناطق حومه ای ایا ت متحده و همچنی شهرق اروپها بیشهتر دیهده مهیشهود .البتهه تهراک
جمعیت ،ازجمله عواملی است که سبب میشود ای نظام بهسمت دیگر نظامهای ارائهکنندهی
خدمات پیشبیمارستانی تغییر کند.
 .۴خدمات سمبو نس خصوصی :در برخی کشورها ،سازمانهای خصوصی پس از قهرارداد بها دولهت
محلی یا ملی ،خدمات پیشبیمارستانی را ارائه میدهنهد .گهاهی فقهط سمبهو نس خصوصهی
وییفهی انتقال بیماران را بهعهده دارد .برخی کشورهای دیگر نیز خدمات درمانی را در کنهار
اقدامات دیگر خود ارائه میدهند .در مواقعی نیز فقط در فوریتها و مواقعیکه تمام سمبو نس
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های دولتی فعال هستند ،بهصورت حمایتی وارد عرصه مییشیودد ایی دایاا ان دایااهیای بسیرار
قدیمی در ارائهی خدمات پرشبرمارستادی است
 ۵خدمات فوریتهای پرشبرمارستادی ترکربی :در ای الگو که برشتر در شیررهای کوکید دیید
میشود ،خدمات پرشبرمارستادی را درروهایی ارائه میدهنید کیه ممیون هیای زنا را بیرای
ارائهی خدمات متشدشادی و امنرتی پلرس دریافت کرد ادد ای سرستم در پاسخ به درانهیای
منطقه ای ،اندار ساختار جغرافرایی و سراسی و جمعرتی ،بهوجود ممید اسیت ایی دایاا در
مواقع بُحرادی درز استفاد می شیود ادیدودزی و ایسیلند و ترمیور شیرقی ،انجملیه کشیورهای
استفاد کنند ان ای رو

هستند

 ۶خدمات فوریت های پرشبرمارستادی مبتنی بر برمارستان :برمارستانها درز میتوادند درمحدود
ی تحت پوشش خود ،خدمات ممبوزدس ارائیه دهنید بیهکیاریرری ایی الگیو در دایااهیای
پرشرفته ،ان رو های راحت برای شروع و حفظ خدمات پرشبرمارستادی است که در شمال
و شرق مسرا بهکشم میخورد
 ۷کارخادهها و سانمانها برای ارائهی خدمات به درروهای خود ،خدمات ممبوزدسی ارائه میدهند
اهداف خدمات پیشبیمارستانی
مرمتری هدف فوریتهای پرشبرمارستادی ،ارائهی کمدهای اولره بهمناور حفظ جان مصدومان
و پرشگرری ان مسرب برشتر و تسریع بربودی است محور خدمات فورییتهیای پیرشبرمارسیتادی،
«ستار ی حرات»1بود که هر شاخهی ای ستار  ،معرف یکی ان خدمات حراتی بهشرح نیر است:
 1تشخرص سریع :مردا یا سانمانهای مرتبط باید مشکل را به موقع شناسایی کنند
 ۲یزار

سریع :اولر افرادی که در صحنه حضور داردد طی تماس حادثه را اطالع میدهند

 ۳پاسخ سریع :اولر فرد ارائهکنند ی خدمات در سریعتری نمان به صحنه مییرود و خیدمات را
شروع میکند
 ۴خدمات مناسب در صحنه :فوریتهای پرشبرمارستادی خدمات مناسب را در نمیان مناسیب در
صحنه ارائه میدهد
 ۵درمان مناسب در طول مسرر و حر ادتقال
 ۶ادتقال به مراکز درمادی
1. Star of life
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سطوح خدمات اورژانس پیشبیمارستانی
خدمات اورژانس پیشبیمارستانی را افراد مختلفی و با تنوع بالهیاری ،در کشهورهای مختلهس ارائهه
میدهند .ای کار به شرایط محلی و ملی بالتگی دارد .در برخی کشورهای اروپایی ،قانون الزام مهی
کند که خدمات پیشرفته برای حفظ حیات و خدمات مراقبتی ویژهی سهیار ۱را نیروههای پزشهکی
ارائه دهند؛ درصورتیکه در برخی کشورهای دیگر ،ایه خهدمات را پرسهتاران سمهوزشدیهده ارائهه
میدهند.
در شمال امریکا و انگلیس و استرالیا ،خدمات پیشرفتهی حفظ حیات را امدادگران ارائه میدهنهد؛
درحالیکه در اروپا ،ای خدمات تحت نظارت پزشک ارائه میشود .در انگلهیس و افریقهای جنهوبی،
پرستاران و امدادگرانی که سموزشهای خاصی دیدهاند ،میتواننهد ایه خهدمات را ارائهه دهنهد .در
برخی کشورها ،نظامی با عنوان «حمایت از زندگی» ارائهی خدمت میکند و بیشتر ارائهی خدمات
اولیه در حفظ حیات را بهعهده دارد .افراد شهاغل در واحهدهای پهیشبیمارسهتانی ،عنهاوینی م هل
تکنیالی سمبو نس و تکنالی فوریتها و امدادگر دارند.
عوامل انسانی در فرایند خدمات پیشبیمارستانی


پاسخدهندهی اولیه۲:اولی فردی که بهه صهحنهی حادثهه مهیرسهد و وییفههی تهأمی
خدمات حفظکنندهی حیات م ل احیای قلبی-ریوی را بهعهده دارد ،ممک است فردی
اعزامی از اورژانس پیشبیمارستانی باشد یا مردم و رهگهذران عهادی .همچنهی ممکه
است پلیس باشد یا ستشنشانی یا امداد و نجات که کمکهای اولیه و احیای قلبیریهوی
را سموزش دیدهاند.



رانندهی سمبو نس :در بع ی کشورها ،مانند کشور هند ،رانندهی سمبو نس ههیچگونهه
سموزش پزشکی ندیده است و فقط وییفهی هدایت سمبو نس را برعههده دارد؛ ولهی در
ایران ،یکی از دو تکنالی داخل سمبو نس ،وییفهی هدایت سمبو نس را برعهده دارد.



نیروهای کمکی اورژانس پیشبیمارستانی :در ای نظام ،افرادی که در سمبو نس فعالیت
میکنند ،سموزشهای زم درزمینهی ارائهی خدمات اولیه ،م ل بیحرکتکردن ع هو و
احیای قلبیریوی را دریافت کردهاند و وییفهی انتقال اصولی مصدوم را برعهده دارند.

(1. Mobile Intensive Care Units )MICU
2.First Responder
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تکنسینهای پزشکی فوریتها :اینن افنداب نا عننوا تکنسنین بوالنو در بر اودیکنا
ادگلیر شاغل هستند .هطور وعمول ،این افداب بر سه سطح شاغلادد:
 oسطح تکنسین پایه

 oسطح تکنسین ویادی

 oسطح تکنسین پاراودیک

1

این افداب ویتوادند خدوات سیعی وثل اکسیژ بروادی استفابه از بفیالدیالتنور را ارائنه

بهند.


احد اعزام فوریتهای پزشکی :این افداب ظیفهی ارائهی توضیح ه تماسگیددنده را تنا
زوا رسید بوالو در هعهده باردد وعمنو از فندمهنا سنلالهنای طداحنیشنده
استفابه ویکنند  .بر ایدا  ،یشتد این افداب را پدسنتارا تشنکیل ونیبهنند .بر دخنی
کشورها ،وادند سوئد ،تا رسید بوالو در ه وحل ،این احد همچنا ارتالاط خوب را نا
وحل حابثه حفظ ویکند راهنماییهای زم را ارائه ویبهد .بر ایدا  ،این ر ش هنوز
خیلی سازوا یافته دیست.



پاراودیکها :این افداب سطح بووزشی ا یی باشته وهارتهای فدا ادی باردد؛ از جملنه
لولهگذاری باخل تداشه ،دقداری خط ریدی ،ازکدب راه هوایی .بر اودیکا ،اینن افنداب
وعدف دتدین سطح ارائهی خدوات فوریتهای پیش یمارستادی هسنتند .بر ادگلنیر
اودیکایجنو ی ،اودابگدا بووزشهای یشتدی وی یننند تنا توادنند خندوات پزشنکی
پیشدفتهتدی ،وادند تجویز بار را ه طور وستقل ارائه بهند.



اودابگدا وداقالتهای یژه :این سطح تخصصی هتازگی ایجاب شده اسنت وعمنو بر
عضی وناطق اودیکا کادابا خدوت ویکنند .این افداب یشتدین تخصن

را باردند بر

وواقعی ،وثل کاتتدگذاری قلالی تد وا ارب عمل ویشودد پر از ارائهی خدوات حفظ
حیات ا لیه ه یمارا دحال ،ب ها را از یمارستادی نه یمارسنتا بیگند ادتقنال ونی
بهند.


استفابه از پدستارا بر عدصهی ارائهی خدوات پیش یمارستادی برحنال توسنعه اسنت.
کشورهایی وثل فدادسه ایتالیا از اودابگدا استفابه دمیکنند؛ لکه پدستارا را بر این
عدصه هکار ویگیددد .این پدستارا ومکن است هطور وستقل یا تحت دظارت پزشکا
1. Paramedics
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کار کنند .در برخی کشورهای اروپایی ،مثل نروژ ،امددادررا وجدود دارندد؛ ولدی نشد
پرستار آمبوالنس درحال توسده اسد  .پرسدتارا اردرادی دندتصییدی هددتند کد
خدمات ردتردهتری ارائ میدهند .در شمال امریکا و برخی کشورهای امریکایی دیگدر،
پرستارا در اورژانس پی بیمارستانی کار میکنند .در امریکا ب طور مهمول ،پرسدتارا
آموزشدیده در آمبوالنسها کار میکنند .در بهضی کشدورهای اروپدایی ،مثدل رراندد ،
ایتالیا ،سوئیس و اتری  ،پزشکا مشارک بیشتری در رورید هدای پدی بیمارسدتانی
دارند .در این کشورها ،خدمات پیشررت ی حفد حیدات را پزشدکا ارائد مدیدهندد و
امدادرر وجود ندارد .در انگلدتا  ،آمبوالنسهایی باعنوا «آمبدوالنس خددمات ویدههی
تنفدی» با حضور پزشکا متصیص روری  ،ارائد خددمات را وسده بصشدیدهاندد .در
ایرا  ،تشریباً تمامی ارراد واحد اعزام در روری های پی بیمارستانی و حدود ۴۲درصد از
تکندینهای ارائ کنندهی این خدمات را پرستارا تشکیل میدهند.
الگوهای ارائهی خدمات پیشبیمارستانی
در دنیا دو الگوی رایج برای ارائ ی خدمات پی بیمارستانی وجود دارد:
 .۱پزشک رهبر :خدمات تصییی در کشورهای آلمانی زبا و رراندد را بیشدتر پزشدکا هددای
میکنند .خدمات وابدت را نیز پرستارا و امددادررا ارائد مدیدهندد؛ ولدی تتد نردارت
پزشکا .
 .۲متصییا پی بیمارستانی :این الگو بیشتر در مناطق آنگلوساکدو امریکایی وجدود دارد و در
آ  ،سطوح مصتلفی از امدادررها ب کار رررت میشود.
مقایسهی اجزای مشترک نظامهای ارائهکنندهی خدمات پیشبیمارستانی
در نگدداهی ابتدددایی ،دو نرددام اصددلی اروپددایی و امریکددایی در عرصدد ی ارائدد ی خدددمات
پی بیمارستانی قابلبررسی هدتند .در برخی کشورها نیز مانند دین ،نرامی ترکیبی وجدود دارد.
این نرام ترکیبی اس

از نرام های کشورهای ایاالت متتده و ایتالیدا و آلمدا و . ...نردام اروپدایی

بیشتر ب مراقب در عرص  ۱و نرام امریکایی بیشتر ب استفاده از نیروهای متصیدص بدرای ارائد ی
خدمات مبتنی بر بیمارستا مهطوف اس  .برای مشاید ی بهتدر ایدن نردامهدای ارائد ی خددمات
1.Field Care
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پیشبیمارستانی بهتر است مؤلفههای مه سنها را در برخی کشورها مقایالهه کنهی  .از میهان ایه
مؤلفهها میتوان به پاسخدهندهی اولیه ،ارائهکنندگان خدمات ،زمان پاسهخگهویی ،ترکیهب نیهروی
انالانی و تجهیزات اشاره کرد.
 .۱پاسخدهنده ی اولیه :مطالعات انهدانی درزمینههی بررسهی ایه عامهل انجهام نشهده اسهت .در
کشورهای درحال توسعه ،مردمِ نایر ،بیشتری افراد را در ای دسهته تشهکیل مهیدهنهد .در
بالیاری از کشورهای درحالتوسعه ،اغلب ،مردم و نایران ،بیشتری بخش از پاسخدهندهههای
اولیه را شامل می شوند؛ برای م ال ،مطالعات در غنا و پاکالتان نشان میدهد که راننهدهههای
تاکالی و مینیبوس ،اصلیتری افراد در ای دسته هالتند.
 .۲ارائهکنندگان خدمات :برخی مطالعات اثربخشیِ سموزشهای مناسب تکنالی ها را بهرای کهاهش
تلفات نشان داده اند .در کشورهایی مانند مکزیک و ایران ،متخصصهان پهیشبیمارسهتانی کهه
درزمینهی عملیات حفظ حیات پایه سمهوزش دیهدهانهد ،ارائههی خهدمات را بههعههده دارنهد؛
درحالیکه در بیشترِ بخشهای استرالیا ،نیوزلند ،هلند ،انگلالتان و ایا ت متحده ،متخصصهان
پیشبیمارستانی که در زمینهی عملیات احیهای پیشهرفته دوره دیهدهانهد ،وییفههی ارائههی
خدمات را بهعهده دارنهد .در بخهش ههایی از کانهادا ،یونهان ،سلمهان و لنهدن نیهز متخصصهان
پیشبیمارستانی که پزشکانی دورهدیده درای زمینه هالتند ،ای خدمات را انجام میدهند .در
ایران ،ارائهکنندگان خدمات پیشبیمارستانی تکنالی های فوریتها و پرستارانی هالهتند کهه
زیرنظر پزشکان خاپ ،خدمات را ارائه میدهند .در کانادا ،افراد دورهدیده درزمینههی احیهای
قلبی ریوی پیشرفته و احیای پایه و همچنی پزشکان ،درای زمینه فعالیت میکنند؛ امها فقهط
پزشکان مجاز هالتند خدمات پیشبیمارستانی را به مصدومان ارائه دهند .در سلمان و استرالیا،
پزشکان دورهدیده درزمینهی احیای پیشرفته ارائهی خدمت میکنند؛ درحهالیکهه در هلنهد،
پرستاران سموزشدیده به ارائهی خدمات احیای پیشرفته در عرصهی پیشبیمارسهتانی مجهاز
هالتند.
 .۳زمان پاسخگویی  :ای زمان از لحظهی اطالعرسانی به واحد کمکرسهان تها رسهیدن بهه محهل
۱

حادثه محاسبه میشود .حتی بهتری تی ازنظر تجهیزاتی ،درصورتیکه نتواند بهموقع بر بالی
مصدوم حاضر شود ،نمیتواند خدمات به موقع و مناسبی ارائه دهد .نالبت یهک تهی بهه ازای

1. Response Time
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هر ۵۰هزار نفر براساس مطالعهی مکسواین و رسیدن به زمان ۴تا ۶دقیقه ،زمان پاسخگووی
پایین تلق م شود .ترافیک ،نقشههای ناکامل شهری ،ناآشنای افوراد بوه آدرسهوا و تمعو
مردم ،ازجعله عوامل است که سبب افزایش این زموان در حوواد ترافییو مو شوود .در
مونتاری و میزییوسیت و در شهرهای که از نسبت یک تیم بهاِزای ۱۰۰هوزار نفور جععیوت
استفاده م کنند ،زمان پاسخگوی حدود  ۱۰دقیقه محاسبه شده است؛ درحال که در هانوی ِ
ویتنام ،۱وجود یک تیم بهاِزای ۶۰۰هزار نفر جععیت ،زمان پاسخگوی را به  ۳۰دقیقه افزایش
داده است.
 .۴ترکیب نیروی انسان در آمبوالنسهای پیش بیعارستان  :ترکیب نیروی انسان در مأموریتهای
پیشبیعارستان در کشورهای مختلف تفاوتهای دارد؛ بورای ماوا  ،در ایوران و میزیوک۲ ،
تینسین متبحر در زمینهی ععلیات احیای پایه؛ در استرالیا و اوکلند و نیوزیلنود ۲ ،تینسوین
متبحر درزمینهی ععلیات احیای پیشرفته؛ در مونترا کانوادا و آلعوان و بر و از شوهرهای
یونان مال آتن ۱ ،تینسین آشنا به ععلیات احیای پایه و  ۱پزشک و در بر

از ایالوتهوای

ایاالت متحده امرییا ۲ ،تینسین متبحر درزمینهی ععلیات احیای پیشورفته ،ارائوهی ودمت
م کنند.
 .۵تمهیزات و وسایل ارتباط  :تمهیزات مورد استفاده در آمبوالنسها و هعچنین وسایل ارتبواط ،
مانند ب سیم و تلفن ،تلفن ثابت و هعراه ،ازجعله امیانات است که در ارائهی بهینهی دمات
پیشبیعارستان نقش دارد .نتایج یی از بررس ها نشان داد که در سا  ،۱۹۹۹برزیل بهطور
متوسط ۱۵ ،ط اصل تلفن و  ۸۹ط تلفنِ هعراه بهاِزای  ۱۰۰نفر جععیت بوده؛ درحال که
این رقم برای آذربایمان ۹ ،ط تلفن و  ۲۳ط هعراه به اِزای  ۱۰۰نفر جععیت بوده است و
در کامبوجیا ،هیچ ط تلفن و  ۷ط هعراه .امروزه ،بر

کشورهای پیشورفته از تمهیوزات

ماهوارهای نیز دراینزمینه استفاده م کنند.
 . ۶انتقا مصدوم :انتقا مصدوم از محل حادثه توا بیعارسوتان ،ازجعلوه اجوزای مهوم در ودمات
پیش بیعارستان است که هنوز هم یی از مشیالت موجود در این نظام قلعداد مو شوود .در
کشورهای مختلف ،تفاوتهای دراینزمینه وجود دارد؛ برای ماا  ،در مولداوی ،آمبوالنسهای
دو چرخ از وسایل رایج برای انتقا مصدومان بهشعار م رود .در مطالعهای مشخص شد که در
حدود ۲۰درصد از مواق  ،آمبوالنسها در شهر کواالالمپور ،بهعلت نبوود امیانوات جهوتیواب
1.Hanoi -Vietnam
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حدود ۲۰درصد از مواقع ،سمبو نسها در شهر کوا مپور ،بهعلت نبهود امکانهات جههتیهابی
نمی توانند به بالی مصدومان برسند و مصدومان را تاکالی و پلیس و دیگر وسهایل نقلیهه بهه
بیمارستان مهیبرنهد .اطالعهات حاصهل از مطالعهات اپیهدمیولوژیک معهرف سن اسهت کهه در
کشورهای درحهالتوسهعه ،فقهط ۱۴درصهد از مصهدومان حهوادث ترافیکهی را سمبهو نس بهه
بیمارستان منتقل میکند و فقط۱۰درصد از افراد ،خدمات امداد و نجات را دریافت میکننهد.
در دهلی ،از هر  ۳سمبو نس ،یکی فاقد تکنالی مجرب است .در یونان ۱۰ ،ارخبال وییفهی
کمک به انتقال مصدومان را در سراسر کشور بهعهده دارند؛ سنه فقط در ساعات روز .سلمهان
و استرالیا نیز ازجمله کشورهایی هالتند که از ارخبال برای انتقال مصدومان کمک میگیرند.
در سلمان ۵۲ ،ارخبال در عرصهی ارائهی خدمات پیشبیمارستانی فعال هالتند.
نوع وسیلهی انتقالدهندهی مصدومان ،در کیفیت خدمات اثرگذار است؛ اما بههطهور معمهول
جدا از عوامل دیگر درنظرگرفته نمی شود .در مطالعهای دربارهی تأثیر استفاده از ارخبهال در
کاهش تلفات حوادث در ایا ت متحده مشخص شد که کاهش سمار تلفات ،بیشتر به اسهتفاده
از تجهیزات و خدمات مراقبتی مناسب توسط ارائهکنندگان خدمات در ارخبال مربوط بود ،تا
افزایش سرعت انتقال .در کشورهای درحالتوسعه یا کمتهر توسهعهیافتهه ،اسهتفاده نکهردن از
تجهیزات و کارکنان مجرب ،ازجمله عوامل افزایش تلفات حوادث ترافیکی در مرحلهی انتقال
مصدوم بوده است.
 .۷تالهیالت بهداشتی و سالمت :در برخی از کشورهای درحالتوسعه ،رسهیدگی بهه مهددجویان را
افرادی غیرپزشک و غیرحرفه ای و با سطح سموزشهی ابتهدایی ارائهه مهیدهنهد .ایه افهراد در
زمینهی رسیدگی به مصدومانِ حوادث ،کارایی زم را ندارنهد .در ایه مراکهز ،در اثهر تالهلط
نداشت ارائهکنندگان خدمات به مبانی تریاژ ،زمان و همچنی تعداد تلفات روندی افزایشی را
نشان میدهد.
 .8مداخالت درزمینهی افزایش اثربخشی نظام در ارائهی خدمات پیشبیمارستانی :بهمنظور ارتقای
نظامهای ارائهی خدمات پیشبیمارستانی ،توجهه بهه عوامهل جمعیهتشهناختی ،جغرافیهایی،
امکانات و بهطور کلی ،دو عامل اصلی سیاسی و اقتصادی ،اهمیت بالزایی دارد.
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 .۹آموزش :مطالعات هاسام و دیگران 1حاکی از آن بود که آموزش مرردم د زمینرهی کمر هرای
اولیه ،ازجمله اهکا های کاهش تلفرات د منرا پ رحرحاد ره اسرر .د تررینیرااد و توبراکو،
آموزش ا ائه کنناگان خامات سبب شاه اسر تلفات حوادث به میزان  ۵۰د صا کاهش یابا.
همچنین ،این آموزش ها د نیجریا و ایالر کبی نیز کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکری ا
موجب شاه اسر .د کشو هناوسراان ،دو ه هرای خاصری بررای افرراد جامعره و برهمنظرو
مااخالت برای مواجهه با مصاومان حوادث ،برنامه یزی و اجرا شاه اسر .گزا شهرای فرو
حاکی از این موضوع اسر که حای با وجود دسارسینااشان به تجهیزات و امکانرات فنراو ی
جایا ،اسافاده از وش های ا تقای کیفیر خرامات ،ماننرا آمروزش ،د کشرو های د حرا
توسعه بهعنوان اهکا ی برای کاهش تلفات ناشی از حوادث بهکا گرفاه میشود.
 .1۰سازماندهی و هزینهها :د کشو های د حا توسعه و کمد آما ،وجرود نظرامهرایی کره د آن
د یافرکنناهی خامات ریشبیما ساانی ملزم به ررداخر هزینه اسر ،ازجمله موانع موجرود
برای اسافادهی قشر فقیر از خامات ریشبیما ساانی محسرو مریشرود .بنرابراین ،راحری
نظام هایی ماناسب با اوضاع بومی این منا پ ا ربخشی این خامات ا افزایش میدها.

1. Husum et al
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خالصهی فصل
در ای فصل ،تاریخچه و ضرورت تدوی سامانهی فرماندهی در عرصهی حوادث بیمارستانی تشریح
شد .درادامه نیز عناصر اصلی سامانه شامل فرمانده ،ارشدهای ایمنی ،روابهط عمهومی ،همهاهنگی و
متخصصان فنیپزشکی و واحدهای عملیات ،برنامهریهزی ،پشهتیبانی و اداریمهالی معرفهی شهده و
شیوهی ارتباطی و عملکرد سنها تبیی و راهنمهای برنامههریهزی و پاسهخ و شهرو ویهایس همههی
قالمت های اصلی توضیح داده شد .درخاتمه نیز سهاختار کهالن مهدیریت بحهران کشهور در بخهش
سالمت،بهطور خالصه تشریح شد.
توصیه میشود سامانهی فوق براساس سناریوهای استخراجشده از تحلیل خطر طراحی شهده و
حداقل سالی دو بار براساس یکی از سناریوها ،بهصورت مانور دورمیزی یها مهانور عملیهاتی تمهری
شود.
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1

2

در پایان فصل از خواننده انتظار می رود:


اهمیت ایمنی بیمارستانی در حوادث و بالیا را تشریح نماید.



مراحل ارزیابی ایمنی در بیمارستان را تشریح نماید.



اجزای قابل ارزیابی ایمنی در بیمارستان را تعریف نماید.



تاریخچه شاخص ایمنی بیمارستانی در سطح بین المللی را تشریح نماید.



تاریخچه و کاربرد شاخص ایمنی بیمارستانی در سطح ملی را تشریح نماید.



اجزای شاخص ایمنی بیمارستانی را بیان نماید.



گزارشی از وضعیت ایمنی بیمارستانها در کشور ارایه نماید.

1

.HSI

1

. FHSI

2
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مقدمه
بیمارستانها و مراکز ارایه دهندهی خدمات بهداشتی-درمانی در زمره سرمایه گذاریهای عمددهی
هر کشور قرار دارند ،بنابراین تخریب و فروپاشی آنان متعاقدب وقدوب بالیدا ،پیامددهای اجتمداعی و
اقتصادی بسیاری را به دنبال دارد .در طول دوره ای 15ساله ،میدزان خسدارت اقتصدادی وارده بدر
زیرساختهای سالمت منطقه آمریکا به دلیل وقوب حوادث و بالیا حدود  3/12بیلیدون درر (بددون
لحاظ کردن خسارات غیر مستقیم ناشی از فقدان خدمات بهداشتی-درمانی به مدت طورنی پس از
وقوب بالیا) تخمین زده شده است .بیمارستانی که از چرخه ارایه خدمات سالمت خارج مدیگدردد،
حدود  200000نفر را از مراقبتهای بهداشتی-درمانی محروم می کندد و بده ایدن ترتیدب در دد
نجات یافتگان ناشی از بالیا به دلیل فقدان مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی-درمانی را کداه
داده و بر تلفات ناشی از حوادث فوق میافزاید .بیمارستانها عالوه بر کداه

تلفدات جدانی بدا دارا

بودن بانکهای خون و نیز آزمایشگاههای تشخیصی ،امکان خون رسانی و نیز تشدخیص بده موقد
بیماریها به ویژه انواب واگیر را فراهم مینمایند ؛ لذا با خروج بیمارسدتان از چرخده ارایده خددمات،
توانایی ارائه این خدمات به سانحه دیدگان نیز سلب خواهد شد.
ایمنسازی بیمارستان ،یکی از چال های عمدهی کشورها در مقابله با حدوادث و بالیدا مدیباشدد.
ایمنسازی بیمارستان عالوه بر هزینهبر بودن و لزوم رف زمان جهت راهبردی کردن برنامدههدای
رزم ،با مسایلی همچون کمبود و محدودیت اطالعات موجود در مورد وضعیت کنونی بیمارستانهدا
جهت مشخص نمودن سطح ایمنی آنان ،توانمند سازی نقاط ضعف و نیز هدایت سرمایه گذاریهای
عمده در این حوزه به مناطق با ایمنی کمتر مواجه است .از این رو تددوین و بدومی سدازی ابدزاری
استاندارد که در سطح جهانی نیز مورد پذیرش قرار گرفته باشدد و از سدویی دیگدر امکدان ارزیدابی
آمادگی بیمارستانها در برابر حوادث و بالیا طی مدتی کوتاه ،توسط نیروهای آموزش دیدده فدراهم
نماید ،در زمره اولویتهای اجرایی ارزیابی ایمنی بیمارستانی و مراکز بهداشتی-درمانی میباشد.
شاخص ایمنی بیمارستانی که در فصل پی

رو به آن پرداخته می شود ،این فر دت را در اختیدار

مدیران و کارکنان بیمارستان قرار میدهد که پس از طی دوره آموزشی مرتبط قادر باشند ،آمادگی
بیمارستان و مرکز بهداشتی-درمانی خود را در مقابل بالیا و حوادث ،با رف زمان و نیز هزیندهای
اندک ،سنج

و اولویت های ا الحی خود در راستای ارتقای ایمندی بیمارسدتان و ارایده خددمات

بهینه را تعیین نمایند.
2
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ارزیابی ایمنی بيمارستانی
ایمنی بیمارستانی در سه حوزه قابدل ارزیدابی اسدت کده شدامل عنا در سدازهای ،غیدر سدازهای و
عملکردی میباشد .عنا ر سازهای ساختمان (مانند ستونها ،سقف ،کف و غیره) را در برابر جاذبه،
زلزله ،گردباد و سایر فشارهای وارده حمایت و مقاوم مینمایند .عنا ر غیرسازهای شامل هر بخشی
از ساختمان و تمامی اجزای آن به استثنای انواب سازهای میباشد .نوب عملکردی نیز شامل سازمان
دهی و دارا بودن طرحی برای مقابله در برابر بالیا و مناب انسانی و غیره است .با کاستن از خطرات
غیرسازهای می توان از مرگ و آسیب به افراد حاضر در بیمارستان (کارکنان کادر درمان  ،بیماران و
غیره) جلوگیری کرد؛ از تجهیزات بیمارستان محافظت نمود و عملکدرد بیمارسدتان را بدا کمتدرین
اختالل ادامه داد .کاه

آسیب پذیری سدازهای نیدز علیدرغم هزینده بدر بدودن ،در درازمددت بدار

اقتصادی چندانی نداشته و منجر به رفه جویی میگردد .در حوزه عملکردی ارتقای سدطح پاسد
دهی ،به بالیا در سطح مدیریتی و نیز کادر درمان با رف هزینه ای اندک بر آمدادگی بیمارسدتان
خواهد افزود .اغلب بررسیها نشان میدهد ،عمده در هم ریختگی و آشفتگی ارایه خددمات پدس از
بالیا در بیمارستان ،در بخ

عملکردی بوده و اجزای سازهای در د کمی را به خود اختصاص مدی

دهند.
مثالهای موردی
درکشدور پدرو ،در شددهر پیسدکو در  5آگوسددت  2007تنهدا در عدر

 2دقیقدده %97 ،تخدتهددای

بیمارستانهای شهر در اثر زلزله از بین رفتند .از موارد مشابه می توان به از بدین رفدتن  %50مرکدز
خدمات بهداشتی درمانی در اثر زلزله پاکستان درسال  2005و تخریب  %61تسهیالت بهداشتی در
اثر سونامی اقیدانو

ه ندد در انددونزی و ایجداد بحدران در ارایده خددمات بهداشدتی اولیده و نیدز

مراقبتهای مادران و نوزادان اشاره نمود .در سری رنکا در اثر سونامی  35بیمارسدتان و  92مرکدز
ارایه خدمات بهداشتی تخریب شد.
با توجه به رخداد اینگونه بالیا و خسارات جانی و مالی فراوان وارده ،توافقنامه هیوگدو بدا همکداری
سازمان بهداشت جهانی در سال  2005در کوبه (ژاپن) میان  168کشور منعقد شد که دولتهدای
متعهد شده را ملزم مینمود تا سال  2015بیمارستانهای جدید را به گونه ای بسازند که در حدین
و پس از رخداد بالیا قادر به ارایه خدمات به افراد باشند .طبق بیانیه اجال

مدذکور "ایمدنسدازی

بیمارستانها در برابر بالیا با اطمینان از اینکه همه بیمارسدتانهای نوسداز مدیبایسدت در سدطحی از
3
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ایمنی بنا شوند که ظرفیت آنان را برای فعال باقی ماندن در طول بالیا تضمین نماید و اقداماتی در
راستای توانمندسازی واحدهای بهداشتی در مقابل بالیا به ویژه واحدهای ارایه دهنده مراقبت های
اولیه بهداشتی به اجرا درآورد".
سازمان بهداشت جهانی و استراتژی بین المللی کاه
اقتصاد جهانی در شهر داوو

بالیا در  25ژانویه سال  2008در اجال
1

سوییس ،ایمنسازی بیمارستانها در برابر بالیا با شعار Hospitals
خود در سدال  2008-2009برگزیدندد .چدال

" "safe from disastersرا به عنوان چال

مذکور در حقیقت تالشی در راستای محقق نمودن اولویت های توافقنامه هیوگو "کوبه" بود .برنامه
فوق با حمایت بخ

تسهیالت کاه

خ سارات و بهبودی پس از بالیای بانک جهدانی و مشدارکت

ارگان هایی نظیر فدراسیون بین المللی جمعیت های لیب سدر و هدالل احمدر ،2سدازمان بدین
المللی کار ،3سازمان جهانی غذا ،4ندوق کودکان ملل متحد ،5سازمان علمی ،فرهنگدی و تربیتدی
ملل متحد6و  ...در راستای افزای

آگاهی موجود در حوزه ،نحوه محافظدت از بیمارسدتان در برابدر

بالیا و هم چنین اطمینان از ت داوم عملکرد ارگان ارایه دهنده خدمات بهداشدتی -درمدانی پدس از
بالیا در کشورهای مختلف به اجرا در آمده و یا در حال شکل گیری است.
نخستین گام در حوزه ایمنسازی و آمادگی بیمارستان و اورژانس ها در برابر بالیا ،ارزیدابی آسدیب
پذیری و نقاط ضعف آنها میباشد که به طور کلی در سه زمینه سازهای ،غیر سدازهای و عملکدردی
قابل سنج

است.

تجربیات مختلفی و ابزارهای گوناگون ارزیابی ایمنی بیمارستانی ،در حوزه بین المللدی وجدود دارد.
نپال در زمره کشورهای آسیایی میباشد که پس از رخداد زلزله ای در سدال  1988فعالیدت هدای
زیادی در جهت ارتقای آگاهی عمومی و افراد متخصص در حوزه مقابله با بالیا انجام داده اسدت .در
روش ارزیابی به کار رفته در نپال نخست تمامی بیمارستانهای منطقه توسط گروه مهندسدی طدی
چندین بار بازدید و طی این مشاهدات 14 ،بیمارستان انتخاب و با چک لیسدت تهیده شدده مدورد
ارزیابی قرار گرفتند .از این میان 5 ،بیمارستان برای ارزیابی سازهای دقیدق تدر گدزین

شددند .در

روش مذکور ،بر بررسی ساختارهای لرزه شناسی و زمین شناختی تأکید شده است .چک لیستهدا
1 - UNISDR
2 - IFRC
3 - ILO
4 - FAO
5- UNICEF
6- UNESCO

4
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مواردی نظیر چگونگی طراحی خطوط حیاتی ،عنا ر سدازهای ،معمداری ،زمدین شناسدی و سدابقه
آسیب های پیشین ناشی از زلزله؛ مشاهده ساختارهای مذکور پس از گرد آوری اطالعات؛ بازدید از
خطوط حیاتی مانند ژنراتورها ،ذخایر آب و ...؛ ارزیدابی تناسدب سداختار هدای سدازهای ،تجهیدزات
پزشکی و سامانه های خطوط حیداتی را مدورد توجده قدرار داده اسدت .در بررسدی دورت گرفتده
مشخص شد که هیچ یک از بیمارستانها در برابر زلزله هدای خفیدف ،تخریدب نشدده و  %70آندان
عملکردی باقی میمانند .اما تنها  %10از بیمارستانها در برابر زلزله های شدید ،نسبتاً عملکدردی
باقی مانده  %30،آنان از چرخه ارایه خدمات خارج شده و  %30آندان ممکدن اسدت تخریدب کامدل
شوند .در مقایسه با استانداردهای شورای کاه

بالیای منطقه 1اکثر بیمارستانهای بررسدی شدده

در نپال زیر سطح استاندارد بوده و تنها اندکی بهتر از ساختمان های عادی ساخته شده بودند.
شاخص ایمنی بيمارستانی
شورای کاه

2

بالیای منطقه نیز در راستای هدف ایجاد و ساخت بیمارستانهایی با قابلیت آسدیب

پذیری کمتر در برابر بالیا ،ابزاری را طراحی نموده اند که با رف هزینه و زمدانی انددک ،ایمندی و
آمادگی بیمارستان را در برابر بالیا میسنجد .ویرای

نخست چک لیست مذکور بالغ بر  145متغیر

را بررسی و امتیازدهی کرده و پس از محاسبه ارزش عددی حا له برای ایمنی بیمارستان ،احتمال
بقا و تداوم عملکرد بیمارستان در زمان وقوب بالیا را برآورد مینماید .با استفاده از شداخص مدذکور
سطح ایمنی بیمارستانها و نیز مناطق آسیب پذیر آنان اولویت بنددی شدده و رویکدردی مناسدب
جهت پیشگیری و کاه

خسارات حا ل از بالیا را در اختیار مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی-

درمانی و سامانههای مرتبط با هر منطقه و کشور قرار مدیدهدد .بدا وجدودی کده شداخص مدذکور
جایگزین ارزیابی دقیق آسیب پذیری نمیشود اما به دست اندرکاران برای ارزیابی هر چده سدریعتر
ایمنی بیمارستانها و نیز جایگاههایی کده مداخلده در آنهدا منجدر بده افدزای

ایمندی بیمارسدتان

میگردد ،یاری میرساند.
شاخص ایمنی بیمارستانی چک لیستی استاندارد میباشد کده توسدط ارزیابدان آمدوزش دیدده در
ویرای

نخست آن145 ،جزء بررسی میگردد .بر اسا

امتیاز محاسبه شده نهایی ،تسهیالت ارایده

دهنده خدمات بهداشتی-درمانی برحسب درجه ایمنی به دسته های مختلف تقسیم میشود.

-PAHO
2- HSI

1

5
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همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد ،ویرای

نخست شاخص ایمنی بیمارستان اجزای سازهای ،غیر

سازهای و عملکردی ،بیمارستان را در 145جزء ارزیابی میکند که از آن دسته میتدوان بده مدوارد
سازه ای (جایگاه قرارگیری جغرافیایی بیمارسدتان ،مخداطرات اجتمداعی زمدین شدناختی ،زیسدت
محیطی ،شیمیایی و خاک شناسی) ،همچندین غیرسدازهای (سدامانه ارتباطدات مخدابراتی ،ذخدایر
سوخت ،آب  ،غذا و وسایل پزشکی  )...و نیز توان عملکردی (نظیر سازماندهی کمیته بحران ،طدر
ریزی برنامه مقابله با بالیای داخل و خارج بیمارستانی و سهولت دسترسی به تجهیزات پزشدکی در
طول بالیا) اشاره نمود.
کشورهای مختلفی در آمریکای رتین از چک لیست شاخص ایمنی بیمارستان در راسدتای ارتقدای
ایمنی بیمارستانهای خود در برابر بالیا استفاده کرده اند .در مکزیدک در سدال  2006بدا تشدکیل
کمیته ملی بیمارستانهای ایمن ،حدود  1000بیمارستان که از لحاظ دارا بودن تجهیزات و مولفده
های سازهای و غیر سازهای در معر

خطر در نظر گرفته شده بودند ،به وسیلهی شداخص ایمندی

بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حا ل حداکی از ایمدن بدودن  %60از بیمارسدتانهدا از
لحاظ سازهای و غیرسازهای بود .به همین میزان نیز نیاز به ارتقا و بهینهسازی جنبههای عملکردی
و سازمانی وجود داشت .با توجه به نتایج حا له در سال  ،2007مکزیک متعهد به اعمدال شداخص
ایمنی بیمارستانی برای تمامیمراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی-درمانی خود و ارتقدای آندان بده
سطح ایمنی  Aگردید.
شاخص ایمنی بیمارستانی در چندین بیمارستان در بولیوی نیز به کار گرفته شد و نتایج آن نشدان
دهنده آسیب پذیر بودن بخ

های سازهای و غیر سازهای بیمارستانهای مذکور از جمله معماری

و تجهیزات آن بود .مناطقی از حوزه کاراییب نیز شاخص مزبدور را در ارزیدابی هدای خدود بده کدار
گرفت ومتعاقب آن  8بیمارستان آغاز به انجام ا الحات رزم نمودند .کوبا نیز ازچک لیست مدذکور
در راستای ارتقای ایمنی بیمارستانهای خود بهره برده است.
شاخص مذکور با توجه به دارا بودن سیستم امتیازدهی بر خالف چدک لیسدتهدای قبلدی ،امکدان
مقایسه ضریب ایمنی بیمارستانها ی مختلف و در نتیجه شناسایی مناطق با آسیب پذیری بارتر را
فراهم میکند .بنابراین ،این ابزار به عنوان شاخصدی اسدتاندارد و پذیرفتده شدده از سدوی سدازمان
جهانی بهداشت برای ارزیابی ایمنی بیمارستانی به کشورها معرفی شده است .بده گونده ای کده در
اروپا نیز  9کشور این ابزار را برای ارزیابی آمادگی بیمارسدتانهدای خدود برگزیددهاندد .کشدورهایی
از  140بیمارستان خود در منطقه تحت پوشد

همچون اوکراین ،گرجستان ،تاجیکستان و ...بی
6
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بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت را با این ابزار مورر بررسوی اورار ا ن انود ر بررسوی ایون
بیمارستانها ر مرحله نخست نقاط آسیب پذیر ر آما گی بیمارستان ر برابر بالیا شناسایی و ر
مراحل بعدی پیشنها و اادامات اصالحی ر راستای ارتقای ایمنی انجام پذیرفته است
روش کاربرد شاخص ایمنی بیمارستانی
ایمنی بیمارستانی ترسط تیم ارزیاب بررسی میشر تیمهای ارزیاب مویبایسوت گوزارش ارزیوابی
ایمنی بیمارستان را محرمانه تلقی نمر ن و تحت هیچ شرایطی نتایج ارزیابی را با بخشهای خارجی
مبا له ننمایند تیم ارزیاب باید متخصصینی باشند که ر زمینه سواخت و سواز بیمارسوتانر ارایوه
خدمات سالمتر مدیریت یا فعالیت های پشتیبانی بیمارستان (به عنران مثال سیستم های حیواتی
و تأسیسات) ارای انش الزم و سابقه فعالیت باشند
ارزیابی ترسط تیم چند رشتهای متشکل از تخصصهای ذیل انجام میگیر :


مهندسی سازن و معماران آمرزش یدن



کارشناسان سیستمهای حیاتی بیمارستانر مهندسین پزشکی و تأسیسات یوا نههوداری
سیستمهای مکانیکی و الکتریکی



متخصصین حرزن سالمت (پزشکانر پرستاران و غیرن)



متخصصین مدیریت بالیا و فرریت هار شامل برنامه ریزیر اجرایی و پشتیبانی و

متناسب با پیچیدگی هر بیمارستان اندازن و تعدا تیمهای ارزیواب متییور خراهود بور و حتوی ر
مرااع مرر نیاز میتران از مشاورن متخصصین ملوی و بوینالمللوی نیوز بهورنمنود گر یود هموهی
متخصصین رگیر ر فرآیند باید از آمرزشهای الزم ر ارتباط بوا اهوداو و روششناسوی ارزیوابی
ایمنی بیمارستانهار نحرن تکمیل چو

لیسوتر تیسویر نتوایج و تهیوهی گوزارش نهوایی ارزیوابیر

برخرر ار باشندر هرچند که محاسبهی شاخص ایمنی بیمارستان از وظوای روروری تویم ارزیوابی
نیست و ترسط نها مسئرل انجام میشر
پس از تشکیل تیم ارزیابی و نیز تیم هماهنهی از سری مسئرلین بیمارستانر ویژگیهای بیمارستان
هدو و شرایط آن بررسی میشر باید ات شر که تیم ارزیاب آمرزشهای الزم را ابالً یدن و از
صالحیت و تجربهی الزم برای ارزیابی ایمنی بیمارستان برخرر ار باشند

7
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نکتهای که باید به هنگام ارزیابی مورد توجه ویژه قرار گیرد این اسدت کده اعضدای کمیتده بالیدا و
فوریت های بیمارستان باید در تمامی فرآیند ارزیابی حضور داشته باشدند .ازجملده مسدئولیتهدای
ا لی کمیته بالیا و فوریتهای بیمارستان در ارتباط با ارزیابی شامل موارد زیر است:


تهیه تمامی اسناد مورد نیاز برای انجام ارزیابی



همکاری در بازرسی سازه با توضیح و نشدان دادن وضدعیت واقعدی بده منظدور تسدهیل
تشخیص حیح



حمایت از فرآیند تشخیص با نظرات و شواهد



تسهیل مشارکت افراد کلیدی بیمارستان در مصاحبهها و جلسات ارزیدابی .هدر کددام از
افراد باید در نظر داشته باشند که هدف فرآیند ارزیدابی ،برداشدتن گدامهدایی در جهدت
کاه

خطر ،کاه

از بالیا و افزای

آسیب خسارات ناشی از بالیا ،ایجاد آگاهی در ارتباط با پیشدگیری

آمادگی بیمارستان در پاس به بالیا و فوریتها است.

تاریخچه شاخص ایمنی بيمارستانی 1در ایران
طی دههی گذشته بیمارستانهای کشور بشدت تحت تأثیر بالیا قرار گرفتهاند .نمونهی بارز تخریب
بیمارستانها در بم ،زرند ،ورزقان و بستک بوده است .عدالوه بدر آن حدوادثی مانندد انفجدار ،آتد
سوزی و تصادفات پرتلفات ،کارکرد بیمارستانها را همواره مورد تهدید قرار داده و مختل کردهاند.
متعاقب کمپین جهانی سازمان ملل با عنوان ایمن کردن بیمارستانها در برابر بالیا در سدالهدای
 2008و  ، 2009وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهدران
اقدام به ترجمه و بومی سازی ابزار ایمنی بیمارستانها نمدود و کدارآیی آن را در چندد بیمارسدتان
مورد آزمون قرار داد .ویرای

نخست ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان در برابر بالیا ،2شامل  145آیتم

در  3گروه کلی ایمنی سازهای ،ایمنی غیر سازهای و ظرفیت عملکردی است.

 -2نسخه فارسی آن  FHSIیا Farsi Hospital Safety Index

8
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1

مشاورین سازمان جهانی بهداشت ،حت ابزار فارسی و الحیت تیم فنی تددوین کنندده را مدورد
تأیید قرار دادند .در خصوص این ابزار باید تأکیدد کدرد کده هددف آن غربدالگری و ارزیدابی سدری
میباشد و در ورت لزوم باید ارزیابیهای جزیی برای بیمارستانهای مهمتدر انجدام پدذیرد .بطدور
خال ه ،مزایای استفاده از فرم بومی این ابزار عبارتند از:


غربالگری و ارزیابی سری وضعیت ایمنی بیمارستانها برای بالیا



آموزش تیم مدیریت بحران بیمارستان (هر سؤال دارای بار آموزشی خود است)



تولید مقادیر شاخصهای ملی ایمنی بیمارستانها برای بالیا

1 - FHSI

9
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الزم به ذکر است که شاخص آمادگی بیمارستانی 1در جمهوری اسالمی ایران از یک ابزار صرف بوه
الزم به ذکر است که شاخص آمادگی بیمارستانی 1در جمهوری اسالمی ایران از یک ابزار صرف بوه2
یک سامانه مدیریت اطالعاد تبدیل شده و در سال  2015به ع وان مطالعه موردی سو د هیوگوو

شواملهیوگوو
موردی سو د
مطالعه
ملل2015
سازمانسال
شده و در
تبدیل
اطالعاد
توسطسامانه
یک
اجوزای
این سامانه
وانشد
متحد3بهمععرفی
طبیعی
بالیای
مدیریتخطر
دفتر کاهش
3
اجوزای
سامانه وشوامل
آوری،شد
جموورمعرفی
پروتکوولمتحد
سازمان ملل
ابووزاربالیای
کاهش خطر
تحلیوول داده،
اینانتاووال
ورود،
طبیعی داده،
جموور آوری
دفترباشوود:
توسط مووی
ذیوول

2

ذیوول موویباشوود :ابووزار جموور آوری داده ،پروتکوول جموور آوری ،ورود ،انتاووال و تحلیوول داده،
1 - HSI
)2- Hyogo Framework for Action (HFA
13 --United
(HSI Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR
)2- Hyogo Framework for Action (HFA
(3 -United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR

10
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ابزار و سامانه الکترونیکی تحلیل داده ،تولید شاخص های ایمنی بیمارستان برای بالیاا ددر ساحو
ملی ،دانشگاهی ،شهرستانی و بیمارستانی) ،نیروی انسانی و ظرفیت سازی.
به منظور ثبات برنامه ارزیابی ایمنی بیمارستانی به عنوان منبع تأمین شاخصهای مدیریت بحاران
بیمارستانها ،استفاده از این ابزار بعنوان شاخص اعتبار بخشی بیمارساتانهاا تعریا شاد و نانال
مدیریتی آن برای نصب در بیمارستانها توزیع و ابالغ شد .در واقع با این تحول بزرگ و استفاده از
این ابزار ،ایمنی بیمارستانی در برنامههای ملی وزارت بهداشت جهت آمادگی بیمارستانها در برابر
بالیا ادغام گردید .هم اکناون ارزیاابی ایمنای بیمارساتان باه یکای از شااخصهاای اعتبارسانیی
بیمارستانها در سیستم ارزشیابی مبدل شده است تا از ایان رهگا ر و در چاارچو هاای اجرایای
بیمارستان ها ملزم به ارتقای بهینه ایمنی خود برای آمادگی در بالیا و بحران شوند.
جای خوشبختی است که ویرایش دوم کتا ارزیابی ایمنی بیمارستانی منتشر شده در سال 2016
با همکاری جمعی از متخصصین توانمند کشورمان توسط سازمان بهداشت جهانی به چاپ رسایده
است .ترجمه و تألی ویرایش دوم ایمنی بیمارستانی کاه در سانیههاای بیشاتری د 151سانیه)
نسبت به نسخه نیشین به ارزیابی ایمنی و آمادگی بیمارستانی در ابعاد مختل

مینردازد ،حاصل

تالش متخصصین کشور با آمیزهای از تیربیات و دانش آموختههای کشور در مواجهه باا حاوادو و
بالیا است .امیاد اسات باا کااربرد ،ناایش و نظاارت مساتمر در حاوزه ارزیاابی آماادگی و ایمنای
بیمارستانها ی کشور بتوان میزان تلفات و خسارات ناشی از حوادو و بالیا را به حداقل رساند.

11
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خالصه پيوست
مراکز بهداشتی درمانی از جمله سرمایههای ا لی یک کشور چه در بحث هزینهای و چه در بحدث
عملیاتی و خدمت رسانی هستند .در این بین حفظ این مراکز و تامین ایمنی آنها از جملده اقددامات
ا لی یک سیستم میباشد .ایمنی در سه سطح عملکردی ،سازهای و غیر سازهای بررسی میگردد.
در این پیوست شرحی بر اسا

چک لیست ترجمه شده و ایرانی شدهی مورد تایید سازمان جهانی

بهداشت که در ابتدا با نام شاخص آمادگی بیمارستانی تنظیم و تددوین گردیدده و در حدال حاضدر
تحت عنوان شاخص ارزیابی بیمارستانی در کشور مورد استفاده قرار میگیرد ،بر نحوه بررسدی ایدن
سطو ایمنی و آمادگی در بیمارستان ارائه شده است .در انتها نیز نتایج بدسدت آمدده تداکنون در
کشور جهت اطالب از وضعیت فعلی در اختیار گذاشته شدهاست.

12
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ایمنی غیر سازهای بیمارستانها در برابر بالیا 1394
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ایمنی سازهای بیمارستانها در برابر بالیا 1394

مقایسه شاخص های ملی ایمنی بیمارستانها برای بالیا بین سالهای  1391و 1394
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راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

محتوای فصل:
 تعریف هشدار اولیه
 اجزای هشدار اولیه
 ملزومات داشتن سامانهی هشدار اولیه بیمارستان
 فرایند و مراحل تدوین سامانهی هشدار اولیه بیمارستان
 مشخصات اتاق هدایت عملیات یا مرکز فرماندهی حادثه
 موارد قابل گزارش به مرکز هدایت عملیات
 نقش سامانهی هشدار اولیه در نسل سوم اعتباربخشی بیمارستانها
اهداف فصل:
خوانندگان پس از مطالعهی این فصل از کتاب قادر خواهند بود:


سامانهی هشدار اولیه 1را تعریف کنند.



اجزاء سامانهی هشدار اولیه را تشریح کنند.



سامانهی هشدار اولیه بیمارستانی را تشریح کنند.



ملزومات داشتن سامانهی هشدار اولیه بیمارستانی را تشریح نمایند.



فرایند و مراحل فعالسازی سامانهی هشدار اولیه را توضیح دهند.



مشخصات و شرایط اتاق هدایت عملیات 2یا مرکز فرماندهی حادثه 3بیمارستان را بیان نمایند.



موارد قابل گزارش به اتاق هدایت عملیات دانشگاه و سطوح باالتر را فهرست کنند.



فرایند و مراحل فعالسازی سامانهی هشدار اولیه بیمارستتانی را براستاس ستناریوی فرضتی
تمرین کنند.



اهمیت و جایگاه سامانهی هشدار اولیه را در نسل سوم اعتباربخشی بیمارستانها تبیین
نمایند.

(- Early Warning System )EWS
(Emergency Operation Center(EOC
3
(Hospital Command Center )HCC
1
2
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مقدمه
یکی ازکارکردهای مهم در فاز پاسخ به حوادث و بالیا سامانهی هشدار اولیه است.
این فصل یک راهنما برای طراحی سامانهی هشدار اولیهه در بیمارسهاا ههای کشهور اسهت اها مهدیرا
بیمارساا ها باوانند در فاز آمادگی مدیریت خطر بالیا ،سامانهی مخصوص بیمارساا خهود را براسها
ظرفیتهای مربوطه طراحی نمایند.
تعریف سامانهی هشدار اولیه
سامانهی هشدار اولیه به مجموعه ظرفیتهایی اطالق میشود که برای اولید و اناشار بهه موعهو و مهو ر
اطالعات هشدار به کار می روند .این اطالعات منجر به فعال شهد افهراد ،اوامهو و سهازما ههایی کهه
بوسیله یک مخاطره اهدید شده اند ،میگردد اا در زما مناسب اعداماای را انجام دهند که نایجهی آ
کاهش آسیب ،ضرر و زیا است .به بیا دیگر هدف از طراحی سامانهی هشدار اولیه ارائهی اطالعات به
موعو و مو ر ،اوسط سازما های اعریف شده ،به افراد و اوامو در معرض مخاطره اههت پیشهگیری یها
کاهش خطر و آمادگی برای پاسخ مو ر میباشد.
نکاه:
سامانهی هشدار اولیه ارامههای مخالفی از امله :اولیه ،سریو ،زود هنگام ،و به هنگام دارد.
در این فصل بر اسا

کااب ارمینولوژی بالیا از واژه "سامانهی هشدار اولیه" اسافاده میشود.

اجزاء سامانهی هشدار اولیه
سامانه هشدار اولیه چهار ازء دارد که شامل :شناخت خطر و پایش مخاطرات ،طراحی سیسام هشدار
اولیه ،اناشار هشدار و آمادگی برای پاسخ میباشد .اهت احقق اهداف این سامانه الزم است امامی این
اازاء طراحی و اارا گردد.
 -1شناخت خطر
ازء اول شناسایی ،ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات ،شناسایی آسیبپذیریها و ظرفیتهای مهم به
عنوا مجموعهای است که سامانهی هشدار اولیه برای آ طراحی میشود.

فصل سوم :طراحی سامانه هشدار اولیه بیمارستانی

174

فصل سوم

3

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

 -2پایش مخاطرات
جزء دوم ،تعیین راههای در دسترس برای پایش مخاطرات است .برای هرکدام از مخاطرات تعیین شده
در مرحلهی قبل ،باید نشانگر یا پارامتر مناسبی برای پایش تعیین شود.
 -3انتشار هشدار
این جزء هستهی اصلی سامانه هشدار اولیه است .باید مطمئن باشیم پیام هشدار به همهی کسانی که
در معرض خطر حوادث و بالیا هستند ،میرسد و همچنین آن معنای پیام در خصوص خطر و هشدار
برای مخاطبان ،مفهوم و قابل درک است .به بیان دیگر باید همه افراد گروه هدف ،برداشت یکسانی از
محتوای خبر داشته باشند .برای اجرایی شدن این سامانه به آموزش و یکسانسازی اصطالحات و کدها
در ارسال و انتشار خبر نیاز است.
مثالً اگر قرار است از بلندگوی مسجد روستا احتمال وقوع سیل به اهالی اعالم گردد ،باید در مرحله
آمادگی اطمینان حاصل شده باشد که صدای بلندگو به تمام نقاط روستا میرسد و تمامی افراد متوجه
خطر سیل خواهند شد.
 -4آمادگی برای پاسخ
چهارمین جزء ،دانش و آمادگی برای پاسخ است .بهعبارت دیگر برای آنکه سامانه هشدار اولیه موثر باشد
باید برنامهی پاسخ مناسبی جهت فعال شدن به محض اطالع از حادثه ،وجود داشته باشد .اگر ظرفیت
پاسخ مؤثر به حادثه وجود نداشته باشد ،استقرار مراحل قبل اثر چندانی در کاهش خطر بالیا نخواهد
داشت.

4

فصل سوم :طراحی سامانه هشدار اولیه بیمارستانی

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

فصل سوم

175

چک لیست سامانهی هشدار اولیه
برای طراحی و یا بررسی یک سامانهی هشدار اولیه باید چهار جزء مطرح شده را به تفکیک بررسی
نمود .جدول زیر چک لیستی بر همین اساس را نشان میدهد.

جدول  .1-3چک لیست وضعیت سامانهی هشدار اولیه
شماره

شاخص

وضعیت
بلی

شناسایی مخاطرات و ارزیابی خطر
1

سازمان و یا واحدی جهت ارزیابی خطر تعیین شده است.

2

مخاطرات جامعه به خوبی شناخته و نقشهی مخاطرات تهیه شده است.

3

آسیب پذیری جامعه در مقابل مخاطرات تحلیل شده اند.

4

ارزیابی خطر و اولویت بندی آنها انجام شده است.

5

اطالعات شناسایی مخاطرات ،تحلیل آسیبپذیریها و ارزیابی خطر به
شکل مناسبی بایگانی شده و در دسترس است.
پایش مخاطرات

6

ساختار مناسبی برای پایش مخاطرات در دانشگاه وجود دارد (مثالً اتاق
هدایت عملیات).

7

برای هر مخاطرهی محتمل در جامعه پارامتر صحیح و علمیپایش میشود.

8

هماهنگیهای الزم بین اتاق هدایت عملیات و سازمانها و ارگانهای پایش
کننده مخاطرات ایجاد شده است.

9

سیستم انتشار هشدار به بیمارستانها طراحی شده است.
انتشار هشدار

9

سیستم ارتباطی چند الیه برای انتشار هشدار طراحی شده است (مثال خط
تلفن ثابت ،بیسیم ،تلفن ماهواره ای ،پیک و.)...

10

هشدارها به همهی افراد در معرض خطر میرسد.

خیر
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آمادگی برای پاسخ
12

جمعیت در معرض خطر هشدار را قبول میکند.

13

مردم جامعه آموزش الزم را دیده و آگاهی کافی برای پاسخ به هشدار را
دارند.

14

برنامههای آمادگی و پاسخ به بالیا تهیه و مرتب به روز رسانی میشود.

15

ظرفیت جامعه برای مقابله با بالیا ارزیابی شده و برنامه برای افزایش آن
وجود دارد.

سامانهی هشدار اولیه بیمارستانی
سامانه ی هشدار اولیه بیمارستانی بخشی از برنامهی آمادگی و پاسخ بیمارستان است که شاام هماان
چهار جزء اشاره شده در باالست .فرماندهی حادثه 1در بیمارستان ،به دو صورت سامانهی هشدار اولیه را
فعال مینماید:
 -1اعالم وضعیت در خصوص سطح حادثه از طریق مراجع باالتر ،مرکز هدایت عملیات 2دانشگاه قطب
یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در حوادث خارج از بیمارستان

3

 -2اعالم وضعیت در خصوص سطح حادثه توسط خود بیمارستان و اطالعرسانی باه مراجاع بااالتر در
حوادث داخ بیمارستانی :4همچنین میتوان بهدنبال کسب اطالعات از مردم ،رسانهها ،سازمانهای
همكار و پشتیبان بهطور مستقیم فعال شود .یا اینکاه در بیمارساتان وضاعیتی باهوجاود آیاد کاه
مسئولین بیمارستان ،سامانهی فرماندهی حادثه 5و نظام پاسخگویی خود را فعاال کارده و در کوتااه
ترین زمان ممكن ،مراجع باالدستی مث اتاق هدایت عملیات دانشگاه را مطلع سازند.

)1- Incident Commander (IC
2 - Emergency Operation Center
3- External disaster
4-Internal Disaster
)5- Incident Command System )ICS
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الزامات طراحی و اجرای سامانهی هشدار اولیه در بیمارستان
 -1مسئولين و پرسنل بيمارستان آگاهي همه جانبه در خصوص لزوم داشتن برنامهی پاسخ بخه
حوادث و باليا در برنامهی جامع بيمارستان داشته باشند.
 -2حداقل بستر ارتباطي مناسب بين بيمارستان و مكانهای مهم مثخل اتخا هخدايع لمايخا ،
ستاد هدايع وساير بيمارستانهای مهم پيشبيني و فراهم گردد.
 -3پايش مخاطرا و اجرای دستورالعملهای مربوطه در شرح وظايف پرسنل لحاظ شود.
 -4ارتباط موثر و دائم بين مرکز فرماندهي حادثه (هدايع لمايا ) بيمارستان و دانشگاه برقخرار
باشد.
نكته :در برخي از دانشگاهها مثل دانشگاه لاوم پزشكي شيراز ،ستاد هدايع و اطالع رساني مرکز پخايش
مراقبع های درماني  1ناميده ميشود و به لنوان بخشي از اتا هدايع لمايخا دانشخگاه در حخوادث و
باليا ،نقش هماهنگي بيمارستانها را به لهده دارد.
 -5نحوهی اطالع رساني هشدار به تماميقسمعهای بيمارستان مشخص و فراهم باشد و پرسنل
مفهوم هشدار را کامالً بدانند.
 -6برنامهی مدوني جهع پاس گويي به حوادث و باليا در بيمارستان وجود داشته باشد.
مراحل تدوين سامانهی هشدار اولیه در بیمارستان
الف) مرحلهی قبل از حادثه (فاز آمادگی)2
الف )1-شناسايي مخاطرا ميتواند از طريق تكميل کتاب ارزيابي ايمني بيمارستان 3و يا ابزار ارزيخابي
مخاطرا (کتاب جامع ابزارهای ماي ارزيابي سالمع در حوادث و باليا (ابزار يک))  ،انجام شود.
الف )2-پايش مخاطرا مهميکه در مرحاهی قبل مشخص شدهاند .اين پخايش مخيتوانخد توسخی يخک
سازمان تخصصي (مانند هواشناسي برای سيل و توفان) انجام گيرد و کافي اسع کخه بيمارسختان از
طريق اتا هدايع لمايخا اطاللخا مربخوط بخه پخايش را دريافخع نمايخد .بخرای حخوادث داخاخي
بيمارستان نيز بايد فرآيند پايش مخاطرا مشخص گردد (مخثالً سيسختمهخای الخالم حريخق بخرای
مخاطره آتش سوزی در بيمارستان).

1.
2

(Medical Care Monitoring Center)MCMC
. Preparedness
3
).Hospital Safety index (HSI
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الف )3-تعریف آستانهی اعالم هشدار با توجته بته شتدت و نتوع حادثته و ظرفیتتهتای هتر قستمت از
بیمارستان :مثالً در بیمارستانی که در مسیل ستاخته شتده ،هرگونته هشتدار هواشناستی پیرامتون
بارندگی سریو و شدید ممکن است جدی باشد ،این در حالیست که برای بیمارستانی کته بارنتدگی
هیچ تهدیدی برای آن ایجاد نمیکند ،هشدار بارندگی متفاوت است.
الف )4-مشخص کردن نزدیکترین مکان به لحاظ جغرافیایی و امنترین محل با فضای فیزیکی متناسب
با ظرفیت و حجم کار بیمارستان بهعنوان مرکز هدایت عملیات بیمارستان
الف )5-تعیین بستر ارتباطی چندالیه بین مرکز هتدایت عملیتات بیمارستتان و اتتاق هتدایت عملیتات
دانشگاه (ترجیحاً با قابلیت ضبط و ثبت امواج صوتی و دادهها) .ارتباط موثر این دو مرکز باعت متی
شود زمان کافی برای پاسخ موثر ،در اختیار مراکز قرار گیرد .این بسترمیتوانتد شتامل متوارد لیتل
باشد:
 تلفن
 oشماره تلفن مرکز هدایت عملیات بیمارستان در مکانهای کلیتدی بیمارستتان شتامل :اتتاق مرکتز

هدایت عملیات ،دفتر مدیر بیمارستان ،دفتر پرستاری ،حراستت ،اتتاق ستوپروایزرهای بیمارستتان،
ایستگاه پرستاری بخشهای بیمارستان و اورژانس بیمارستان نصب شود.

 oتخصیص یک خط تلفن اختصاصی جهت تماس با اتاق هدایت عملیات و یا ستتاد هتدایت دانشتگاه

الزامیاست .میبایست با عنایت به حجم کار و ترافیتک مکالمتات در زمتان حتوادث ،ظرفیتتهتای

مناسب پیشبینی گردد.
 خط فوری

1

خطوط فوری جهت ارتباط دوطرفه بین دو مکان خاص (مرکز هتدایت عملیتات بیمارستتان و اتتاق
هدایت عملیات) میباشد ،بهطوریکه به جز این دو مکان ،هیچ واحد دیگتری نتوانتد از ختط تلفتن
مورد نظر استفاده کند .خط فوری با برداشتن گوشی تلفن یک طرف بدون نیتاز بته شتمارهگیتری،
تلفن طرف مقابل زنگ میخورد و بالعکس .حسن ارتباط خط فوری این است که؛ این خط ارتباطی
هیچگاه اشغال نیست ،مگر اینکه دو طرف مورد نظر در حال مکالمه با یکدیگر باشند.

Hot line

1

8
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 تلفن همراه
اگر اتاق هدایت عملیات دانشگاه تلفن همراه ندارد ،باید شمارهی تماس تلفن همراه مسئول اتاق هدایت
عملیات و یا ستاد هدایت و ارشد هماهنگ کنندهی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ،جهتت برقتراری
ارتباط و ارسال و دریافت پیامک در مکانهای لکر شده در بند اول مربوط به تلفن؛ نگهتداری و در
دسترس افراد لیصالح قرارگیرد.
 اینترنت
درصورتی که سایر راههای ارتباطی در زمان حادثه قطو شود ،دریافت و ارسال دادهها از طریق اینترنتت
یا شبکهی داخلی دانشگاه راهگشا خواهد بود.
 موبایل ماهوارهای
عدم احتمال قطو ارتباط از مزیتهای موبایل ماهوارهای است .درصورت توان مالی ،خرید این نوع تلفتن
همراه در زمان فوریت برای داشتن ارتباط با خارج از بیمارستتان بستیار متؤثر خواهتد بتود .ضتمناً
درصورت نصب آنتن ،امکان استفاده از آن در داخل بیمارستان نیز وجود خواهد داشت.
 نمابر
تبادل اطالعات باید براساس یک فرم واحد و استاندارد صورت گیرد ،بهنحتوی کته اطالعتات بتهصتورت
خالصه و گویا منتقل شود .عالوه برخطوط تلفن الزم است یک خط نمابر بیستوچهار ستاعته بتین
اتاق هدایت عملیات دانشگاه و یا ستاد هدایت و مرکز هدایت عملیات بیمارستان مهیا باشد تا پیامها
و دادههای متنی از این طریق قابل ارسال باشند.
 بیسیم /واکی تاکی

1

توصیه میشود برای بیمارستانهای اصلی منطقه طبق دستورالعملهای مربوطه با حفظ شرایط امنیتتی
و با هماهنگی حراست دانشگاه ،از ارتباط بیسیمیاستفاده شود .بیسیم معموالً برای انتقال پیامهتای
فوری و کوتاه استفاده میشود و عمدتاً در حوادث و بالیا بهخاطر ترافیک سنگین برای ارستال پیتام
های طوالنی مناسب نیست .البته فناوری دیجیتال با فرکانسهای متعدد این امکان را بوجتود آورده

Woki toki(Walkie Talkies) radio

1
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تا نه تنها حجم زیادی از پیامها از طریق بیسیم منتقل شوند بلکه امکان اختصاصی کردن مکالمتات
و انتقال داده هم فراهم شود.
 پیک
در صورت قطو راههای ارتباطی پیشبینی شده؛ از افرادی امین و مورد تأییتد حراستت دانشتگاه جهتت
انتقال پیام بهصورت دستی و فیزیکی استفاده شود.
الف )6-تعیین محل مرکز هدایت عملیات بیمارستان
درصورت نیاز به حضور مسئولین در مرکز هدایت عملیات بیمارستان و درصورت نبتود فضتای کتافی در
آنجا ،میتوان از دفتر ریاست ،مدیریت بیمارستان و یا سالن اجتماعات استفاده کرد( .مشخصات اتاق
فرماندهی حوادث درپیوست  1آورده شده است(.
الف )7-لیست مواردی که میبایست به محض مشاهده به اتاق هدایت عملیات دانشگاه و یتا ستوپروایزر
بیمارستان (برای حوادث داخلی) اطالع داده شود ،درمحلهای کلیدی بیمارستان که قتبالً بته آنهتا
اشاره شد ،نصب گردد(پیوست .)2
الف )8-تابلوهای اطالعرسانی بته متردم و بیمتاران ،در محتلهتای ورودی ،بختش فوریتتهتا و ستایر
بخشهای بیمارستان نصب گردد .این اطالعات شامل موارد زیر میباشد:


لیست مواردی که میبایست به محض مشاهده ،اطالعرسانی گردد.



شمارهی تماسی که میتوانند با آن تماس گرفته و اطالعرسانی کنند.



محلی که میتوانند به آن مراجعه واطالعرسانی کنند.

الف )9-شمارهی تماس مستقیم سوپروایزر ،جانشینان وی و مرکز هدایت عملیات بیمارستتان بته اتتاق
هدایت عملیات دانشگاه اعالم گردد.
الف )10-فعال بودن خط ارتباط بیمارستان با اتاق هدایت عملیات ،باید بهصورت منظم و روزانه بررستی
شود.
الف )11-برنامهی آموزشی مدیریت خطر حوادث و بالیا توسط مرجو تأییتد شتده تتدوین و دوره هتای
آموزشی برای پرسنل جدید و ضمن خدمت ،بهخصوص پرسنل عملیاتی و اجرایی بیمارستان جهت
آشنایی با قوانین ،مقررات و دستورالعملهای مقابله با حوادث و بالیتا در بیمارستتان برگتزار شتود.
همچنین گواهی آموزشی صادر و دورههای بازآموزی برای آموزشدیدگان برگزار گردد.
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الف )12-شرح وظایف سوپروایزر یا مسئول اعالم وضعیت هشدار اولیه به اتاق هدایت عملیتات دانشتگاه
تدوین و ابالغ شود.
الف )13-برنامهی ارتباط فعال مرکز هدایت عملیات بیمارستان با اتاق هدایت عملیات دانشگاه تدوین و
جهت ثبت نواقص ارتباطی و پیگیری رفو اشکالت احتمالی بهصورت منظم بررسی شود.
الف )14-دورهی آموزشی مدیریت خطرحوادث و بالیا برای ستوپروایزرها یتا مستئولین اعتالم وضتعیت
هشدار اولیه به اتاق هدایت عملیتات دانشتگاه ،بته عنتوان اولتین فرمانتدهی حادثته در ستامانهی
فرماندهی حادثهی بیمارستان 1برگزار (درصورت مشاهدهی موارد مندرج در پیوست  2و یا اعتالم
وضعیت توسط اتاق هدایت عملیات دانشگاه به بیمارستان) و گواهی آموزشی صادر گردد همچنین
دورههای بازآموزی برای آموزش دیدگان برنامهریزی و اجرایی شود.
الف )15-بنا به تصمیم فرمانده سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستان فعال میشود.
الف )16-در قسمتهای مختلف بیمارستان مانند تأسیسات ،انبار ،بخشها و قسمت اداری شرح وظتایف
تمامیپرسنل در زمان اعالم وضعیت و فعال شدن سامانهی هشدار اولیه تعیین شود.
الف )17-تمرین در دو مرحلهی دورمیزی 2و عملیاتی 3با هدف ارزشیابی ،برطرف کتردن نقتاط ضتعف و
ارائهی بازخوراند به مراجو مربوطه ،اجرا شود.
الف )18-در تمامیمراحل ،شرح اقدامات اجرایی ،مستندسازی شده و اسناد در مکان مناسبی نگتهداری
شود.

).Hospital Incident Command System (HICS
Tabletop Exercise
3
Practical drill

1

2
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ب) اقدامات حين و بعد از حادثه ( فاز پاسخ)1
در این فاز ،برنامهی پاسخ به حوادث و بالیا فعال میگردد .سطوح هشدار که بهه بيمارسهاا مهیرسهد
شامل موارد زیر است:


اطالعرسانی




فعالسازی
ماوقفسازی



آماده باش

2

3

4

5

ب )1-كليات

در کشور ما اطالع رسانی حوادث و بالیا به بيمارساا ممکن است توسط واحدها و سازما های مخالفی
صورت گيرد .این سازما ها عبارتند از:


مرکز مدیریت حوادث و فوریاهای پزشکی



اتاق هدایت عمليات دانشگاه



جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمیایرا



نيروهای نظامی و اناظامی



رسانههای جمعی و صدا و سيما



سازما مدیریت بحرا ؛ شهرداری یا فرمانداری



سازما آتشنشانی



مردم

مقابلهباباحوادث
یمقابله
برنامههی
نهاییفعال
بيمارساانی مالك نهایی
حوادث خار
مهم:
تذکرتذکر
حوادث
فعالشدشد برنام
خارججبيمارستانی
در درحوادث
مهم:
بود.بود.
خواهد
هدایتعمليات
اتاقهدایت
طرفاتاق
خبر ازطرف
خبر از
تأیيد
بيمارستان ،
باالترخواهد
مرجعباالتر
دانشگاهیایامرجع
عمليات دانشگاه
تأیيد
بيمارساا ،
منبع خبر هر فرد و یا سازمانی که هست ،خبر باید قابل اعاماد باشد.

. Response
. Notification
3
Alert
4
. Activation
5
. Deactivation
1
2
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معتبر و قابل استناد باشد.



مشخص و واضح باشد.
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مشخصهی یک خبر یا اطالعات قابلاعتماد و ارزشمند آن است که از یک منبو معتبر و قابلاستتناد
دریافت و حاوی اطالعاتی مشخص و شفاف در مورد حادثه باشد.
درمورد رویدادهای داخل و خارج بیمارستان ،اگر فرد یا سازمانی از وقوع حوادث و بالیا یا احتمال وقتوع
آن مطلو شود با مرکز تلفن بیمارستان تماس میگیرد .این مرکز فهرستت افتراد مستئولی کته بایتد بته
سرعت با آنها تماس گرفته شود را در اختیار دارد .ضروری است دستورالعملهتای معینتی بترای مرکتز
تلفن تعریف شده باشد .همچنین الزم است بالفاصله موضوع را به سوپروایزر یتا مرکتز هتدایت عملیتات
بیمارستان منتقل و زمینه ی ارتباط مسئول بیمارستان با منبو خبر را برقرار نماید و تا ایجاد ارتباط ،بته
تالش خود ادامه دهد.
سوپروایزر یا مرکز هدایت عملیات بیمارستان برای ارزیابی دقیق موقعیت بایتد ضتمن پیگیتری ،جهتت
تأیید خبر از اتاق هدایت عملیات دانشگاه یا منابو دیگر ،اطالعتات زیتر را حتتیاالمکتان از فترد تمتاس
گیرنده دریافت کند و یا در صورت عدماطالع ،فرد مستئولی را بترای دریافتت اطالعتات فراخوانتد .ایتن
اطالعات عبارتند از:
 نام و سازمان متبوع فرد تماس گیرنده
 شمارهی تماس یا هر روش دیگری برای تماسهای بعدی
 شرح جزئیات حادثه
 تعداد تقریبی قربانیان که در صورت امکان بهتر است به تفکیتک وضتعیت تریتاژ :قرمتز ،زرد،
سبز و یا به تفکیک نوع آسیب :سوختگی ،ضربهی مغتزی ،نشتت متواد خطترزا و مواجهته بتا
تشعشو و مواد رادیواکتیو و غیره گزارش شوند.


زمان تقریبی رسیدن قربانیان به بیمارستان



شیوهی انتقال قربانیان



نام و مشخصات افراد یا سازمانهای دیگر جهت دریافت اطالعات بیشتر

همچنین مسئولین باید پیش از فعال نمودن کامل برنامته پاستخ ،شتدت و وستعت حادثته را ارزیتابی و
براساس آن ،سطح فعال کردن برنامه را تعیین و فعالیتهای خود را تنظیم نمایند .هر چند تصمیمگیری
در این وضعیت معموالً باید به سرعت و با در اختیار داشتن اطالعتات بستیار انتدک صتورت گیترد ،امتا
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درنهايت اين فرماندهی حادثه ی بيمارستان است كهه بايهد ميهميه نههاي را امنهاي نمايهد مه آوری
اطالعات زير م مواند به اين ميميهگيری كمك كند:


برآوردی از معداد قربانيان



برآوردی از شدت بيماری يا راحت قربانيان



موان كنون بنش اورژانس ،پرسنل و مجهيزات



معداد پرسنل حاضر در بيمارستان



معداد پرسنل حاضر در اماقهای عمل و بنشهای مراقبت ويژه



نياز به درمانهای منيي مانند ميدومين ناش از اشعههای پرموزا



شرايط خاص بيمارستان مانند بيمارستان منليه شده يا در حال منليه و نيز اشباع بيمارستان
از قربانيان



كسب اطالع از روند رو به گسترش و يا موقف حادثه

ب )2-اطالع رساني
در اين سطح امکان وقوع مناطره و ود دارد ول احتمال آن خيل كه است (مثال در مجم ها )1و يا به
داليل امنيت فعالً ا ازه انتشار خبر در بيمارستان و ود ندارد در اين سهطح منهها بهه مهيه فرمانهده
سامانه فرمانده حادثه بيمارستان خبر داده م شهود مها آمهادگ نسهب

ههت فعهال سهازی سهامانه

فرمانده حادثه بيمارستان را كسب نمايند؛ در اين مرحله روند كار بيمارستان مغييری نم كند
ب )3-آماده باش
در اين سطح از هشدار احتمال وقوع مناطره زياد است و سامانه فرمانده حادثه بيمارسهتان بنيهوص
بنش فرمانده و برنامهريزی فعال م شود ،اما فعال شدن همهی كاركردههای منييه بيمارسهتان و
ابجاي عمدهی مناب به علت در اختيار نبودن اطالعات كاف فعالً به صالح نيست مهثالً هنگهام كهه
حادثهای رخ داد ه اما هنوز وضعيت ميدومين و يا احتمال انتقال آنها به بيمارستان مشنص نشده است
بسته به نوع حادثه و برنامهی بيمارستان ممکن است برخ اقدامات افزايش ظرفيت (كهاركرد منييه

1-Mass Gathering
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 ،)S2-3مانند افزايش پرسنل اورژانس و يا ويزيت مجدد (مرياژ معکوس) بيمهاران بسهتری در اورژانهس
هت مرخيص مواردی كه قابل مرخص شدن هستند ،در اين مرحله انجام گيرد
همچنين حفظ ارمباط با اماق هدايت عمليات دانشگاه و سازمانهای خارج از بيمارستان ههت دريافهت
اطالعات كامل مر و آماده كردن بيمارستان برای مقابله بها حهوادو و باليها ،هز فعاليهتههای ضهروری
هستند
ب )4-فعالسازي
در اين مرحله مناطره رخ داده و يا قريب الوقوع است و نياز است عالوه بر فعال سازی سامانه فرمانده
حادثه بيمارستان اكثر كاركردهای منيي مانند افزايش ظرفيت با فراخوان پرسنل موظف و هايگزين
و افزايش منت ها و همچنين لغو عمل ههای الکتيهو ،بها نفهر فرمانهده فعهال شهوند پسهت فرمانهده
بيمارستان يا مركز هدايت عمليات نيز فعال م شود
بر اساس محل وقوع مناطره (داخل يا خار

) و همچنين وسعت آن ،فعالسازی برنامهه مه موانهد در

سطوح منتلف انجام گيرد:
ب )1-4-فعالسازي برنامه در سطح بخش اورژانس
در صورم كه مناب مو ود در بنش اورژانس برای مقابله با حادثه و فوريت كاف باشد و ايهن بنهش بتوانهد
بدون مشکل با حمايت بنش های ديگر بيمارستان حادثه و فوريت را مديريت نمايد ،برنامهه در سهطح بنهش
اورژانس فعال ميشهود درصورم كه مناب مو ود در بنش اورژانس برای مقابله با حادثه و فوريهت ايجهاد
شده ،كاف نباشد ول با افزودن مناب اضاف به اين بنش و مجهيز بيشتر آن اين امکهان فهراهه شهود،
برنامه در سطح اورژانس بيمارستان فعال م شود در اين سطح از حوادو ،ساير بنشههای بيمارسهتان
بيشتر نبه پشتيان دارند
ب )2-4-فعالسازي كامل برنامهي پاسخ بيمارستان
زمان كه معداد قربانيان يا ميزان آسيب ناش از حادثه در حدی باشد كه مناب و عملکرد بيمارسهتان را
بهطور قابلمو ه متأثر نمايد ،فعالسازی كامل برنامه امفاق خواهد افتاد
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ب )3-4-فعالسازي برنامهي پاسخ در خارج از بيمارستان
در حوادثی که بیما رستان آسیب جدی دیده و تخلیه شده است و یا نیاز به گسترش خدمت به خاار از
فضای بیمارستان وجود دارد ،براساس برنامهی پاسخ بیمارستان و همچنین تصمیم فرمانادهی عملیاا
بیمارستان و با هماهنگی فرماندهی عملیا دانشگاه ،ارائه خدما فوریتی باید در محلی خار از فضای
بیمارستان انجام شود .این محل میتواند با احداث بیمارستان سیار یا میدانی 1و یا استفاده از هر فضاای
دیگااری ماننااد مدرسااه یااا سااارن ورزشاای انجااام شااود .همچنااین باارای بیمارسااتانهااای باا ر ،
در دانشگاهها ،تیمهای درمان اضطراری 2جهت اع ام به محل حادثه انتخاب میگردناد تاا در کمتارین
زمان ممکن (مثال ظرف  6ساعت بعد از وقوع حوادث ب ر ) در محل ،ارائه خدمت نمایند.
ب )4-4-اقدامات فعال سازي
اطالعرساني در سطح جامعه :با پیشرفت عملیا مقابلاه مرکا عملیاا بحاران بیمارساتان بایاد ضامن
هماهنگی با مرک هدایت عملیا دانشگاه ،با سازمانها و مراجع خار از بیمارساتان ارتاااب برقارار کارده و
آنها را در جریان وقوع حوادث و فوریتها و نیازهای احتماری قرار دهاد .فعاریاتهاای مشاخز زیار بارای
رسیدن به اهداف فوق توصیه میشود:


انتصاب فرماندهی حادثهی بیمارستان (سوپروای ر به عنوان اورین فرمانده تلقی میشود)



فعال نمودن مرک فرماندهی حادثهی بیمارستان یا مرک هدایت عملیا بیمارستان



مرور کارکردهای تخصصی بیمارستان بر اساس فصل دوم ایان کتااب و فعاال ساازی ماوارد
ضروری مانند:



ارزیابی وضعیت پرسنل و تختهای بیمارستانی توسط مسئول برنامهریا ی و گا ارش آن باه
فرماندهی حادثه



راه اندازی سیستم تریاژ دو سطحی در اورژانس



فراخوان پرسنل کلیدی توسط سیستم پیشبینی شده



آماده کردن فضای اضافه برای اف ایش تختهای موجود
Field Hospital
)Disaster Medical Assistance Teams (DAMT

1
2
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تدوین ،مرور و تمرین شرح وظایف و مسئولیتها



برقراری ارتباط با اتاق هدایت عملیات دانشتگاه و ستازمانهتا و مراجتو ختارج از بیمارستتان

1

توسط ارشد هماهنگی و روابط عمومی سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی

فراخوان پرسنل میتواند به طرق زیر انجام گیرد:
الف) اطالعرسانی مرکز تلفن :تهیهی فهرست کامل و بهروز شده ای از افرادی که باید بههنگام فعتال
شدن برنامه در هر سطحی توسط مرکز تلفن از داخل و خارج بیمارستان فراخوان شوند .مرکز تلفتن بتا
دریافت فرمان فعال شتدن برنامته از فرمانتدهی حادثته بیمارستتان و یتا اتتاق مرکتز هتدایت عملیتات
بیمارستان ،با توجه به سطح فعال شدن برنامه موظف است با این افراد تماس بگیرد.
ب) اطالعرسانی بخشها :هربخش بیمارستان باید فهرست مشابهی از پرستنل ختود تهیته و بنتا بته
برنامهی بخش که معموالً به شکل ماهیانه نوشته میشود ،به ترتیب اولویت افراد تماس و افراد جایگزین
را نیز تعیین نماید .بیمارستان به جهت فراخوان کردن نیروهای ختارج از شتیفت و  Offبایتد طراحتی
روش فراخوان نیروها را در دستور کار داشته باشد تا بتواند با یک روش مناسب ،مثل فراخوان خوشتهای
در کوتاهترین زمان ممکن ،تمام پرسنل خود را مطلو نماید.
ب )5-متوقف سازی
توقف برنامه ،با هماهنگی فرماندهی حادثهی بیمارستان با اتاق هدایت عملیات دانشگاه ،براساس وضعیت
بیمارستان و اطالعات بهدست آمده از وضعیت صحنهی حادثه ،اعمال میگردد که انجتام آن بتا رعایتت
مفاد لیل خواهد بود:
 .1زمانی که دیگر نیازی به ادامه ی عملیات مقابله نباشد ،فرماندهی حادثهی بیمارستان بتا مشتورت
دیگر اعضای مرکز هدایت عملیات بیمارستتان و همتاهنگی بتا مرکتز هتدایت عملیتات دانشتگاه،
تصمیم به توقف برنامه میگیرد.

)Incident Action plan (IAP

1
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 .2مرکز تلفن ،پیام توقف برنامه را از مرکز هدایت عملیتات بیمارستتان دریافتت نمتوده و بتا عالئتم
هشداردهنده یا کدهای مربوطه آن را اعالم میکند.
 .3پس از اتمام عملیات و توقف برنامه ،رؤسای بخشهای بیمارستان و مسئوالن حاضتر در عملیتات
موظف هستند حداکثر تا  72ستاعت گتزارش کتاملی از عملیتات و فعالیتتهتای انجتام گرفتته،
مشکالت احتمالی و راهحلهای پیشنهادی خود به کمیتهی بحران بیمارستان ارائه و نستخهای از
گزارش را جهت تحلیل و جموبندی مدیریت کالن حادثه به مرکز هدایت عملیات دانشگاه ارسال
نمایند.
 .4الزم است فرآیند بازیابی در برنامهی جامو مدیریت خطر بیمارستانی مدنظر قرار گیرد.
1

سامانهی هشدار اولیه در فوریتهای داخلی و خارجی بیمارستان
 )1فوریتهای داخلی 2بیمارستان
فوریتهای داخلی بیمارستان به مجموعهی حوادثی اطالق میگردد که با استفاده از امکانات موجتود در
بیمارستان امکان مقابله با آن وجود نداشته و به دریافت کمک از خارج بیمارستان نیاز باشد .این متوارد
میتواند شامل لیست پیوست  3باشد .درخصوص اطالعرسانی سریو موارد مذکور به سوپروایزر ،کارکنان
باید آموزشهای الزم را دریافت نمایند .سوپروایزر نیز پس از کسب اطمینان از صحت خبر و انتقتال آن
به اتاق هدایت عملیات دانشگاه ،فرماندهی حادثه را از موضوع مطلو میکند و تا رسیدن فرمانده حادثته
یا جانشینان او سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان را فعال و فرماندهی حادثه را بر عهده میگیرد.
طبق دستورالعمل
بيمارستان طبق
مخاطرات بيمارستان
پايش مخاطرات
دستورالعمل
پايش

مشاهدهی هرگونه مورد قابل گزارش توسط

مشاهدهی هرگونه مورد قابل گزارش توسط پرسنل بيمارستان
پرسنل بيمارستان يا مراجعهكنندگان

يا مراجعهكنندگان

اطالعرساني به سوپروايزر

اطالعرساني به سوپروايزر

عمليات
اطالعرساني به اتاق هدايت
اطالعرساني به مركز
EOC
دانشگاه و فرمانده حادثه
دانشگاه و فرمانده حادثه

فعال شدن سامانهیفعال شدن سامانهی
ندهي حادثه بيمارستاني
فرماندهي حادثه فرما
بيمارستاني

Recovery
. Internal Disasters

نمودار شماره  . 1 - 3فعال شدن سامانهی هشدار اولیه فوریت داخلی بیمارستان

1
2

2
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فرماندهيحادثهي
يفرماندهي
سامانههي
عملياتاست
عمليات
فرمانده
سوپروايزر،
غيراداري،
استو و سامان
يهي
فرماند
خودخود
سوپروايزر،
غيراداري،
ساعاتساعات
نكته :درنكته :در
حادثهي بيمارستاني را فعال ميکند.
بيمارستاني را فعال ميکند.

 )2فوریتهای خارج از بیمارستان

1

به مجموعه حوادثی گفته میشود كه خارج از بیمارستان رخ میدهد اما اثرات آن عملكرد بیمارستان را
تحتتأثیر قرار میدهد (مانند پذیرش بیماران و مصدومان حادثه) .در چنوین شورایطی بيشوی از اتواق
هدایت عملیات دانشگاه كه مسئو ارتباط با بیمارستانها است (مولال سوتاد هودایت و اطوالع رسوانی)
میبایست به راحتی بتواند ازطریق كانا های ارتباطی ذكرشده با سوپروایزر بیمارسوتان تمواح حاصول
نموده و وضعیت حادثه (هشدار ،آماده باش ،فعا سازی) و خاتمهی آن را به فرمانده اعالم نماید:
 -1درصورتی كه سوپروایزر مشغو كنتر بيشهای بیمارستان است ،مویبایسوت ازطریوق تلفون
بیسیم یا اطالع رسانی مناسب به مركز تلفن ،جهت برقراری ارتباط تلفنی در دسترح باشد.
 -2به محض دریافت خبر از اتاق هدایت عملیات دانشگاه ،باتوجه به اینكه خبر قوبال تأییود شوده؛
مطابق دسوتورالعملهوا اقودام شوود (اطوالعرسوانی و فعوا سوازی سوامانه فرمانودهی حادثوه
بیمارستان).
کسباطالع از وقوع حادثه از
ساير منابع غير
بيماران و
حادثه از
طريق از وقوع
كسبا طالع
منابع غير از
از ساير
طريق بيماران و
هدايت عمليات
مركز
مركز هدايت عملیات

کسب اطالع از وقوع حادثه از
هدايت عمليات
طريق مركز
كسب اطالع از وقوع حادثه از
طريق مركز هدايت عمليات

سوپروايزر بيمارستان
فرماندهی حادثه

سوپروايزر بيمارستان

فرماندهی حادثه
فعال شدن سامانهی فرماندهي
حادثه بيمارستاني
فعال شدن سامانهی فرماندهي
حادثه بيمارستاني

بلي

پايش مخاطرات
پایش مخاطرات
آيا  EOCخبر را
تأييد ميكند ؟

بلی

آيا  EOCخبر را تأييد
ميكند ؟

خير

خیر

. External Disasters

نمودار  . 2 - 3فعال شدن سامانهی هشدار اولیه در فوریت خارج بیمارستانی

1

فصل سوم :طراحی سامانه هشدار اولیه بیمارستانی

190

فصل سوم

20

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

سناریو:
درساعت  19:45روز پنج شنبه مورخ  7مرداد  95شخصی با بیمارستان تماس میگیرد و اظهار میکنتد
طوفانی با سرعت  100کیلومتر در ساعت در غرب استان ایالم رخ داده و بیشتر قسمتهتای بیمارستتان
مرزی تخریب شده است .طوفان با سرعت به سمت شهرستان مهران در جریان است .پرسنل بیمارستان
از ترس جان خود و خانوادههایشان به بیرون از بیمارستان رفته و حاضر بته ادامتهی کتار در بیمارستتان
نیستند .حدود  36بیمار در بیمارستان بستری و  8نفر از آنان بدحال میباشند .گردوغبار شدیدی منطقه
را فرا گرفته و باتوجه به شدت حادثه احتمال انتقال مصدومین به بیمارستتان زیتاد استت .بترق و تلفتن
منطقه قطو شده است.
باتوجه به اینکه بیمارستان  50تختخوابی استت و قابلیتت افتزایش  20تختختواب را دارد و  28نفتر از
پرسنل در شیفت میباشند؛ به سؤاالت زیر پاسخ دهید
 -1اولین اقدام شما به عنوان سوپروایزور یا فرمانده حادثه حاضر در بیمارستان چیست؟
 -2از چه طریقی به مرکز هدایت عملیات دانشگاه مربوطه اطالع میدهید؟
 -3سامانهی فرماندهی حادثه بیمارستانی را به دستور چه کسی فعال میکنید؟
 -4نحوهی اطالعرسانی به پرسنل بیمارستان چگونه خواهد بود؟
 -5در فرآیند فعال سازی برنامهی مدیریت حوادث بیمارستانی چه سطحی را فعال میکنید؟
 -6در صورت وقوع حادثه برای اتاق فرماندهی حادثه بیمارستان ،چه محلی برای مقتر جتایگزین
انتخاب میکنید؟
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تمرین:

فصل سوم

191

فصل سوم :طراحی سامانه هشدار اولیه بیمارستانی

21

با توجه به اینکه در بیمارستان مورد نظر ارزیابی مخاطرات و تدوین برنامهی آمادگی را انجام داده اید،
بر اساس توضیحات ارایه شده؛
تمرین -:لیست اقدامات الزم برای طراحی و اجترای ستامانهی هشتدار را در  4دستته در جتدول زیتر
1

بنویسید:
در بیمارستان مورد نظر ارزیابی مخاطرات و تدوین برنامهی آمادگی را انجام داده اید،
با توجه به اینکه
ارایهشده
انجام
شده؛
ردیف توضیحات
بر اساس

در حال انجام

در حال بررسی (امکان انجام)

انجام نشده

(امکان انجام)
انجامستامانهیدر حال
برای طراحی ودر حال
الزم شده
لیست اقدامات انجام
-1ردیف
جتدولنشده
دستته در انجام
زیتر
بررسی در 4
هشتدار را
اجترای
فلوچارت فعال سازی سامانهی هشدار اولیته (داخلتی و ختارجی) را بترای بیمارستتان ختود
 -2بنویسید:

نمایید.
شده
ردیف طراحیانجام

در حال انجام

در حال بررسی (امکان انجام)

انجام نشده

 -3لیست موارد قابل گزارش به اتاق هدایت عملیات دانشگاه را بر اساس الگوی کتاب ،بررسی و
اضافه نمایید.
خاصیو جدید
داشتن
 -2در
(داخلتی و ختارجی) را بترای بیمارستتان ختود
هشدار ،اولیته
مواردسامانه
سازی
صورتفعال
فلوچارت
طراحی نمایید.
 -3لیست موارد قابل گزارش به اتاق هدایت عملیات دانشگاه را بر اساس الگوی کتاب ،بررسی و
در صورت داشتن موارد خاص و جدید ،اضافه نمایید.
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پیوست  1ـ اتاق هدایت عملیات بیمارستانی
مکانی است که مسئولین بیمارستان جلسات خود را برای هماهنگی در خصوص چگونگی مدیریت یتک
فوریت و بازگرداندن شرایط به حالت طبیعی در آن برگزار میکنند و نسبت به اشتراکگذاری اطالعات و
منابو خود اقدام مینمایند .مشخصات این اتاق به شرح زیر است:
این اتاق باید به شکلی طراحی شود که تسهیالت متؤثر و کارآمتد جهتت ایجتاد همتاهنگیهتای الزم در
انجام عملیات را داشته باشد .هماهنگی عملیات ،آموزش و برگزاری جلسات از مهتمتترین کتارکردهتای ایتن
اتاق میباشد .اتاق مذکور باید دارای شرایط زیر باشد:


دارای فضای کافی و مناسب جهت تشکیل جلسات باشد.



دارای امکان ثبت وقایو بخشهای بیمارستتان بته خصتوص اورژانتس ،دربهتای ورودی و
خروجی محوطهی بیمارستان از طریق دوربین مداربسته باشد.



مجهز به وسایل کمکآموزشی مانند وایت بورد ،ویدئو پروژکتور و کامپیوتر باشد.



دارای امنیت و ایمنی قابل قبول باشد.



به سیستم کامل مخابراتی چند الیهای مجهز باشد.



به سیستم برق اضطراری مجهز باشد.



صفحات نمایشگر برای مشاهده نقشههای منطقته ،زیرستاختهتا و تأسیستات بیمارستتان
داشته باشد.



امکان ثبت و ضبط مکالمات تلفنی را داشته باشد.



حداقل تجهیزات رفاهی را برای پرسنل مقیم داشته باشد.

این اتاق با هدف هماهنگی و مدیریت اطالعات ،منابو و ارتباطات فعالیت مینماید .مبنای تعیین انتدازه
برای فضای مورد نیاز ،حداقل 1/5متر مربو به ازای هر نفر از پرسنل ستادی -فرمانتدهی حاضتر در هتر
شیفت میباشد ،لذا براساس نوع و محتوای فعالیت مرکز ،اندازهی آن تا  25متر متغیر میباشد .این فضا
باید حداکثر قابلیت برای پاسخگویی به فوریتها را دارا باشد.
بهتر است این اتاق ،در زمان آرامش و ثبات نیز مورد استفاده کارکنان قرار گیرد و روند برنامهریتزی
و تمرین به صورت دائمی در جریان باشد .اما چنانچه به دلیل کمبود فضتا قترار باشتد در زمتان ثبتات،
کاربری دیگری به این فضا اضافه شود ،باید مدیریت و پرسنل آمادگی تغییر سریو محل بته یتک مرکتز
عملیات فوریتی را داشته باشند.
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نکته :1بسته به شرایط بیمارستان اتاق هدایت عملیات بیمارستان میتواند همان اتاق فرمانده حادثه
یا اتاق یکی از مسئولین ارشد بیمارستان باشد( رئتیس ،متدیر ،متترون و حتتی اتتاق مستئول حراستت
بیمارستان)
نکته :2در مجتمو های بیمارستانی ممکن است چند مرکتز هتدایت عملیتات و یتک اتتاق هتدایت
عملیات دانشگاه برای هماهنگی در نظر گرفته شود که رابط بین اتاق هدایت عملیتات دانشتگاه و مرکتز
هدایت عملیات هر بخش درمانی مجتمو باشد.
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پیوست  2ـ موارد قابلگزارش از طرف بیمارستان و اورژانس پیشبیمارستانی به مرکز هدایت
عملیات دانشگاه


حوادث ترافیکی با بیش از  5نفر مصدوم یا  3نفر فوتی



مسمومیت غذایی بهصورت گروهی یا مشاهدهی عالئم بیماری مشابه در بیش از یک نفر



مشاهدهی عالئمی از هرگونه همهگیری مانند اپیدمی و آندمی



وقوع زلزله و رانش زمین با هر شدت



سقوط بهمن ،سیل ،طغیان رودخانه و طوفان



مسمومیت با گازها بهصورت گروهی



بمبگذاری و هرگونه انفجار مواد آتشزا و خطرناک



حوادث تروریستیهرگونه نشست سیاسی ،شورش ،تحصن و تجمو های بتاالی هتزار نفتر 1ماننتد
وقایو ورزشهرگونه رویداد هوایی مانند سقوط هواپیما و بالگرد



کلیهی حوادث و فوریت های داخلی بیمارستانها



هرگونه اعالم هشدار یا آماده باش به بیمارستان از طرف سازمانهای همکار یا پشتیبان

نکته :بنا به شرایط بیمارستان این موارد میتواند بیشتر شود ( به عنتوان مثتال در بیمارستتان ستوانح و
سوختگی شهید مطهری تهران به علت تخصص بیمارستان ،تعداد بیماران دچار ستوختگی بته ایتن
لیست اضافه گردید).

. Mass gathering

1
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پیوست  3ـ فهرست حوادث داخلی بیمارستان


نقص تأسیسات ،تجهیزات و سازههای بیمارستان بهنحوی که فعالیت بیمارستان مختل شتود
یا امکان ایجاد مخاطرهای را درپی داشته باشد.



مسمومیت یا مصدومیت گروهی پرسنل بیمارستان به نحوی که فعالیتت بیمارستتان مختتل
شود.



شیوع بیماری عفونی در بیماران و پرسنل بیمارستان به نحوی که فعالیت بیمارستان مختتل
شود.



حمله به بیمارستان در درگیریهای مختلف



وقوع مخاطرات طبیعی مانند سیل ،زلزله و  ...به صورتی که تمام یا بخشهایی از بیمارستتان
و یا عملکردهای آن را تحت تأثیر قرار دهد.



وقوع مخاطرات غیرطبیعی مانند آتشسوزی ،نقص تجهیزات هسته ای ،آلودگیهای شیمیایی
و ...



مشاهدهی نوعی از بیماری که نیاز به اقدام سریو نیروهای درمانی جهت جلوگیری از شتیوع
دارد.



تجمو اکثریت بیماران یا پرسنل مانند تحصن



پخش هرگونه شایعه که وضعیت بیمارستان را از حالت عادی خارج نماید.
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پيوست  -4معيار تعيين سطح حادثه
براساس دستورالعملهاي كشوري ،مراكز درماني ميتوانند از طرف مركز هدايت عملياا در چهاار
وضعيت سفيد ،زرد ،نارنجي و قرماز قارار ريرناد كا درصاور «اعام وضاعيت هشادار» ،فرماناد ي
بيمارستان موظف است براساس دستورالعمل موجود اقدا ب افزايش سطح آماادري بيمارساتان نماياد
قابل ذكر است ك راهياوقا وضعيت زرد تنها ب مديران ارشد بيمارستان اعم مايشاود و با اااطر
محرمان بودن ،وضعيت آماد باش ب هم پرسنل اعم نميرردد
اعم وضعيت ب بيمارستان ،الزاماً ب معني وقوع حادث ي فوريتي يا بحران نيسات بلكا ميايآ آن
است ك براساس رزارشا و شواهد موجود ،احتمال وقوع حادث وجود دارد لذا با اعم يكاي از حالات
هاي سفيد ،زرد ،نارنجي يا قرمز ،سطح آمادري براي پاسخرويي ارتقاء يافت و تمامينيروها آمادري الز
را ب دست ميآورند

بیمارستانی 27
هشدار
احیراحی
سوم:ر ط
اولیه 27
بیمارستانی
سامانهاولیه
سامانه هشدار
فصلسوم :ط
فصل
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي
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پیوست  -5نمونهی فلوچارت فعال سازی سامانهی هشدار اولیه

هشدار واولیه
سامانهی
شهیدسازی
سوختگیفعال
فلوچارت
پیوست  -5نمونه
فلوچتارت فعتال ستازی هتر
هشدار اولیته
مطهری (سامانهی
بیمارستانیسوانح و

میگردد).
هشدارطراحی
آنیبیمارستان
مطهریبا (شرایط
شهیدو متناسب
ارزیابی خطر
سوانح باوتوجه به
بیمارستان
فلوچتارت فعتال ستازی هتر
اولیته و
سامانه
سوختگی
بیمارستان

بیمارستان با توجه به ارزیابی خطر و متناسب با شرایط آن بیمارستان طراحی میگردد).
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پیوست  -6سنجه اعتباربخشی بیمارستان در خصوص سامانهی هشدار اولیه
پیوست  -6سنجه اعتباربخشی بیمارستان در خصوص سامانهی هشدار اولیه

در اعتبار بخشی نسل سوم  37سنجه به مدیریت خطر حوادث و بالیا اختصتاص داده شتده کته  18متورد
آن مربوط به آمادگی بیمارستان در حوادث و بالیا میباشد و بر اساس همین کتاب بتا نظتر متخصصتین حتوزه
سالمت در بالیا و فوریت ها استخراج شده است .که سنجه شماره  3قسمت الف  6-5دقیقا مختص به تتدوین
سامانهی هشدار اولیه است و بر اساس این فصل کتاب طراحی شتده استت.در اعتباربخشتی نستل ستوم 37
سنجه به مدیریت خطر حوادث و بالیا اختصاص داده شده که  18مورد آن مربوط به آمادگی بیمارستان
در حوادث و بالیا می باشد و بر اساس همین کتاب با نظر متخصصین حوزه سالمت در حوادث و بالیتا و
فوریت ها استخراج شده است که سنجه شماره  3قسمت الف  6-5دقیقتا مختتص بته طراحتی ستامانه
هشدار اولیه بوده و بر اساس این فصل کتاب طراحی شده است.
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خالصهی فصل
در این فصل ابتدا به ملزومات داشتن سامانهی هشدار اولیه بیمارستان پرداخته شد .در ادامه فرایند
و مراحل فعالسازی سامانه هشدار اولیه قبل ،حین و بعد از حوادث و فوریتها بهطور کامل مورد بررسی
قرار گرفت .مشخصات و ملزومات مرکز هدایت عملیات بیمارستان تحلیل و موارد قابل گزارش بته اتتاق
هدایت عملیات دانشگاه و حوادث داخلی بیمارستانی بههمراه سناریوی فرضی توضیح داده شد.
هم چنین فرایند چگونگی تدوین دستورالعمل طراحی سامانهی هشدار اولیه بیمارستانهای کشتور
به نحوی که مدیران بیمارستتانهتا بتواننتد بتا استتفاده از ایتن دستتورالعمل ستامانهی مخصتوص هتر
بیمارستان را براساس ظرفیت های مربوطه طراحی نمایند ،تشریح شتد .توصتیه متیشتود دستتورالعمل
پیشنهادی در سناریوی فرضی تمرین شود.
در ادامه به تشریح سطوح مختلف هشدار شامل اطتالع رستانی ،آمتادهبتاش ،فعتال ستازی و توقتف
برنامه ی پاسخ بیمارستانی در مقابل حوادث و بالیا پرداخته شد .در انتها نمونهی اجرا شتدهی ستامانهی
هشدار و تصویر فلوچارت نحوهی فعال سازی و اطالع رسانی سامانهی هشدار نصب شده در بیمارستتان
شهید مطهری به عنوان نمونه ،جهت الگو برداری ارایه گردید.
توصیه میشود براساس سناریوی فرضی فرایند مذکور تمرین شود.

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

پيوست فصل 3
بيمارستان ميداني
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پيوست سوم :بيمارستان ميداني
پيوست سوم :بيمارستان ميداني
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پيوست سوم :بيمارستان ميداني
پيوست سوم :بيمارستان ميداني

محتوای پيوست
محتوای پيوست
 تعریف بیمارستان میدانی
 تعریف بیمارستان میدانی
 ضرورت وجود بیمارستان سیار
 ضرورت وجود بیمارستان سیار
 اهداف استقرار بیمارستان سیار
 اهداف استقرار بیمارستان سیار
 الزامات مورد نیاز جهت استقرار بیمارستان سیار
 الزامات مورد نیاز جهت استقرار بیمارستان سیار
 واحدهای تشکیل دهنده بیمارستان سیار
 واحدهای تشکیل دهنده بیمارستان سیار
 خصوصیات سازهای بیمارستان سیار
 خصوصیات سازهای بیمارستان سیار
 معیارهای تصمیمگیری برای راهاندازی بیمارستان میدانی
 معیارهای تصمیمگیری برای راهاندازی بیمارستان میدانی
 سازه ی پیشنهادی برای برپایی بیمارستان  ۵۰تختخوابی
 سازه ی پیشنهادی برای برپایی بیمارستان  ۵۰تختخوابی
خوانندگان بعد از مطالعه این پيوست از کتاب قادر خواهند بود:
خوانندگان بعد از مطالعه این پيوست از کتاب قادر خواهند بود:
 بیمارستان میدانی را تعریف نمایند.
 بیمارستان میدانی را تعریف نمایند.
 ضرورت وجود بیمارستان میدانی را بیان نمایند.
 ضرورت وجود بیمارستان میدانی را بیان نمایند.
 اهداف استقرار بیمارستان میدانی را تبیین کنند.
 اهداف استقرار بیمارستان میدانی را تبیین کنند.
 با الزامات مورد نیاز برای استقرار بیمارستان میدانی آشنا شوند.
 با الزامات مورد نیاز برای استقرار بیمارستان میدانی آشنا شوند.
 واحدهای تشکیل دهنده بیمارستان میدانی را توصیف کنند.
 واحدهای تشکیل دهنده بیمارستان میدانی را توصیف کنند.
 خصوصیات سازهای بیمارستان میدانی را بیان نمایند.
 خصوصیات سازهای بیمارستان میدانی را بیان نمایند.
 معیارهای تصمیمگیری برای راهاندازی بیمارستان میدانی را تشریح کنند.
 معیارهای تصمیمگیری برای راهاندازی بیمارستان میدانی را تشریح کنند.

5. Timeliness

پيوست سوم :بيمارستان ميداني

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

بيمارستان ميداني

فصل سوم

203

1

بیمارستان میدانی که در میان مخاطبان ،به بیمارستان صحرایی یا بیمارستتان ستیار نیتز معتروف
است ،در واقع یک واحد ارائه ی خدمات درمانی مستقل ،2خودکفا ،3قابل استفاده در تمامی شرایط
آب و هوایی و دارای قابلیت جابهجایی 4است که امکان اعزام ،استتقرار ،راهانتدازی ستریع و تتأمین
نیازهای فوریتی آسیبدیدگان یک منطقهی جغرافیایی در زمان مناستب ۵را تتا زمتانی کته امکتان
تأمین تسهیالت درمانی کاملتر و پایدارتر بوجود آید ،دارا میباشد.
معموالً آنچه با نام بیمارستان میدانی (سیار) به ذهن مخاطب خطور میکند ،اشاره بته کتاربرد
نظامی آن است .بهطوری که در بیشتر مواقع ،واژۀ "بیمارستان جراحتی نظتامی ستیار "  6را بترای
افراد تداعی میکند؛ استفاده از چنین تسهیالتی ،درصورت رخداد دیگر حوادث و مخاطرات طبیعی
یا انسان ساخت نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
ضرورت وجود بيمارستان ميداني
در پی رخداد حوادث و بالیای طبیعی یا حوادث پیچیده( 7مانند جنگ) با توجه به افزایش ناگهانی
تعداد بیماران و نیاز بته ختدمات درمتانی و آستیب احتمتالی بته زیرستاختهتا (تخریتب راههتای
مواصالتی) ،ناتوانی در پاسخگویی یا نبتود امکتان تخلیته و انتقتا ستریع بیمتاران و مصتدومان از
صحنهی حادثه به مراکز درمانی مناسب و از همه مهمتر اعالم نیاز مقامات رستمی منطقته آستیب
دیده ،ضرورت تأمین این امکانات در منطقه بوجود میآید .یکتی از راهکارهتای مناستب در چنتین
شرایطی ،برپایی بیمارستان میدانی میباشد.
تدارک واحد خدمات درمانی و مراقبت های ویژه سیار برای مصتدومان ترومتایی در محتل حادثته
ضمن ایجاد اطمینان از رعایت "ساعت طالیی" در فرآیند مراقبت ،میتواند منجر به کاهش معنادار
میزان مرگ و میر نیز گردد.
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5-golden time
6
). Mobile Army Surgical Hospital (MASH
7
. complex disasters
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الزامات مورد نياز جهت استقرار بيمارستان ميداني
بیمارستان میدانی باید شرایط کاری و عملیات شبیه به بیمارستانهای واقعی با تجهیزات و امکانات
کافی را داشته باشد تا خدمات موردنیاز سالمت در آن به راحتی ارائه شود .بطور خالصه بیمارستان
میدانی باید دارای شرایط ذیل باشد تا بتواند به ارائه خدمات سالمت بپردازد؛
.1

دارای ساختاری متراکم به همراه تجهیزاتی با تکنولوژی باال

.2

کارایی قابل اطمینان در تمام شرایط آب و هوایی

.3

قابلیت جابجایی و استقرار سریع

.4

سازگاری برای حمل و نقل

.۵

خود اتکایی از نظر ذخائر و نیازمندیها

باید بخاطر داشت که اعزام بیمارستان میدانی باید بر اساس اعالم نیاز مقامات رستمی منطقته
آسیب دیده بر پایه ارزیابیهای انجام شده ،نو صدمات و بیماری های جمعیت متأثر از حادثه( )2و
توجیه اقتصادی الزم برای نیل به اهداف مدنظر صورت گیرد ،لذا دو الزام اصلی برای برپایی این نو
بیمارستان ،کارایی 1و مقرونبهصرفه بودن 2آن است.
اجزای اصلي بيمارستان ميداني
48
48

اجزای اصلی یک بیمارستان میدانی شامل موارد زیر است:
نو سازه


ترومایی وو
پیشرفته ترومایی
اولیه پیشرفته
های اولیه
های
 تجهیزات؛ تمامی مواد و لوازم مصرفی و غیرمصرفی پزشکی ،مواد غذایی ،آب ،ستوخت و
امکانات رفاهی کارکنان


نیروی انسانی



تأسیسات؛ ازجمله تأمین انرژی ،سرمایش ،گرمایش ،ارتباطات ،روشنایی ،آب و فاضتالب
و ...



پشتیبانی (تدارکات) و حملونقل



انبار



دستورالعملهای عملیاتی
1
.
2

Efficiency
. Cost effective
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الزامات مورد نیاز جهت استقرار بیمارستان میدانی
بیمارستان میدانی باید شرایط کاری و عملیات شبیه به بیمارستانهای واقعی با تجهیزات و امکانات
کافی را داشته باشد تا خدمات موردنیاز سالمت در آن به راحتی ارائه شود .بطور خالصه بیمارستان
میدانی باید دارای شرایط ذیل باشد تا بتواند به ارائه خدمات سالمت بپردازد؛
.1

دارای ساختاری متراکم به همراه تجهیزاتی با تکنولوژی باال

 .2کارایی قابل اطمینان در تمام شرایط آب و هوایی
.3

قابلیت جابجایی و استقرار سریع

.4

سازگاری برای حمل و نقل

.5

خود اتکایی از نظر ذخائر و نیازمندیها

باید بخاطر داشت که اعزام بیمارستان میدانی باید بر اساس اعالم نیاز مقامات رسممی منطقمه
آسیب دیده بر پایه ارزیابیهای انجام شده ،نوع صدمات و بیماری های جمعیت متأثر از حادثه( )2و
توجیه اقتصادی الزم برای نیل به اهداف مدنظر صورت گیرد ،لذا دو الزام اصلی برای برپایی این نوع
بیمارستان ،کارایی 1و مقرونبهصرفه بودن 2آن است.
اجزای اصلی بیمارستان میدانی
اجزای اصلی یک بیمارستان میدانی شامل موارد زیر است:


نوع سازه



تجهیزات؛ تمامی مواد و لوازم مصرفی و غیرمصرفی پزشکی ،مواد غذایی ،آب ،سموخت و
امکانات رفاهی کارکنان



نیروی انسانی



تأسیسات؛ ازجمله تأمین انرژی ،سرمایش ،گرمایش ،ارتباطات ،روشنایی ،آب و فاضمالب
و ...



پشتیبانی (تدارکات) و حملونقل



انبار



دستورالعملهای عملیاتی
1
.
2

Efficiency
. Cost effective
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رختشویخانه



کانتینر یا وسیلهی حمل سازههای جمعشده
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ویژگيهای سازهی مناسب


ازنظر تأمین انرژی و تأسیسات برودتی ،حرارتی و منابع آب مستقل باشد.



در حالت جمعشده ،وزن و حجم کمی داشته باشد.



امکان حمل و استقرار سریع داشته باشد.



امکان نصب در مناطق مختلف را داشته باشد.



امکان تغییر نقشهی نصب ،براساس موقعیت منطقه وجود داشته باشد.



امکان گسترش بخشها و افزایش ظرفیت کاری را داشته باشد.



امکان ارائه خدمات ستالمت بته جمعیتت هتای آستیب پتذیر (کودکتان ،زنتان بتاردار،
سالمندان ،بیماران مزمن ،افراد ناتوان و معتادان) را داشته باشد.



امکان تثبیت تجهیزات در سازه تا حد امکان وجود داشته باشد ،به نحوی کته در حالتت
جمعشده با خود سازه جابهجا شوند.



دارای ماندگاری و کیفیت باال باشد.



به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

معيارهای تصميمگيری برای راهاندازی بيمارستان ميداني
ازآنجاکه استقرار بیمارستان در منطقۀ آسیبدیده ،بر اساس اعالم نیاز و تشخیص مقامات رسمی و
در راستای تأمین اهداف سهگانه ی پیشگفته استت ،درصتورت عتدم بررستی مناستب موقعیتت و
توقعات و صرفۀ اقتصادی ،ممکن است مشکلآفرین باشد؛ لذا این تصمیمگیری ،باید با احتیاط الزم
صورت پذیرد.
برای تصمیمگیری ،رعایت نکات زیر الزم است:
 .۱شرایط اساسي اعزام بيمارستان ميداني به منطقهی آسيبدیده لحاظ شود:


ارزیابی کامل منطقهی حادثهدیده توسط مستووالن ستالمت و اعتالم نیتاز بته ختدمات
بیمارستانی
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ميداني
بيمارستان
پيوست
هاي اعتباربخشي
شاخص
سوم:بر اساس
بيمارستاني
راهنمای ملي مديريت خطر



نیاز به الحاق بیمارستان میدانی به نظام درمانی منطقهی حادثهدیده



درنظرگرفتن نقشهای معین برای بیمارستان میدانی

 .۲معيارهای اساسي برای تصميمگيری در راستای تأمين هدف اول:
از رخداد حادثه در منطقه



امکان استقرار در  24ساعت او پ



استقال و خودکفایی کامل با امکانات کافی (تأمین فضای استراحت و تغذیهی کارکنان)



از بروز حادثه ،با استاندارد باالتر یتا

امکان ارائهی خدمات مرتبط در  4۸ساعت او پ
قابل مقایسه با خدمات موجود در منطقه



آشنایی با موقعیتهای مختلف منطقه از نظر زبان ،فرهنگ ،خدمات درمانی موردنیتاز و
امکانات موجود

 .۳معيارهای اساسي ،برای تصميمگيری در راستای تأمين هدف دوم:


امکان ارائهی خدمات درمانی بیشتر برای ادامهی درمان بیماران و مصدومان



امکان تأمین و جایگزینی کارکنان درمانی حاضر در منطقه (بر اساس پروتکل ملی)



آمادگی پاسخگویی کامل به نیازهای درمانی منطقه ،در روزهای سوم تا پانزدهم پت

از

بروز حادثه


حداقل نیاز به پشتیبانی امکانات محلی ،ازجمله آب ،سوخت ،برق و...



آشنایی با موقعیتهای مختلف منطقه ازنظر زبان ،فرهنگ ،خدمات درمتانی موردنیتاز و
امکانات



تأمین تخصصهای مرتبط با آسیبهای منطقه ،شامل؛ طب اورژان  ،ارتوپدی ،جراحتی
عمومی ،بیهوشی ،طب داخلی ،زنان و زایمان ،کودکان و نیتز تکنستینهتای مترتبط بتا
نیازها و توانایی جهت ارائهی خدمات به تمامی بیماران بدون درنظرگرفتن سن و جن



تداوم ارائهی خدمات در سطح قابل ارائه توسط خدمتدهندگان محلی



ارزیابی هزینه اثربخشی استقرار بیمارستان میدانی



امکان ارائهی گستردهی خدمات مرتبط با سالمت

 .۴معيارهای اساسي برای تصميمگيری در راستای تأمين هدف سوم:

نیازها و توانایی جهت ارائهی خدمات به تمامی بیماران بدون درنظرگرفتن سن و جن


تداوم ارائهی خدمات در سطح قابل ارائه توسط خدمتدهندگان محلی



ارزیابی هزینه اثربخشی استقرار بیمارستان میدانی



امکان ارائهی گستردهی خدمات مرتبط با سالمت

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي
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پيوست سوم :بيمارستان ميداني

 .۴معيارهای اساسي برای تصميمگيری در راستای تأمين هدف سوم:


عدم وجود ساختار جایگزین مقرون بهصرفهی دیگر



تناسب خدمات بیمارستان با استانداردهای منطقه ،مثل وضعیت آب و هوایی و وضعیت
سالمت کارکنان و بیماران



پیش طراحی بیمارستان برای فعالیت درازمدت تا دو سا و امکان نگهداری سازه توسط
کارکنان (برای مثا در وضعیت ایده آ  ،سازههای چادری دست کم هر شش ماه یکبار
باید تعویض شوند)



توجه به امکانات و حمایت مالی و تخصصی منطقۀ آسیبدیده برای برپایی سازه و تداوم
فعالیت آن



توجه به شرایط و وضعیت سالمت منطقه



توجه به نیازهای تکنیکی و تخصصی

توضیح این نکته ضروری است که بهطور معمو  ،در زمان استتقرار بیمارستتان میتدانی ،بایتد
حداکثر زمان فعالیت بیمارستان در محل حادثه یک سا اعالم شود تا انگیزه و امکان مناسب برای
مقامات محلی جهت بازسازی تسهیالت موجود در منطقه وجود داشته باشد.
در ادامه ،یک نمونه سازهی پیشنهادی برای برپایی بیمارستان  ۵۰تختخوابی آورده شده است.
سازهی پيشنهادی برای برپایي بيمارستان ميداني  ۵۰تختخوابي
شرح

تعداد

نو سازه

ورودی و پذیرش  /تریاژ

چادر اسکلت بادی  3۵تا  4۰مترمربع

1

درمانگاه

چادر اسکلت بادی  3۵تا  4۰مترمربع

1

واحد رفع آلودگی

چادر اسکلت بادی  2۵تا  3۰مترمربع

1

بخشهای بستری

چادر اسکلت بادی  3۵تا  4۰مترمربع

۵

راهروهای ارتباطی

چادر اسکلت فلزی

 6تا1۰

اتاق عمل

کاروان  6متری با امکان گسترش سته برابتر ،بتا 1
لولهکشی آب و مخزن اضافه

ریکاوری  /بخش مراقبتهای ویژه

کاروان  6متری با امکان گسترش سته برابتر ،بتا 1
لولهکشی گازهای طبی

آزمایشگاه

چادر اسکلت بادی 1۵تا 2۰مترمربع

1

رادیولوژی /سیتیاسکن

چادر اسکلت بادی 1۵تا 2۰مترمربع

1
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سازهی پیشنهادی برای برپایی بیمارستان میدانی  ۵۰تختخوابی

شرح

تعداد

نوع سازه

ورودی و پذیرش  /تریاژ

چادر اسکلت بادی  ۳۵تا  ۴۰مترمربع

۱

درمانگاه

چادر اسکلت بادی  ۳۵تا  ۴۰مترمربع

۱

واحد رفع آلودگی

چادر اسکلت بادی  ۲۵تا  ۳۰مترمربع

۱

بخشهای بستری

چادر اسکلت بادی  ۳۵تا  ۴۰مترمربع

۵

راهروهای ارتباطی

چادر اسکلت فلزی

 ۶تا۱۰

اتاق عمل

کاروان  ۶متری با امکان گسترش سه برابرر ،برا

۱

لولهکشی آب و مخزن اضافه
ریکاوری  /بخش مراقبتهای ویژه

کاروان  ۶متری با امکان گسترش سه برابرر ،برا

۱

لولهکشی گازهای طبی

آزمایشگاه

چادر اسکلت بادی ۱۵تا ۲۰مترمربع

۱

رادیولوژی /سیتیاسکن

چادر اسکلت بادی ۱۵تا ۲۰مترمربع

۱

اتاق استریلسازی

چادر اسکلت بادی ۲۵تا ۳۰مترمربع

۱

داروخانه

چادر اسکلت بادی ۲۵تا ۳۰مترمربع

۱

انبار دارو /تجهیزات مصرفی

چادر اسکلت بادی ۲۵تا ۳۰مترمربع

۱

آشپزخانه

چادر اسکلت بادی ۳۵تا ۴۰مترمربع

۱

غذاخوری

چادر اسکلت بادی ۳۵تا ۴۰مترمربع

۱

پاویون استراحت کارکنان

چادر اسکلت بادی  ۳۵تا  ۴۰مترمربع

۲

سرویسهای بهداشتی

کانکس ویژه و طراحیشده

۲

رختشویخانه

چادر اسکلت بادی ۲۵تا ۳۰مترمربع

۱

واحد ارتباطات و اداری

چادر اسکلت بادی ۲۵تا ۳۰مترمربع

۱

کانتینر حمل سازههای جمعشده و تجهیزات

خودروی دارای اتاق  ۴مترمربع

۲

ميداني
پيوست سوم:
سوم
بيمارستانفصل
اعتباربخشي
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خالصه پيوست
بیمارستان میدانی ،یک واحد ارائه ی خدمات درمانی مستقل ،خودکفتا ،قابتل استتفاده در تمتامی
شرایط آب و هوایی و دارای قابلیت جابهجایی است .این واحد برای بحرانیهایی که قابل متدیریت،
چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ نیروی انسانی ،توستط سیستتم پتیشبیمارستتانی و بیمارستتانی
موجود نیست ،مورد نیاز و استفاده قرار می گیترد .هتدف از استتقرار ایتن ستامانه از ارائته ختدمات
فوریتی و مراقبتهای الزم تا آزمایشگاه و رادیولوژی و همچنین جراحیهای ضروری مدنظر استت.
ارائه ی خدمت در این واحدها به سه دسته زمانی  4۸ساعت او  3 ،تا  1۵روز بعد و نهایتاً 2ماه تتا
 2سا آخر تقسیمبندی می شود .الزامات خاصی جهت استقرار ایتن ستامانه وجتود دارد کته از آن
جمله ساختار متراکم با تجهیزات و تکنولوژی باال ،همچنین قابلیت جابجتایی ستریع و خوداتکتایی
است .این واحد از یکسری اجزای اصلی مانند نو سازه و تجهیزات و نیتروی انستانی در واحتدهای
تشکیل دهنده آن مانند ورودی و پذیرش ،رفع آلودگی ،اتاق احیا و درمانگاه ،تشکیل میگردد.
راهاندازی یا صرف نظر از راه اندازی بیمارستان میدانی تبعاتی خواهد داشت که بعضاً به سطوح باال،
حتی امنیتی کشور ،نیز کشیده میشود .فرآیند راه اندازی واجد یکسری معیارهای اندازهگیری است
که رعایت آنها الزامی است .ازجمله آنها امکان استقرار در  24ساعت او پ
البته وابسته به دالیل متعددی از جمله (با توجه عملکرد اورژان
بیمار در منطقه است.

از حادثه می باشد که

پیش بیمارستتانی) بتاقی مانتدن
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محتوای فصل
 بیان اهمیت افزایش ظرفیت بیمارستانی در بالیا
 مفاهیم و اصطالحات مربوط به افزایش ظرفیت
 معرفی عناصر برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی در بالیا
 بیان مراحل چهارگانه تدوین برنامه افزایش ظرفیت
 -مرحلهی اول :پیش نیازهای تدوین برنامه

 -مرحلهی دوم :تدوین برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی

 مرحلهی سوم :اجرای برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی -مرحلهی چهارم :ارزیابی و ارتقای برنامه

اهداف فصل
خوانندگان بعد از مطالعه این فصل از کتاب قادر خواهند بود:


اهمیت و جایگاه برنامه افزایش ظرفیت بیمارستانی را تبیین نمایند.



مفاهیم و اصطالحات مربوط به افزایش ظرفیت را بیان کنند.



عناصر تشکیل دهنده برنامهی افزایش ظرفیت را شرح دهند.



مراحل چهارگانه تدوین برنامه افزایش ظرفیت را بیان نمایند.
 -پیش نیازهای تدوین برنامه افزایش ظرفیت را تشریح کنند.

 -روند تدوین برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی را بیان نمایند.

 -نحوهی اجرای برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی را شرح دهند.

 -روش ارزیابی و ارتقای برنامه افزایش ظرفیت بیمارستانی را بیان نمایند.
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افزایش ظرفیت بیمارستانی
یکی از چالشهای اساسی در فاز پاسخ به حوادث و بالیا ،نیاز به ارائه خددمات درمدانی مناسد بده
بیماران و حمایت از سالمت عموم جامعه ،در زمانی است که تقاضای بوجود آمدده بیشدتر از منداب
موجود میباشد .ایجاد آمادگی برای پاسخ به افزایش ناگهانی میزان تقاضای مراقبتهدای پزشدکی و
خدمات سالمت عمومی به عنوان افزایش ظرفیت و توانمندی پزشکی نام برده میشدود .بدرای رفد
عدم تطابق و یا پر کردن فاصله بین نیازها ،توانمندی و یا ظرفیت باید بدر افدزایش ظرفیدت تمرکدز
شود.
برنامهریزی و مدیریت یک حادثه به بررسی عمیق و دقیق تغییرات ایجاد شده به دنبال بروز حادثده
در میزان و نوع تقاضا برای خدمات سالمت ،ارزیدابی تواندایی هدا و ظرفیدتهدای موجدود ،ارزیدابی
واق بینانه از توان افزایش ظرفیت و در نهایت ترسیم یک جدول زمانبندی برای اینکده چده زمدانی
مناب در دسترس خواهند بود ،نیازمند است .هدد نهدایی افدزایش ظرفیدت و تددوین پروتکدلهدا
تخصیص مناب کمیاب ،مدیریت و ایجاد تعادل در مناب دسترس ،رسیدن به بهترین نتایج میباشد.
طبق تعریف ،ظرفیت بافری1در تسهیالت سالمت شامل توانایی تداوم عملکرد مرکز علدیرغدم بدروز
آسی و تغییر در مناب موجود میباشد .به عبارتی ،ظرفیت بافری توان یک جامعه یدا سدامانه بدرای
کاهش تغییر در عملکرد درصورت آسی و وجود تغییر در مناب در دسترس میباشد .ایجاد ظرفیت
بافری در بخش سالمت ،همان مفهوم افزایش ظرفیت 2است که بهمعندی تواندایی افدزایش ناگهدانی
بیش از حد ظرفیت برای ایجاد ،اجرا و یا استقرار یک قابلیت و توانایی خاص در پاسدخ بده افدزایش
ناگهانی نیازهای ناشی از وقوع حوادث و بالیا میباشد.
تعاریف و اصطالحات
افزایش توان پزشکی شامل "افزایش ظرفیت" و "افزایش توانمندی" میباشد.
 افزایش ظرفیت پزشکی عبارت است از افزایش تدوان ارائده خددمات سدالمت بده جمعیتدی
بیشتر از میزان معمول در شرایط عادی .افزایش ظرفیت پزشکی شامل افدزایش همزمدان منداب در
دسترس از جمله :

. Buffering capacity
. Surge capacity

1
2
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افزایش تختهای بیمارستان ،کارکندان بیمارسدتان ،تجهیدزات ،منداب و دارو و ملزومدات

پزشکی مورد نیاز برای پشتیبانی و اجرای فرآیندهای درمانی و مراقبتی است.
 افزایش توانمندی پزشکی شامل ایجاد قابلیت در ارائه خدمات جدید و یا گسترش خدماتی
که مرکز درمانی در شرایط عادی آنها ارائه نمیدهد؛ از قبیل خدمات درمان و مراقبدت از مصددومان
سوختگی و یا مصدومان ترومایی.
 افزایش ظرفیت و توانمندی بیمارستانی عبارت است از افزایش توان بیمارستان برای توسعه
سری و تقویت خدمات در پاسخ به نیازهای درمانی بوجود آمده در اثر یک یا چند حادثه و مدیریت
بیماران و مصدومان فراوانی که نیازمند دریافت خدمات و مداخالت بسیار ویژه یا غیر معمول (مثل؛
مصدومان سوختگی یا مواجهه شده با مواد خطرناک) میباشند .افزایش ظرفیت میتواند ،بدهدنبدال
وقوع یک مخاطره با شروع ناگهانی (مثل؛ زمینلرزه یا انفجار) یدا مخداطره بدا شدروع تددریجی و در
طوالنیمدت (مثل؛ یک همهگیری) ،ایجاد شود.
مرکز مدیریت مناب و خدمات سالمتی امریکا 1افزایش ظرفیت موردنیاز بهمنظور تأمین توانایی
الزم برای درمان و تثبیت شرایط بیماران بهازایِ هر یک میلیون نفر جمعیت را به شرح زیر ،توصدیه
کرده است:
 ۵۰۰ بیمار در حوادث عفونی
 ۵۰ بیمار در حوادث شیمیایی
 ۵۰ بیمار در حوادث انفجاری و آتشسوزی
 ۵۰ بیمار در حوادث پرتوی
این اعداد شاخص های استاندارد برای بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان مدیباشدند؛ بدرای مثدال،
شهری با جمعیت 2میلیون نفر ،باید بتواند خدمات سالمت موردنیاز  1۰۰۰بیمار در حوادث عفونی،
 1۰۰بیمار در حوادث شیمیایی 1۰۰ ،بیمار در حوادث سوختگی و  1۰۰بیمار در حوادث پرتدوی را
تأمین نماید.
در بعضی از کشورها براساس استاندارد ،توان افزایش ظرفیت بیمارستانها حداقل  1۰و حدداکثر
2۰درصد از تعداد تختهای مصوب میباشد (برای مثال ،یک بیمارستان 1۰۰تختخوابی باید بتواند
ظرفیت و توانمندی خود را به  12۰تخت افزایش دهد).

- Health Resources & Services Administrators
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ظرفیت درمانی بیمارستان1؛ تعداد مصدومین یک حادثه که در هدر سداعت در یدک بیمارسدتان
تحت درمان قرار میگیرند ،حدود  3درصد از کل تختهای بیمارستانی مدیباشدند کده بده عندوان
ظرفیت درمانی بیمارستان شناخته میشود.
ظرفیت جراحی بیمارستان2؛ تعداد بیماران آسی دیده جدی که در طول  12ساعت مدیتوانندد
در بیمارستان تحت جراحی قرار گیرند به عنوان ظرفیت جراحی بیمارستان تعریف میشدوند کده از
طریق فرمول (تعداد تخت های عمل جراحی ×  )۰/2۵ × 7محاسبه میشود.
عناصر برنامهی افزایش ظرفیت
هر برنامهی افزایش ظرفیت شامل سه جزء اصلی؛ کارکنان( 3مناب انسانی) ،تجهیدزات( 4پزشدکی و
غیر پزشکی بیمارستانی) و امکانات ،زیرساخت ها و ساختارها( ۵فضای فیزیکی) مدیباشدد .بدهبیدان
دیگر ،یک مرکز بهداشتی و درمانی درصورتی می تواند هنگام وقوع حوادث به ارائهی خدمات خدود،
ادامه دهد که بتواند براساس یک برنامهی از پیش تدوینشده و تمرینشده ،مناب سهگانهی خود را
افزایش دهد.

تجهیزات پزشکی و
غیر پزشکی
تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

دارو و تجهیزات بیمارستانی
تجهیزات حمل ونقل و ترابری
منابع انسانی
حمل ونقل و ترابری
تجهیزات
منابع انسانی
خدماتی
تجهیزات اداری و
کارکنان درمانی ،اداری و
بیمارستان درمانی ،اداری و
کارکنان
تجهیزات اداری و خدماتیخدماتی
خدماتی بیمارستان
تجهیزات و
تجهیزات اطالعاتی
کارکنان مراکز همکار
مدیریتی
اطالعاتی و
فیزیکی
ساختارهای
مدیریتی
کارکنان مراکز همکار
نیروهای داوطلب
اتاق های بستری
ساختارهای فیزیکی
نیروهای داوطلب
اتاق های بستری
راهروها ،سالنها و انبارها
راهروها ،سالنها و انبارها
فضای باز بیمارستان
فضای باز بیمارستان
دارو و تجهیزات بیمارستانی

.Hospital treatment capacity
. Hospital surgical capacity
3
. Staff
4
. Stuff
۵
. Structure
1
2
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البته الزم به ذکر است که تأمین هرکدام از این عناصر به تنهایی نمیتواند امکان مراقبت صدحیح و
کامل از بیماران را فراهم نماید .مدیریت مؤثر ،نیازمندد ایجداد انسدجام بدین تمدامیاجدزای سدامانه
میباشد ،رویکرد )3S (Staff, Stuff & Structureعنوان میکند که چالش فوق از طریق ایجاد

انسجام در سیاستگذاریها ،رویهها  ،کارکنان ،تجهیزات و سداختارهای فیزیکدی بدرای برنامدهریدزی

واقعی و پاسخ مناس  ،باعث توانمندسازی بیمارستانها جهت مدیریت مناس حادثه میشود.
در این بخش ،به اختصار به این عناصر اشاره خواهیم کرد.
 .1کارکنان (منابع انسانی):

برنامهی افزایش ظرفیت ،برنامهای است که میتواند براساس یک برنامهی قبلی ،تمام مناب انسدانی
مورد نیاز اعم از پزشکان ،پرستاران ،کادر پیراپزشکی ،کارکنان اداری و نیروهای خددماتی را تدأمین
کند .باتوجه به شرایط ،ممکن است تمام این مناب  ،هنگام بدروز حادثده در اختیدار فرماندده حادثده
نباشند؛ بنابراین ،برنامهی افزایش ظرفیت میتواندد منداب انسدانی موردنیداز را از راههدای مختلدف
(کارکنان خود بیمارستان ،کارکنان مراکز همکار ،نیروهای داوطلد و )...تدأمین نمایدد .یکدی از راه
های افزایش توانمندی کارکنان کادر پزشدکی بیمارسدتان ،تشدکیل تدیم هدای واکدنش اضدطراری،
آموزش و تمرین مهارتهای الزم برای ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران به ویژه بیماران بدا
نیازهای ویژه (سوختگی ،ترومایی ،آلودگی با مواد خطرناک و  )...میباشد.
 .2تجهیزات تخصصی و غیرتخصصی بیمارستان:
برای ارائهی خدمات مناس به مصدومان در هنگام وقوع یک حادثه ،عدالوه بدر منداب انسدانی ،بده
تجهیزات تخصصی و غیرتخصصی بیمارستانی نیز نیاز است .برنامهی افدزایش ظرفیدت بدهگونده ای
طراحی شده است که میتواند این مناب را از انبارهای موجدود در بیمارسدتان و مراکدز و نهادهدای
همکار یا ازطریق تفاهم نامههایی که با مراکز تأمین مواد و تجهیزات منعقد شده است ،تأمین کند.
دراین برنامه ،عالوه برتأمین نیازهای تخصصی ،نحوهی تأمین مواد مصرفی و همچنین مدواد غدذایی
نیز مشخص شده اسدت .یکدی از روش هدای افدزایش ظرفیدت در بعدد تجهیدزات؛ تهیده و تددارک
بستههای حاوی دارو ،تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی است .الزم به یادآوری است که تهیه و ذخیره
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تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی باید بر اساس ارزیابی خطر و تحلیدل مشدکالت احتمدالی ناشدی از
مخاطرات تهدید کننده بیمارستان باشد.
.3

امکانات و ساختارها (فضای فیزیکی):

واضح است که مناب انسانی و تجهیزات برای ارائهی خدمات ،باید در یدک فضدای فیزیکدی مسدتقر
شوند .برنامهی افزایش ظرفیت بهگونهای طراحی شده است که میتوان از تمام ظرفیتهای فیزیکی
بیمارستان ،شامل اتاقهای بستری ،راهروها ،سالن ها ،فضای باز بیمارستان ،ساختمانها و فضداهای
عمومییا خصوصی اطرا بیمارستان (سالن هدای ورزشدی ،مددارس ،مسداجد و  )...بدهخصدوص در
مواقعی که بخشی از ساختمان بیمارستان تخری

شده یا بدلیل آسدی وارده ایمندی آن بده خطدر

افتاده ،برای عرضهی خدمات بهتر استفاده کرد .در این برنامه ،کداربری تمدامیفضداهای موجدود در
بیمارستان در هنگام وقوع حادثه ،از پیش مشخص و نیدز فضداهای موردنیداز بدرای تریداا بیمداران،
بستری کردن مصدومان ،نگهداری اجساد و همچنین محل استراحت کارکنان پیشبینی شدهاست.
مراحل تدوین برنامه افزایش ظرفیت
مرحلهی اول :پیشنیازهای تدوین برنامه
اولین مرحله برای داشتن یک برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی ،تدوین پیشنیازهدای آن اسدت.
این پیشنیازها عبارتند از:
 .1برنامهی افزایش ظرفیت همانند هر برنامهی دیگری ،براساس تحلیل مخداطرات و ارزیدابی خطدر
تدوین و اجرا می شود؛ بنابراین ،قبل از تدوین این برنامه ،باید مخاطراتی کده بیمارسدتان را تهدیدد
میکنند ،شناسایی ،مشخصههای آسی پذیری و ظرفیتهای موجود بیمارستان استخراج و سدس،،
براساس تحلیل خطر بیمارستان ،برنامه تدوین شود.
 .2همانطورکه پیشتر توضیح داده شد ،تدوین و اجدرای برنامده ،نیازمندد وجدود سداختار مناسد
سازمانی (سامانهی فرماندهی حادثه بیمارستانی) میباشد؛ بدینمعنی که پدیش از تددوین برنامدهی
افزایش ظرفیت بیمارستانی ،الزم است که ساختار سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستان بهصورت
مناس تدوین شدهباشد.
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 .3شناسایی کاربریهای مورد نیاز ،ظرفیت های فیزیکی بیمارستان و همچنین نوع کاربری کده هدر
فضا میتواند داشته باشد ،از پیشنیازهای تدوین برنامهی افدزایش ظرفیدت اسدت .ایدن ظرفیدتهدا
عبارتند از:
 اتاق بیماران
 بخشهای بستری
 راهروها و سالنهای چندمنظوره (سالن انتظار ،رستوران ،انبار و درمانگاه)
 فضاهای باز بیمارستان
نکتهی بسیار مهم در استفاده از این فضاها ،ایمن بودن آنها برای ارائهی خددمات اسدت؛ بندابراین،
باید توجه کرد که استفادهی از این مکانها منوط به تأیید ایمنیِ آنها توسط ارشد ایمنی باشد ،چه
در زمان ارزیابی خطر و شناسایی ظرفیت ها و چه بعد از وقوع حوادثی ،همچدون زلزلده کده ممکدن
است ساختار فیزیکی این مکانها را دچار اختالل کند .درضمن ،در مواقعی کده ایدن امداکن ،بدرای
استفاده های خاص آماده می شوند ،باید قبل از استفاده ،عملیات گندزدایی و کنتدرل عفوندت طبدق
استاندارد های موجود انجام شود .همچنین بی توجهی و مستقرنبودن سیستم مددیریت پسدماندهای
بیمارستانی در این اماکن ،می تواند مجموعه را با چالشی بزرگ مواجده کندد؛ بندابراین ،پدیشبیندی
سیستم مدیریت پسماندهای بیمارستانی هنگام استفاده از این مکانها ضروری است.
 .4شناسایی ظرفیتهای غیرفیزیکی و تجهیزاتی بیمارستان؛ این ظرفیتها عبارتاند از:
 دارو و تجهیزات پزشکی
 تجهیزات حملونقل و ترابری
 تجهیزات اداری و خدماتی
 تجهیزات اطالعاتی و مدیریتی
 .۵شناسایی ظرفیتهای بالقوهی نیروی انسانی ،اعم از شاغل ،آمادهبهکار ،بازنشسته و داوطل  .این
ظرفیتها باید بهتفکیک عملکرد تخصصی شناساییشده و نوع و میزان مهارت آنها مشخص شدود.
ظرفیتهای نیروی انسانی بدینقرار است:
 کارکنان پرستاری
 کارکنان پزشکی
 کارکنان پیراپزشکی ،شامل رادیولوای ،آزمایشگاه ،داروخانه و ...
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 کارکنان خدماتی و پشتیبانی
 کارکنان اداری و مالی
 .۶شناسایی ظرفیتها و پتانسیل های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی خارج از بیمارستان؛ این
ظرفیتها عبارتند از:
 مراکز بهداشتی-درمانی موجود ،مناب و پتانسیلهای آنها کده شدامل مراکدز دولتدی،
خصوصی ،خیریه ،نظامی و ...میباشد.
 نهاد های مرتبط با خدمات درمانی و میزان توان آنها که شامل مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی ،سازمانهای حامی سالمت ،سازمانهای صنفی نظامپزشدکی ،نظدام پرسدتاری،
نظام روانشناسی ،هاللاحمر ،بهزیستی ،شهرداری ،نیروهای مسلح و ...است.
 نهادها و شرکتهای تولید و تدأمینکننددهی دارو و تجهیدزات پزشدکی و غیرپزشدکی
موردنیاز.
مرحلهی دوم :تدوین برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی
قبل از هر چیز ،ذکر این نکته ضروری است که هر بیمارستان براسداس ارزیدابی و تحلیدل وضدعیت
خود ،برنامهای منحصر به فرد دارد؛ اما بعضی از شاخصها در تمام برنامهها ،مشترک هستند و بایدد
مدنظر قرار گیرند همچون:
 برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی بخشی از برنامهی عملیات فوریت و بالیا 1است.
 وااگان و ادبیات این برنامه منطبق با اسناد باالدستی است.
 کارکنان کلیدی بیمارستان با این برنامه آشنا بوده و برای اجرای آن آموزش دیدهاند.
 برنامه با مشارکت تمامیذینفعان و افدراد دارای مسدوولیت در اجدرای برنامده ،نگاشدته
شدهاست.
 برنامه منطبق بر شرایط محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بیمارستان است.
 برنامه عالوه بر اینکه منطبق بر برنامهی عملیات فوریت است ،دارای ارتباطات تعریف و
تدوینشده در قال تفاهمنامههای کتبی با مراکز همجوار جهت تأمین مناب موردنیاز میباشد.
 وظایف تمامیافراد مسوول به آنها ابالغ شده و برای انجامدادن آنها ،آموزش دیدهاند.

). Emergency Operation Plan (EOP

1
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برای تدوین برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی ،ابتدا باید اجزای آن را مشخص کرد .هر بیمارستان
وضعیت خود می تواند اجزای مختلف داشته باشد؛ اما معموالً این برنامه دسدتورالعملهدای

برحس

زیر را دربردارد:


مسیر ورود بیماران و مصدومان به بیمارستان یا خروج آنها از بیمارستان



سطح بندی و نحوهی ترخیص بیماران بستری در بیمارستان و اطالعرسانی به خانوادهی

آنها


پذیرش سری مصدومان و بیماران



نحوهی جابجایی بیماران و مصدومان در بیمارستان



نحوهی پیگیری روند درمان بیماران ترخیصشده از بیمارستان



نحوهی فراخوانی کارکنان



نحوهی تریاا بیماران و مصدومان



نحوهی ارائهی خدمات درمانی خارج از بیمارستان



نحوهی گزارشدهی بیماریهای مشمول گزارش



نحوهی اجرای نظام مراقبت 1بیماریها



نحوهی بهکارگیری نهادهای همکار



نحوهی بهکارگیری کارکنان و نیروهای داوطل



نحوهی مدیریت همراهان بیماران و مردم



نحوهی تحویل تجهیزات و وسایل



نحوهی تأمین تجهیزات موردنیاز



نحوهی هزینهکرد مناب مالی

مرحلهی سوم :اجرای برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی
با توجه به این که برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی جزئی از برنامهی عملیات فوریت اسدت و در
ساختار سامانهی فرماندهی حادثه بیمارستان اجرا میشود؛ لذا در ایدن قسدمت ،بده شدرح وظدایف
جایگاههای مختلف اجرای برنامه براساس ساختار موجود اشاره میشود.

. Surveillance

1
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 .۱جایگاه فرماندهی :وظایف فرمانده حادثه در برنامهی افزایش ظرفیت عبارت است از:
 ارتباط و تبادل اطالعات با مرکز هدایت عملیات دانشگاه علوم پزشکی
 اعالم وضعیتهای چهارگانهی؛ زرد ،نارنجی ،قرمز و سفید
 صدور دستور فعالشدن برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی
 .2جایگاه روابط عمومی:
 جم آوری اطالعات موردنیاز مردم و رسانهها درخصوص تغییرات انجامشده در بیمارستان
 هماهنگی برای ارائهی مناس و بهموق این اطالعات به رسانهها و مردم
 .۳جایگاه رابط و هماهنگی:
 ارتباط دائم با بخشهای بیرونی بیمارستان و اعالم نیازهای بیمارستان به آنهدا براسداس
تفاهمنامههای قبلی
 هماهنگی با بخدش هدای داخلدی بیمارسدتان بدرای تدأمین نیازهدای بیمارسدتان توسدط
بخشهای بیرونی ،بهخصوص بخش حملونقل و تأمین تجهیزات و مناب
 ارتباط با مرکز هدایت عملیات دانشگاه ،تبادل اطالعات درخصوص وسعت حادثه ،منداب
موجود ،مناب و خدمات موردنیاز
 .4جایگاه ایمنی و امنیت:
 رصد و مدیریت وضعیت ایمنی بیمارستان ،به خصوص در مدواقعی کده سداختار فیزیکدی
بیمارستان آسی دیده ،نشت مواد خطرناک در بیمارستان وجود دارد یا هنگامیکه برنامهی افزایش
ظرفیت در فضای باز بیمارستان در حال اجراست
 هماهنگی برای تأمین تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی و
حفاظت فردی
 ساماندهی و مدیریت امنیت بیمارستان؛ شامل امنیت محیطدی ،حمدلونقدل ،مسدیرهای
ورود و خروج و....

224

فصل چهارم

فصل چهارم :برنامه فراظرفیت بیمارستانی
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

 .۵بخش پشتیبانی:
 تأمین ،ساماندهی و مدیریت فضاهای فیزیکی مورد نیاز بدرای اجدرای برنامدهی افدزایش
ظرفیت مدیریت و تأمین تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی برای اجرای برنامه
 تأمین آب ،غذا و محل استراحت برای بیماران و کارکنان براساس ظرفیت ایجادشدده در
بیمارستان
 نگهداری و بهروزرسانی تجهیزات موجود در انبارها
 مدیریت کمکهای مردمی و نهادهای خیریه
 .۶بخش برنامهریزی:
 ساماندهی و هدایت تمامی بخشها و اقدامات مربوط به برنامه
 رصد و مدیریت انتقال و انتشار مناس اطالعات
 دریافت اطالعات از تمامی بخشهای درگیر در عملیات
 مستندسازی اقدامات بخشهای مختلف
 دریافت اطالعات درخصوص مناب  ،ازجمله نیروی انسانی ،تجهیزات و نیازها
 توسعهی برنامههای مناس برای افزایش خدمات براساس اطالعات دریافتی
 .۷بخش اداری و مالی:
 تأمین مناب مالی و اعتباری برای تهیهی تجهیزات برنامه
 نظارت بر مالکیت اموال و تجهیزات
 مستندسازی هزینهها و مخارج عملیات
 .۸بخش عملیات:
 ساماندهی و هدایت اقدامات اجرایی برنامه
 اجرای دستورهای فرمانده حادثه در راستای دستیابی به اهدا تعیین شده
 هماهنگی و نظارت بر ارائهی خدمات بهداشتی-درمانی در بخشهدای عدادی و فضداهای
افزوده شده
 فعالسازی مدیران بخشها و مسووالن واحدها
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 فعالسازی برنامهی افزایش ظرفیت
 پیشنهاد صدور دستور لغو جراحیها به فرمانده حادثه
 پیشنهاد صدور دستور ترخیص بیماران بهبود یافته یا غیر حاد به فرمانده حادثه
 ارائهی خدمات در بخشها و فضاهای مازاد
مرحلهی چهارم :ارزیابی و ارتقای برنامه
افزایش ظرفیت بیمارستانی ،مثل هر برنامهی دیگری ،پویدا بدوده و بایسدتی مرتبداً اصدالح و بدهروز
رسانی شود .اجرای تمرین های تخصصی یا ترکیبی ایدن برنامده و ارزیدابی دقیدق ایدن تمدرینهدا و
همچنین ،اجرای برنامه در حوادث واقعی که ممکن است در بیمارستان اتفداق بیفتدد ،مدیتواندد در
ارتقای میزان آمادگی بیمارستان مفید باشد؛ بدینمنظور یکی از بخدشهدای بسدیار مهدم برنامدهی
افزایش ظرفیت بیم ارستانی ،بخش نظام ارزیابی و ارتقای برنامه است .در این قسمت ،به چند نمونده
از این اقدامات اشاره میشود:
 .1چک لیستها و فهرست های ارزیابی برنامه در زمان تدوین برنامه ،آماده و اعتبارسنجی و
ارزیابی شوند.
 .2تعدادی از کارکنان برای ارزیابی برنامه ،آموزش داده شوند.
 .3در زمان برگزاری تمرینها و عملیات ،کارکنان ارزیاب تحت نظارت بخدش برنامدهریدزی،
بخشهای مختلف برنامه را ارزیابی کنند.
 .4نتایج ارزیابی برنامه توسط واحد برنامهریزی تحلیل و در جلسهی ستاد فرماندهی حادثده
بررسی شود.
 .۵برنامه و دستورالعملهای اجرایی براساس ارزیابیهای انجامشده اصالح شوند.
 .۶تجربیات بخشهای مختلف مستندسازی شده و از آنها در راستای ارتقای برنامه اسدتفاده
شود.
 .7کمیتهی مدیریت خطر بیمارستان همواره به دنبال یافتن راههدایی بدرای ارتقدای میدزان
افزایش ظرفیت خود باشد.
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خالصه فصل:
برنامهی فراظرفیت بیمارستانی از جمله برنامههای مهم و اصلی فرمانده حادثه در بیمارسدتان اسدت
که داشتن این برنامه قطعاً میتواند کمک شایانی به انجام با کیفیت و مناس پاسخ به بدالی پدیش
آمده ،کند.
این برنامه در چهار مرحله انجام میگیرد که جزئیات آن در فصل آمددهاسدت .مرحلده یکدم :پدیش
نیاز های تدوین برنامه است .در این مرحله ،تدوین یا تعیین پیش نیازها مانندد تحلیدل مخداطرات و
ارزیابی خطر تدوین انجام میگیرد .مرحله دوم :تدوین برنامهی افزایش ظرفیت بیمارستانی است .در
این مرحله با علم به اینکه هر بیمارستان باید برنامه منحصر بفرد خود را داشته باشد ،اصدول انجدام
این اقدام مورد بحث قرا گرفت .مانند سطحبنددی و نحدوهی تدرخیص بیمداران و اطدالعرسدانی بده
خانواده بیمار توسط بیمارستان ،مورد نظر بودهاست .مرحله سوم :اجرای برنامدهی افدزایش ظرفیدت
بیمارستانی است که برنامهها و دستورالعملهای تدوین شده در مرحله دوم در این مرحله اجرا می-
گردد .مانند ارتباطگیری با اتاق هدایت عملیات دانشگاه و اعالم برنامه چهارگانه زرد ،نارنجی ،قرمز و
سفید .مرحله چهارم :ارزیابی و ارتقای برنامه است که اصول اولیه و الینفک یک برنامهریزی صدحیح
میباشد .چک لیستها و فهرستهای ارزیابی برنامه باید در زمان برنامهریزی تهیه شده باشدد .ایدن
ارزیابیها هم آموزش پرسنل را در ادامه به همراه خواهد داشت و از طرفی توسط واحد برنامهریدزی
تحلیل شده و در برنامه آتی مد نظر قرار میگیرد.
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الف -مدیریت و رهبری

الف  )5-مدیریت "خطرِ حوادث و بالیا"
بیمارستانها با توجه به ماهیت و شرایط خاصی که دارند از جمله وابستگی بیماران بستری به تجهیزات پزشکی حیاتی ،ناتوانی بیماران در هنگام وقوع
حادثه جهت پناه و گریز ،وجود دستگاهها ی حساس ،وجود مواد خطرناک و خطرساز ،در معرض انواع حوادث داخلی از جمله آتش سوزی ،قطع سیستم برق و
سامانه اطالعات بیمارستان ،اپیدمیها و سایر موارد قرار دارند .همچنین در صورت وقوع حوادث خارج از بیمارستان مانند تصادفات ،زلزله ،سیل و سایر بالیاهای
طبیعی ،ازدحام مصدومین و مراجعین ،بیمارستانها را با چالش مواجه می نماید .لذا بیمارستان همچون شهری پرخطر ،در هر لحظه مستعد حوادث است .این مهم
به ویژه در بیمارستانها ی با قدمت بیشتر و با ازدحام مراجعین از حساسیت بیشتری برخوردار است.ایجاد محیطی ایمن برای بیماران ،همراهان و کارکنان مستلزم
برنامه ریزی است  .برنامه ریزی در راستای پیشگیری از بروز حوادث در داخل بیمارستان و کنترل و مدیریت مواجهه با حوادث و بالیای خارجی ،از طریق ایجاد
آمادگی و افزایش ظرفیت بیمارستان صورت میپذیرد .توجه مدیران ارشد به برنامه ریزیهای پیشگیرانه و ایجاد آمادگی در مواجهه پیش از وقوع ،سرمایه گذاری
ارزشمندی است که الزم است در دستور کار مدیریت و رهبری بیمارستان قرار گیرد.

الف

5

بیمارستان ارزیابی و اولویت بندی خطرِحوادث و بالیا را انجام داده واقدامات پیشگیرانه را برنامهریزی مینماید.

1

دستاورد استاندارد

 شناسایی خطرات بالقوه موجود در بیمارستان و آمادگی و برنامه ریزی جهت کاهش خطرات

 کاهش بروز آسیب به بیماران ،مراجعین و کارکنان و کاهش خسارت مالی ناشی از بروز حوادث و بالیا
سنجه  .1ارزیابی خطرِ حوادث و بالیا در بیمارستان براساس آخرین مرجع علمی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 1و در سه حیطه ایمنی عملکردی ،ایمنی
سازهای و غیر سازهای به صورت سالیانه انجام میشود.

سطح سنجه

 الزامی

 ایده آل

 اساسی

روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تشکیل تیم ارزیابی *

3

انجام ارزیابی خطرِ حوادث و بالیا در حیطه ایمنی سازهای حداقل سالیانه ،طبق دستورالعمل ابالغی***

2
4
5

بررسی مستندات و مصاحبه

انجام ارزیابی خطرِ حوادث و بالیا در حیطه ایمنی عملکردی حداقل سالیانه ،طبق دستورالعمل ابالغی**

بررسی مستندات

انجام ارزیابی خطرِ حوادث و بالیا در حیطه ایمنی غیر سازهای حداقل سالیانه ،طبق دستورالعمل ابالغی****

بررسی مستندات

ثبت نتایج ارزیابی و امتیازات آن در فایل اکسل

توضیحات

هدایت کننده

2

بررسی مستندات
بررسی مستندات

*تیم ارزیابی خطر حوادث و بالیا حداقل شامل مسئول فنی  /ایمنی ،مسئوالن ساختمان ،تأسیسات ،تجهیزات ،بهداشت محیط و حرفهای،
دبیر کمیته و سایر اعضاء منتخب کمیته توسط کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا میباشند.
**حیطه ایمنی عملکردی منطبق با کتاب ارزیابی ایمنی بیمارستانی شامل ایجاد ساختار و برنامه مقابله با حوادث و فوریتها میباشد که
شامل (تشکیل کمیته ،تدوین برنامه و راهنماهای عملیاتی آمادگی ،پاسخ و بازتوانی) میباشد .طبق بخشنامه شماره  401/8189مورخ
 1390/10/9درخصوص ارزیابی بیمارستانها براساس کتاب ارزیابی ایمنی بیمارستانی.
***حیطه ایمنی سازهای شامل اجزایی است که وزن ساختمان را تحمل میکنند مثل ستونها ،تیرآهنها ،صفحات بتون و سقفها
میباشد .طبق بخشنامه شماره  401/8189مورخ  1390/10/9درخصوص ارزیابی بیمارستانها براساس کتاب ارزیابی ایمنی بیمارستانی.
**** حیطه ایمنی غیر سازهای شامل اجزایی از سازمان هستند که در تحمل وزن ساختمان نقش ندارند مانند سیستمهای حیاتی(
الکتریکی ،ارتباطی ،ذخایر آب ،سوخت ،گازهای پزشکی)،گرمایش ،سرمایش و تهویه هوا ،تجهیزات اداری ،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و
اجزای معماری هستند .طبق بخشنامه شماره  401/8189مورخ  1390/10/9درخصوص ارزیابی بیمارستانها براساس کتاب ارزیابی ایمنی
بیمارستانی
توصیه .نتایج ارزیابی خطر بالیا در اتاق رئیس بیمارستان و یا اتاق مرکز عملیات فوریت ( )EOCجهت بررسی و پایش برنامهها ،نصب شود.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

1

)Hospital Safety Index (HSI

2Excel

0
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سنجه  .2براساس نتایج ارزیابی خطرِ حوادث و بالیا در حیطههای عملکردی ،اولویتها مشخص شده و اقدامات پیشگیرانه برنامهریزی شدهاست.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

طرح و بررسی نتایج ارزیابی خطر بالیا در حیطه ایمنی عملکردی درکمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

بررسی مستندات

2

اولویت بندی خطرات*

بررسی مستندات

4

ابالغ برنامه تدوین شده به بخشها /واحدهای مرتبط جهت اجرا

3
5

بررسی مستندات

تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه براساس اولویتهای تعیین شده

بررسی مستندو مصاحبه

اجرای برنامه تدوین شده طبق زمانبندی تعیین شده

توضیحات
هدایت کننده

مشاهده

* اولین مرحله برنامه ریزی مدیریت خطر ،بررسی وضعیت موجود سازمان و شناسایی خطرات میباشد .مرحله بعد اولویت بندی
خطرات است که توسط مدیران ارشد سازمان با در نظر گرفتن اولویتهای سازمانهای باالدستی و شرایط بیمارستان (منابع مالی،
انسانی ،تجهیزات و ارزشهای سازمان) صورت میگیرد.سپساقدامات پیشگیرانه جهت کنترل خطرات ،تدوین و اجرایی خواهد گردید
این اقدامات شامل مداخالتی جهت حذف خطر،کاهش خطر ،انتقال خطر و یا پذیرش خطر است.

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

سنجه  .3براساس نتایج ارزیابی خطرِ حوادث و بالیا در حیطههای سازهای اولویتها مشخص شده و اقدامات پیشگیرانه برنامهریزی شدهاست.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

طرح و بررسی نتایج ارزیابی خطر بالیا در حیطه ایمنی سازهای درکمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

بررسی مستندات

3

تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه براساس اولویتهای تعیین شده

بررسی مستندات

2
4
5

اولویت بندی خطرات

ابالغ برنامه تدوین شده به بخشها /واحدهای مرتبط جهت اجرا

بررسی مستند و مصاحبه

اجرای برنامه تدوین شده طبق زمانبندی تعیین شده *

توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستندات

بررسی مستند و مشاهده

* در بیمارستانهای نوساز و قدمت کمتر از  5سال ،الزم است مجوز مقاوم سازی ساختمان و تأسیسات درخصوص اجزای سازهای از مراجع
ذیصالح دریافت شود و در بیمارستانهای با قدمت بیش از  5سال در صورت لزوم مقاوم سازی اتصاالت سازه در برخی قسمتهای
بیمارستان اجرا شود و الزاما درهنگام توسعه فضاهای فیزیکی جدید و نصب تجهیزات پزشکی سنگین مانند  CT scan ،MRIو موارد مشابه،
مطالعات مقاوم سنجی صورت پذیرد.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

سنجه  .4براساس نتایج ارزیابی خطرِ حوادث و بالیا در حیطههای غیرسازهای اولویتها مشخص شده و اقدامات پیشگیرانه برنامهریزی شدهاست.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

طرح و بررسی نتایج ارزیابی خطر بالیا در حیطه ایمنی غیر سازهای درکمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

بررسی مستندات

3

تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه براساس اولویتهای تعیین شده

بررسی مستندات

اجرای برنامه تدوین شده طبق برنامه زمانبندی تعیین شده *

بررسی مستند و مشاهده

2
4
5

اولویت بندی خطرات

ابالغ برنامه تدوین شده به بخشها /واحدهای مرتبط جهت اجرا

توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستندات
بررسی مستند و مصاحبه

*در بخشها  /واحدها اجزای غیر سازهای ساختمان مانند تابلوها ،کمدها و وسایل و تجهیزات پزشکی /اداری جهت جلوگیری از سقوط
یا پرتاب شدن در صورت بروز حوادثی مانند زلزله ثابت شده باشند.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

1

جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

سنجه  .5به صورت سالیانه تمرینهای شبیه سازی شده حوادث و بالیا براساس نتایج ارزیابی خطر انجام میشود که حداقل شامل تمرین دور میزی و تمرین
عملیاتی محدود است و کارکنان در ردههای مختلف شغلی در آن شرکت مینمایند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

برنامه ریزی برگزاری تمرینهای شبیه سازی شده جهت کارکنان در ردههای مختلف شغلی*

3

برگزاری تمرین دور میزی***حداقل سالیانه

2
4

تدوین سناریوی تمرین **

بررسی مستندات

بررسی مستندات و مصاحبه

* تمرینهای شبیه سازی شده جهت تقویت وارتقای آمادگی سازمان و کارکنان در راستای پاسخ به حوادث و بالیا به کار میرود.کمیته
مدیریت خطر حوادث و بالیا براساس نتایج ارزیابی خطر و برنامههای آمادگی ،برنامه ریزی جهت برگزاری تمرینهای شبیه سازی شده را
ویژه اعضاء کمیته و سایر کارکنان در ردههای مختلف شغلی بصورت سالیانه تدوین میکند که حداقل شامل "تمرینهای آتش سوزی و
تخلیه بیمارستانی" میباشد.
** برای انجام تمرینها نیاز به سناریو است .سناریو متن و داستانی است که در آن وقایعی توصیف میشود که به دنبال وقوع حوادث و بالیا
باعث اختالل در عملکرد سازمان میشود.بهتر است سناریوها براساس نتایج ارزیابی خطر تدوین گردند .این تمرینها در قالب تمرینهای
دورمیزی و عملیاتی محدود میباشد.
*** تمرین دور میزی 1افراد اصلی مسئول در انجام یک کار دور هم جمع میشوند و به بررسی یک سناریو میپردازند .این کار معموالً برای
بررسی برنامهها ،سیاستها و روشها به کار میرود( .ویژه اعضاء کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا)
****تمرین عملیاتی محدود ،2طرح هماهنگ و نظارت شدهای است که برای بررسی یک فعالیت معین طراحی شده است.
به عنوان مثال:
o
o
o
o
o
o
o
o

هدایت کننده

بررسی مستندات
بررسی مستندات و مصاحبه

برگزاری تمرین عملکردی محدود****حداقل سالیانه

توضیحات

روش ارزیابی

تمرین اطفای حریق
تمرین تریاژ در حوادث با مصدومین انبوه
تمرین فعالسازی سامانه مدیریت حوادث و بالیا در بیمارستان
تمرین فعالسازی سامانه هشدار سریع
تمرین استفاده از وسایل حفاظت فردی ( )PPEدر حوادث شیمیایی ،هستهای و بیولوژیکی
تمرین آلودگی زدایی مصدومین در حوادث شیمیایی ،هستهای و بیولوژیکی
تمرین حفظ ایمنی و امنیت بیمارستان ،پرسنل و بیماران در زمان وقوع حوادث و بالیا
تمرین تخلیه اضطراری افقی و یا عمودی در بخشهای مختلف بیمارستان به ویژه بخش اورژانس

دستورالعمل مرتبط :نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه طی نامه شماره 401/28297د مورخ 1394/10/27

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

1

Tabletop Exercise

2Drill

2

جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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اقدامات پیشگیری و کنترل آتش سوزی در بیمارستان اجرا میشود.

دستاورد استاندارد

 کاهش احتمال خطر آتش سوزی
 محافظت از جان بیماران ،همراهان و کارکنان در برابر خطر آتش سوزی
 کاهش خسارات مالی ناشی از آتش سوزی

سنجه  .1روش اجرایی "ایمنی در مقابل آتش سوزی" با محوریت کمیته خطرِحوادث و بالیا با حداقلهای مورد انتظار تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی
دارند و براساس آن عمل مینمایند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تدوین روش اجرایی

3

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5

 ایده آل

6

مشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین روش اجرایی
ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی

بررسی مستند

پیشبینی طرح مدون ایمنی در مقابل آتش سوزی شاملِ پیشگیری ،کشف سریع ،پاسخ و خروج ایمن در روش اجرایی

بررسی مستند

اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

مشاهده

نحوه آغاز عملیات آتش نشانی بخشها  /واحدها یا تیمهای مقابله با آتش درصورت بروز آتش سوزی در روش اجرایی

8
9

10
11

بررسی مستند
مصاحبه

تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی

7

روش ارزیابی

آگاهی کارکنان مرتبط** از روش اجرایی

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ

توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستند
بررسی مستند
بررسی مستند و مصاحبه
مصاحبه و مشاهده
مشاهده و مصاحبه

* روسا  /مسئوالن بخشها و واحدها
** روسا /مسئوالن بخشها و واحدها و کارکنان

مدیر بیمارستان ،رئیس و دبیر سایر اعضاء کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تیم آتش نشانی

سنجه  .2مکانهای خطر آفرین برای آتش سوزی شناسایی شده و تمهیدات اختصاصی پیشگیری و کنترل در نظر گرفته شده است.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

شناسایی مکانهای خطر آفرین* و مستعد آتش سوزی در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

3

ابالغ برنامه به بخشها /واحدهای مرتبط و اجرای برنامه

مصاحبه

نصب امکانات و تجهیزات الزم جهت شناسایی سریع و اطفاء حریق به تعداد کافی

مشاهده

2
4
5
6

برنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه** آتش سوزی

نصب تابلو و مشخص نمودن این مکانها در بیمارستان

نگهداری مواد قابل اشتعال در یک انبار امن خارج از ساختمان بیمارستان***

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند
بررسی مستند
مشاهده
مشاهده

* فضاهای تأسیساتی و فضاهایی که در آنها گازهای طبی (به تعداد قابل توجه ) ،مواد سوختنی و قابل اشتعال نگهداری میشوند مانند
انبارها ،بایگانیهای کاغذی و سایر موارد به تشخیص کمیته به عنوان مناطق پرخطر و نقاط بحرانی در بیمارستان محسوب میشوند.
** برنامه ریزی شامل تعیین و تهیه امکانات الزم و تجهیزات جهت شناسایی سریع و اطفاء حریق ،مشخص نمودن مکانها و آموزش به
کارکنان جهت رعایت ایمنی در این مکانها میباشد.
***الزم است مواد قابل اشتعال در یک انبار امن خارج از ساختمان بیمارستان نگهداری شده و محل آن با تصویر گرافیکی یا عالئم راهنما
مشخص گردد.

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تیم آتش نشانی
3

جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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سنجه  .3تعداد و نوع خاموش کنندههای دستی مورد نیاز به تفکیک بخشها/واحدها و فضاهای مختلف ،مشخص شده و با تاریخ معتبر و آماده اطفاء ،در
ارتفاع و محلی با دسترسی آسان و در معرض دید نصب شدهاند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تعیین تعداد ،اندازه و نوع خاموش کنندههای دستی مورد نیاز به تفکیک بخشها  /واحدها و فضاهای مختلف بیمارستان*

3

وجود خاموش کنندهها در بخشها  /واحدها و فضاهای مختلف با تاریخ معتبر و آماده اطفاء

2
4

روش ارزیابی
بررسی مستند
مشاهده

وجود خاموش کنندهها در بخشها  /واحدها و فضاهای مختلف به تعداد کافی و نوع آن منطبق با مصوبات کمیته

مشاهده

وجود خاموش کنندهها در بخشها  /واحدها و فضاهای مختلف در ارتفاع مناسب و قابل دسترسی

توضیحات
هدایت کننده

مشاهده

*مصوب کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
توصیه .تدوین چک لیست و کنترل منظم و دورهای خاموش کنندهها صورت پذیرد .این ارزیابیها جهت اطمینان از شارژ و آماده استفاده
بودن خاموش کنندهها تدوین میشود و بایستی در فواصل زمانی منظم تکمیل میشود.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تیم آتش نشانی

سنجه  .4سیستم اعالم حریق و دتکتورهای حساس به دود/حرارت آماده و سالم بکار گرفته شدهاند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تعیین نوع دتکتورهای مورد نیاز* به تفکیک بخشها واحدها و فضاهای مختلف براساس ارزیابی میزان خطر آتش سوزی

3

کنترل صحت عملکرد دتکتورها و سیستمهای اعالم حریق در فواصل زمانی مناسب

2
4

تعبیه سیستمهای اعالم حریق و دتکتورهای حساس به دود/حرارت در فضاهای عمومی و در بخشها  /واحدها
سالم و آماده به کار بودن دتکتور حساس به حرارت  /دود

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند
مشاهده

بررسی مستندات
مشاهده

* نوع و حساسیت دتکتورها ،با توجه به خطرحریق در هر محل تعیین شود .به همین دلیل الزم است در بخشهای مختلف بیمارستان
براساس صالحدید کارشناس فنی حریق ،انتخاب شود.
توصیه .محدوده حفاظتی دتکتورها بستگی به حساسیت آن و تراکم محصوالت حریق دارد ،بطوری که تعیین محدوده مؤثر آن ،براساس
توصیههای سازنده و با آزمایشات کنترل کیفی صورت میپذیرد .دتکتورها باید تابع یکی از استانداردهای معتبر بین المللی (مثال  BSو
 )NFPAیا استاندارد ملی ( )ISIRI-3706باشند.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تیم آتش نشانی

سنجه  .5مسیرهای تخلیه سریع و ایمن و پلکان اضطراری با عالئم تصویری مشخص شدهاند و در تمام اوقات باز و قابل دسترسی هستند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

نصب عالئم تصویری خروج اضطراری در هر بخش  /واحد *

3

عدم وجود مانع در مسیرهای خروج و پلکانهای اضطراری

2
4

وجود عالئم و نوشتههای روی آن به رنگ فسفری (شب رنگ)

هدایت کننده

مشاهده
مشاهده
مشاهده

باز بودن مسیر خروج و پلکانهای اضطراری در تمام اوقات شبانه روز
توضیحات

روش ارزیابی

مشاهده و مصاحبه

*عالیم به نحوی باشند که افرادی که توانایی خواندن ندارند و یا افراد خارجی که به زبان فارسی مسلط نیستند ،آگاهی یابند.

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

4

جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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سنجه .6تمهیدات الزم برای جلوگیری از سرایت دود و آالیندههای هوا از طریق موتور خانه و سرایت آتش و انفجار احتمالی از موتور خانه به سایر ساختمانها
پیشبینی شده و کنترلهای الزم به عمل میآید.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تدوین برنامه اطفاء حریق و دستورالعمل حفظ ایمنی واحد موتورخانه *

3

نصب امکانات و تجهیزات الزم برای شناسایی سریع و اطفاء حریق به تعداد کافی و آماده به کار در موتورخانه

2
4

ابالغ برنامه و اجرا توسط مسئوالن مرتبط

تعبیه مسیر تهویه و خروج هوا از موتورخانه به سمت فضای باز
توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند

بررسی مستند و مصاحبه
مشاهده
مشاهده

* درکمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تیم آتش نشانی

سنجه  .7بیمارستان تیم آتش نشانی تشکیل داده است که به عنوان رابط آتش نشانی بخش فعالیت نموده و اعضاء به شرح وظایف خود آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

تعیین وظایف رابطین آتش نشانی توسط کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

بررسی مستند

1

وجود فهرست* اعضای تیم آتش نشانی و رابطین بخشها و واحدها

3

مطلع بودن رابطین از برنامههای ایمنی آتش در بیمارستان**

2
4

مهارت داشتن رابطین جهت کار با کپسول و جعبههای آب آتش نشانی

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند
مصاحبه
مصاحبه

* فهرست اعضای تیم آتش نشانی و رابطین بخشها  /واحدها با ذکر نام ونام خانوادگی ،مسئولیت در تیم و جزئیات تماس (شامل شماره
تلفن ثابت و همراه ،آدرس ،تلفن خویشاوندان و دوستانی که در صورت لزوم ،از طریق آنها بتوان با فرد تماس گرفت) در اختیار مسئول این
واحد و سایر مسئوالنی که در برنامه پیشگیری و کنترل آتش سوزی بیمارستان مشخص شده اند ،میباشد.
** رابطین حداقل درخصوص مطالب ذیل مطلع باشند:
 .1مباحث تئوری ایمنی در برابر آتش سوزی.
 .2کار با کپسول آتش نشانی و جعبههای آب آتش نشانی به منظور کسب مهارت عملی
 .3نقش کارکنان در برنامه ایمنی آتش (به ویژه نگهبانها و مسؤلین ایمنی)
 .4نگهداری ایمن از مواد قابل اشتعال و خطرناک
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تیم آتش نشانی
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برنامه ارزیابی ،نگهداری و امنیت تأسیسات و ساختمان بیمارستان تدوین شده و اجرا میشود.

دستاورد استاندارد

 برقراری بی وقفه و سالم سیستمهای تأسیسات و تجهیزات در محیطی امن

 حفظ ایمنی بیماران ،مراجعین و کارکنان در برابر حوادث ساختمان و تأسیسات

 کاهش خسارات مالی ناشی از حوادث ساختمان و تأسیسات

سنجه  .1روش اجرایی" نگهداشت سرمایش ،گرمایش و تهویه بیمارستان "تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تدوین روش اجرایی

3

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5

 ایده آل

روش ارزیابی
بررسی مستند

مشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین روش اجرایی

مصاحبه

ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی

بررسی مستند

مشاهده

بررسی مستند

تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی

6

پیشبینی برنامههای تعمیرات و نگهداری منابع سرمایشی ،گرمایشی و تهویه در روش اجرایی

بررسی مستند

7

برنامه ادواری سرویس و نگهداری پیشگیرانه وسایل و تجهیزات در روش اجرایی

بررسی مستند

8

مدیریت سوابق سرویسها و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات در روش اجرایی

بررسی مستند

تعیین فرایندهای درخواست و انجام تعمیرات و فرایند سرویسهای دوره ای در روش اجرایی

بررسی مستند

9

10

اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

12

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

11
13

آگاهی کارکنان مرتبط**از روش اجرایی

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند

بررسی مستند و مصاحبه
مصاحبه و مشاهده
مشاهده

* روش اجرایی با مشارکت مسئول تأسیسات ،مسئول ساختمان و اعضاء کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا تدوین میشود.
**مسئول تأسیسات ،مسئول ساختمان و کارکنان این واحدها
توصیه .پیشبینی موارد ذیل در روش اجرایی
 oبرنامه ادواری سرویس و نگهداری پیشگیرانه وسایل و تجهیزات سرمایشی ،گرمایشی و تهویه بیمارستان و دستگاههای حساس و حیاتی
در موتورخانهها اعم از دیگهای بخار ،چیلرهای جذبی و تراکمی ،الکتروپمپها و...
 oبرنامه نگهداری پیشگیرانه طبق نظر کارخانه سازنده و متخصصین نگهداری راهبری تأسیسات
 oشناسنامه دار شدن دستگاهها و تجهیزات مهم و اساسی در موتورخانه بیمارستان حداقل شامل نوع و مدل دستگاه ،سال ساخت ،کارخانه
سازنده ،تاریخ نصب و راه اندازی آنها.
 oمدیریت سوابق تعمیرات دستگاهها (تاریخ تعمیر ،شرح فعالیت انجام گرفته و قطعات تعویض شده و ارزیابیهای منظم و دورهای
دستگاهها و تجهیزات با استفاده از چک لیستهای معین
 oسرویسهای انجام گرفته در شناسنامه دستگاه مشخص و ثبت میشود.
 oفواصل زمانی معین تعمیرات و سرویسهای پیشگیرانه در فرمهای نگهداری پیشگیرانه ثبت شود.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تأسیسات ،مسئول ساختمان
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سنجه  .2سوابق بازدیدهای دورهای از تأسیسات و تجهیزات بیمارستان بیانگر مداخالت به موقع در رفع نواقص و مشکالت است و در صورت لزوم به روز رسانی
و جایگزینی سیستمها یا اجزای آن انجام میشود.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

انجام بازدیدهای دورهای و منظم از ساختمان ،تأسیسات و تجهیزات بیمارستان طبق برنامه زمانبندی معین*

بررسی مستند

3

بررسی و تحلیل نتایج ،اولویت بندی اقدامات همراه با برآورد هزینههای تعمیر و یا جایگزینی سیستمها یا اجزای آن**

بررسی مستند

ارائه نتایج گزارش بازدیدهای دورهای و اقدامات الزم جهت اصالح نواقص به مدیریت بیمارستان

2

تدوین ،ابالغ و اجرای برنامههای مداخلهای در واحدهای مرتبط

4

توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستند
بررسی مستندو مشاهده

*زمانبندی با تشخیص بیمارستان است.
**در هنگام تصویب بودجه جهت تعمیرات و نگهداری به اثربخش بودن هزینهها نیز باید توجه شود .بعضی اوقات هزینههای نگهداری
تجهیزات فرسوده بسیار باالتر از هزینه تعویض و جایگزینی دستگاه طی دوره زمانی یکساله و یا کمتر میباشد
توصیه .تدوین چک لیست بازدیدهای دورهای و منظم از ساختمان ،تأسیسات و تجهیزات بیمارستان
مدیر بیمارستان ،مسئول تأسیسات ،مسئول تجهیزات پزشکی

سنجه  .3دستورالعملهای راهبری ایمن سیستمهای الکتریکی و مکانیکی با توضیحات کامل در واحد تاسیسات تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی
دارند و براساس آن عمل مینمایند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین دستورالعمل *

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی
بررسی مستند

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

آگاهی کارکنان مرتبط** از دستورالعمل

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

توضیحات
هدایت کننده

مشاهده

بررسی مستند و مصاحبه
مشاهده

*دستورالعمل راهبری و استفاده ایمن سیستمهای الکتریکی و مکانیکی مانند سیستمها و شبکههای لوله کشی آب با توضیحات کامل
و با مشارکت مسئول تأسیسات ،مسئول ساختمان و اعضاء کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا تدوین و ابالغ میشود.
**کارکنان تاسیسات

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تأسیسات
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سنجه  .4دستورالعمل " ارزیابی و کنترل ایمنی سطوح و دیوارها " با مشارکت مسئول ایمنی ،مسئول بهداشت و سالمت محیط کار و حوزه فنی بیمارستان
تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین دستورالعمل*

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی
بررسی مستند

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

آگاهی کارکنان مرتبط** از دستورالعمل

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

مشاهده

مصاحبه
مشاهده

* دستورالعمل با مشارکت مسئول ایمنی ،مسئول بهداشت و سالمت محیط کار ،مسئول ساختمان بیمارستان و اعضاء کمیته مدیریت خطر
حوادث و بالیا تدوین شود.
** مسئول ایمنی ،مسئول بهداشت و سالمت محیط کار ،مسئول ساختمان بیمارستان و اعضاء کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
توصیههای ایمنی سطوح

توضیحات

هدایت کننده

o
o
o
o
o
o
o
o
o

تجهیزات نصب شده روی دیوارها به صورت ماهانه توسط واحد ساختمان بازدید و از استحکام آنها اطمینان حاصل میگردد.
جهت جلوگیری از سقوط اجسام و تجهیزات همه آنها به دیوار ثابت شده اند.
در بخشهای بستری و سرپایی برای بیماران در فواصل مناسب دستگیرههای کنار دیوار برای پیشگیری از سقوط تعبیه شده است.
نرده پلکان برای تمام راه پلهها وجود دارد.
پله فرار در صورت طبقاتی بودن بیمارستان پیشبینی شده است.
درصورت وجود رمپ در ورودی بخشها یا در محوطه بیمارستان ،سطوح آنها مشبک شده تا اصطکاک کافی داشته باشند.
برای رمپها و مسیرهایی که همسطح با کف نیستند ،نرده پیشبینی شده است.
درمحلهایی که رمپ در مجاورت دیوار قرار دارد روی سرتاسر دیوار دستگیره در ارتفاع مناسب نصب شده است.
در بازدیدهای دورهای کلیه قسمتهای بیمارستان از لحاظ ایمنی کنترل میشوند.

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول ایمنی ،مسئول ساختمان

سنجه  .5اکسیژن سانترال بیمارستان با ظرفیت مورد نیاز بیمارستان فعال بوده و فشار اکسیژن بطور مستمر پایش و کنترل میشود.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز بیمارستان براساس میزان خدمات

3

رعایت نکات ایمنی و فنی اکسیژن سازها*

2
4

فعال بودن اکسیژن سانترال بیمارستان منطبق با ظرفیت تعیین شده

* نکات ایمنی و فنی اکسیژن سازها

هدایت کننده

بررسی مستند
مشاهده

وجود چک لیست و تکمیل فرم ثبت خلوص و فشار و میزان مصرف اکسیژن به صورت دورهای (حداقل  5مرتبه در روز)

توضیحات

روش ارزیابی

مشاهده

بررسی مستند

 .1به برق اضطراری مجموعه متصل میباشد.
 .2دستگاه دارای شناسنامه بوده و سوابق تعمیراتی ثبت شده و موجود است (مستندات شناسنامه و سوابق تعمیراتی)
 .3چک لیست ثبت خلوص و فشار و میزان مصرف اکسیژن بصورت دورهای (حداقل  5مرتبه در روز) ثبت و کنترل میشود.
 .4برنامه نگهداری پیشگیرانه و بازبینی دورهای لوله کشیهای سانترال به بخشها ،موجود و در دسترس میباشد.
 .5سیستم رزرو کپسول اکسیژن در بیمارستان در مواقع اضطراری موجود است.
 .6منابع تأمین کننده اکسیژن و مخازن ذخیره آن به علت احتمال خطر انفجار خارج از ساختمان بیمارستان قرار دارد.
 .7جایگاه به آسانی در دسترس بوده و درمعرض مخاطرات (سیل ،منابع حرارتی و سقوط اشیاء و اجسام معلق در هوا) قرار ندارد.
توصیه .درخصوص سیستم گازهای طبی هوای فشرده با توجه به ورود هوا از طریق دستگاه ونتیالتور به ریه بیمار ،وجود سیستم کامل
فیلترینگ هوا ،فیلترهای ذره گیر و آنتی باکتریال و ....ضروری است.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تجهیزات پزشکی
8
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سنجه  .6کنترل و مصرف گازهای طبی براساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت صورت میپذیرد.
 الزامی

سطح سنجه

استاندارد مرتبط

 ایده آل

 اساسی

آموزش  ایمنی بیمار  هتلینگ  دوستدار مادر  دوستدار کودک  ارتقاء سالمت سایر
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود و در دسترس بودن دستورالعمل استفاده از کپسولهای گازهای طبی ابالغی وزارت بهداشت*

بررسی مستند

3

کنترل سالیانه کپسولها توسط اداره استاندارد

بررسی مستند

2
4

رنگ بندی کپسولها به تفکیک گاز داخلی منطبق با دستورالعمل ابالغی

آگاهی کارکنان و خدمات درخصوص نحوه استفاده و رنگ بندی کپسولهای گازهای طبی

هدایت کننده

5

مصاحبه

* نامه ابالغی وزارت بهداشت با شماره 402/4557د مورخ  95/2/11موضوع؛ استاندارد رنگ سیلندرهای گازهای طبی
توصیه .نکات ایمنی کپسولهای گازهای طبی شامل موارد ذیل میباشد:
 oکپسولهای گازهای طبی در مکانهای خود محکم شده اند.
 oحمل کپسولهای گازهای طبی پر با کالهک انجام میشود.
 oبدنه کپسول با پارچه یا سایر تزئینات پوشیده نشده است.
 oدستورالعمل استفاده از کپسولهای گازهای طبی بر روی بدنه آنها نصب شده است.

توضیحات

الف

مشاهده

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تجهیزات پزشکی

برنامه ارزیابی ،نگهداری و امنیت سیستمهای الکتریکی ،تدوین شده و اجرا میشود.

4

دستاورد استاندارد:

 برقراری بی وقفه و سالم سیستمهای الکتریکی

 حفظ ایمنی بیماران ،مراجعین و کارکنان در برابر حوادث سیستمهای الکتریکی
 کاهش خسارات مالی ناشی از حوادث سیستمهای الکتریکی
سنجه  .1بیمارستان حداقل از دو شبکه انتقال نیروی برق شهری تغذیه میشود و در مواقع خاموشی یکی از دو خط شهری قابل استفاده میباشد.

سطح سنجه
1
2

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

استفاده از دو شبکه انتقال نیروی برق شهری *

رینگ بودن ترانس در محل ورودی برق بیمارستان
توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی

بررسی مستندو مشاهده
مشاهده

*درصورت قطع برق از یک شبکه ،شبکه دیگر امکان تغذیه برق شهری بیمارستان را دارد.

مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تاسیسات

سنجه  .2بیمارستان حداقل دارای دو دستگاه ژنراتور برق اضطراری است ،که حداقل یکی از آنها دوگانه سوز بوده و آماده به کار میباشند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

وجود حداقل دو دستگاه ژنراتور برق اضطراری در بیمارستان*

3

آماده به کار بودن حداقل یکی از دو دستگاه ژنراتور برق اضطراری

2

وجود شناسنامه ،چک لیست عملکردی و برنامه تعمیر و نگهداری دستگاههای ژنراتور برق اضطراری

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

بررسی مستند
مشاهده

*حداقل یکی از آنها دوگانه سوز باشد.
توصیه  .1بررسی روزانه ژنراتورها از نظر عملکرد و ایمنی با استفاده از چک لیست و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه و باطریها که
مهمترین قطعه در زنجیره راه اندازی دستگاه میباشند ،بررسی منبع سوخت اولیه ،دستگاه الکتروپمپ گازوئیل و اتصال پمپ به برق
اضطراری از مهمترین نکات در بحث ایمنی دستگاه میباشد.
توصیه  .2برآورد میزان حداقل یک هفته سوخت دیزل ژنراتور و وجود ذخیره سوخت
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا و مسئول تاسیسات
9
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سنجه  .3دستورالعمل " کنترل عملکرد ژنراتورها و سیستمهای تأمین کننده برق اضطراری" توسط حوزه فنی بیمارستان تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن
آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین دستورالعمل

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی
بررسی مستند

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

آگاهی کارکنان مرتبط از دستورالعمل

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

توضیحات
هدایت کننده

مشاهده

مصاحبه
مشاهده

توصیه .پیشبینی وجود شناسنامه برای دستگاهها ،ارزیابی براساس چک لیست ،ثبت سوابق تعمیراتی در شناسنامه و پیشبینی برنامه
تعمیرات و نگهداری دستگاهها در دستورالعمل.
مدیر بیمارستان ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تاسیسات

سنجه  .4مکانهای استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه جریان برق براساس اولویتهای ایمنی بیماران مشخص شده و پریزهای آن در سطح بیمارستان
شناسایی شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و در صورت قطع موقت برق ،فعال میشوند.

سطح سنجه

استاندارد مرتبط

 الزامی

 ایده آل

 اساسی

آموزش  ایمنی بیمار  هتلینگ  دوستدار مادر  دوستدار کودک  ارتقاء سالمت
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

مشخص نمودن مکانهای استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه جریان برق براساس اولویتهای ایمنی بیماران*

3

مطلع بودن کارکنان بیمارستان از نحوه عملکرد  UPSو مکانهای آن

مصاحبه

فعال شدن دستگاه پس از قطع موقت برق

مشاهده

2
4
5

وجود پریزهای برق  UPSبراساس دستورالعمل

بررسی مستند
مشاهده

بررسی منظم و دورهای عملکرد دستگاه UPS
توضیحات
هدایت کننده

مشاهده

* مکانهای استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه جریان برق براساس اولویتهای ایمنی بیمار و با مشارکت مسئول تأسیسات ،مسئول
ایمنی بیمار و مسئوالن بخشها /واحدها مشخص شده و از طریق کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا به کارکنان ابالغ گردیده است.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تاسیسات

سنجه  .5سیستم توزیع انرژی الکتریکی بیمارستان از نوع سیستم نقطه اتصال مستقیم به زمین است و سیستم نول و ارت آن از هم جدا هستند.

سطح سنجه
1
2

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

تائیدیه پایش رایانهای توسط مراجع ذیصالح جهت کنترل فعال بودن سیستم اتصال به زمین 1به صورت ماهیانه
تدوین برنامه نگهداری و ارزیابی دورهای *تابلوهای برق اصلی و فرعی و تابلوهای درون بخشی بیمارستان

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند
بررسی مستند

* برنامه ارزیابی حداقل شامل موارد ذیل میباشد
 oاندازه گیری منظم ارت مرکزی و تأیید مقاومت زیر  2اهم آن و همچنین کنترل همبندیها در تمامی بخشهای درمانی
 oکنترل محکم بودن اتصاالت ارت مخصوصاً در اتاقهای عمل ،استفاده از پریزهای ارت دار و سه راهیهای ارت دار
 oبررسی و آچارکشی و نظافت کامل تابلوها بطور ادواری(ماهیانه)
 oانجام اندازه گیریهای اولیه جریان در فازهای مختلف و اطمینان از توالی فاز و یکسان تقسیم شدن جریان در تابلوهای  3فاز

مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تاسیسات

1

Earth
10
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سنجه  .6سیستم توزیع انرژی الکتریکی در بخشهای مراقبت ویژه و اتاق عمل از نوع تابلو ایزوله می باشد و سیستم نول و ارت آن از هم جدا هستند

سطح سنجه

استاندارد مرتبط

 الزامی

 ایده آل

 اساسی

آموزش  ایمنی بیمار  هتلینگ  دوستدار مادر  دوستدار کودک  ارتقاء سالمت
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تأییدیه نقشه الکتریکی ساختمان توسط مراجع ذیصالح

3

تدوین و اجرای برنامه نگهداری و ارزیابی دورهای از تابلوهای ایزوله بیمارستان*

2

روش ارزیابی
بررسی مستند

ایزوله و ترانس1بودن سیستم توزیع انرژی الکتریکی در بخشهای مراقبت ویژه و اتاق عمل

هدایت کننده

الف

بررسی مستند

* در تدوین برنامه نگهداری و ارزیابی دورهای از تابلوهای ایزوله ،چک کردن ترانس و ایزوله بودن برق خروجی گنجانده شود .هرگونه
نشت جریان و یا عملکرد ناصحیح ترانس باعث آسیب به بیمار خواهد شد.

توضیحات

5

مشاهده

مدیر بیمارستان ،مسئول فنی/ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تاسیسات

فرایندی جهت گزارش حوادث و یا موقعیتهای خطرآفرین برای کارکنان وجود دارد.

5

دستاورد استاندارد

 پیشگیری از بروز حوادث و حفظ ایمنی بیماران ،مراجعین و کارکنان
 پیشگیری از بروز مجدد حوادث رخ داده شده
 کاهش خسارات مالی ناشی از حوادث

سنجه  .1روش اجرایی" گزارش حوادث و موقعیتهای خطرآفرین" با محوریت مسئول ایمنی و مشارکت کمیته خطرِحوادث و بالیا تدوین شده و کارکنان از
آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.

سطح سنجه

استاندارد مرتبط

 الزامی

 اساسی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تدوین روش اجرایی

3

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

7
8
9

 ایده آل

آموزش  ایمنی بیمار  هتلینگ  دوستدار مادر  دوستدار کودک  ارتقاء سالمت سایر

مشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین روش اجرایی

ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی

بررسی مستند

تعیین شیوه گزارش دهی کارکنان (کتبی ،شفاهی ،الکترونیکی و )...در روش اجرایی

بررسی مستند

بررسی مستند

تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی

بررسی مستند

تعیین شیوه آموزش به کارکنان در روش اجرایی

بررسی مستند
بررسی مستند

نحوه و فرایند رسیدگی به حوادث گزارش شده و موقعیتهای خطرآفرین در روش اجرایی

نحوه بررسی آن در کمیته ،تدوین برنامههای اصالحی و اطالع رسانی نتایج به کارکنان در روش اجرایی

10
12

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

13

بررسی مستند
مصاحبه

اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

11

روش ارزیابی

آگاهی کارکنان مرتبط از روش اجرایی

بررسی مستند
بررسی مستند

مصاحبه و مشاهده
مصاحبه

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ

توضیحات

هدایت کننده

مشاهده

* در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا با مشارکت مسئول ایمنی ،مسئول بهداشت حرفهای ،مسئول ساختمان و تأسیسات تدوین میشود.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،مسئول تاسیسات ،مسئول بهداشت حرفهای

)ISOLATE AND TRANS (IT
11

1
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سنجه  .2حوادث گزارش شده بیمارستان در زمینههای ساختمان ،تاسیسات ،برق اضطراری ،سیستم اطالعات بیمارستان ،خرابی تجهیزات اصلی و سایر موارد
رخ داده در کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا بررسی ،تحلیل و اقدام اصالحی /برنامه بهبود کیفیت تدوین و اجرا میشود.
 الزامی

سطح سنجه

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

بررسی و تحلیل نتایج ارزیابیها و حوادث گزارش شده در بیمارستان در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا*

3

اجرای برنامههای اصالحی  /بهبود کیفیت طبق زمانبندی

2

روش ارزیابی
بررسی مستند

تدوین و ابالغ برنامه اصالحی  /بهبود کیفیت به واحدهای مرتبط

توضیحات
هدایت کننده

الف

5

6

بررسی مستند و مصاحبه
مشاهده

* برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه در بیمارستان ،حوادث گزارش شده در کمیته بررسی شده ،در صورت لزوم تحلیل ریشهای
میشود و برنامه مداخلهای برای آن تدوین میگردد .نتایج بررسی و اقدامات به سایر کارکنان نیز اطالع رسانی میشود.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

آمادگی بیمارستان برای پاسخ به فوریتها و عوامل خطر آفرین برنامهریزی شده است.

دستاوردهای استاندارد

 افزایش ظرفیت و آمادگی بیمارستان جهت مقابله با حوادث و بالیای خارجی

 کاهش آسیب به بیماران ،مراجعین ،کارکنان جهت مقابله با حوادث و بالیای خارجی
 افزایش ظرفیت و آمادگی بیمارستان جهت مقابله با حوادث و بالیای داخلی

 کاهش آسیب به بیماران ،مراجعین ،کارکنان جهت مقابله با حوادث و بالیای داخلی
سنجه .1عوامل خطرآفرین داخلی و خارجی بیمارستان براساس آخرین مراجع علمی تایید شده ازسوی وزارت بهداشت ،با محوریت کمیته مدیریت خطرِ
حوادث و بالیا ،ارزیابی و اولویت بندی شده و حداقل پنج عامل مهم خطر آفرین داخلی و خارجی شناسایی ،و برنامههای آمادگی پاسخ به این عوامل تدوین و
اجرا میشود.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

شناسایی و امتیاز دهی*عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی بیمارستان در کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا براساس آخرین
مراجع علمی تایید شده از سوی وزارت بهداشت ** حداقل به صورت سالیانه

3

تدوین و ابالغ برنامههای آمادگی پاسخ به این عوامل ،براساس آخرین مرجع علمی تایید شده ازسوی وزارت بهداشت***

2

اولویت بندی عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی و تعیین 5اولویت اول بیمارستان

4

اجرای برنامههای تدوین شده طبق زمانبندی در بخشها /واحدهای مرتبط

5

مطلع بودن مسئوالن بخشها /واحدهای مرتبط از برنامه آمادگی و نقش واحد خود

توضیحات

روش ارزیابی
بررسی مستند
بررسی مستند
بررسی مستند
مشاهده

مصاحبه

* هر عامل خطرآفرین براساس شدت ،احتمال وقوع ،میزان آسیب پذیری و دوره بازگشت امتیاز دهی خواهد شد .عوامل خطرآفرین به
ترتیب از بیشترین تا کمترین امتیازات شناسایی میشوند .در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا نتایج بررسی و با توجه به منابع مالی،
انسانی ،تجهیزات و شرایط سازمان( ارزشها ،باورها و اعتقادات و )...پنج عامل خطرآفرین اول بیمارستان تعیین میشوند.
1
** کتاب ارزیابی ایمنی بیمارستانی
2
*** کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا
عوامل خطر آفرین (مخاطره) :به پدیدههایی گفته شود که بالقوه آسیبزا هستند و میتوانند منجر به آسیب جانی ،مالی و محیطی
به مردم و یا بیمارستان شوند عوامل خطرآفرین به صورت طبیعی مانند سیل ،زلزله و ...و یا انسان ساخت مانند آتش سوزی،
اپیدمی ،حمالت سایبری و ...هستند.
حوادث و بالیا در بیمارستان میتواند با منشأ داخلی بیمارستان باشد مانند (آتش سوزی ،قطع برق یا آب ،قطع گازهای طبی،
قطع سیستمهای ارتباطی ،نشت مواد رادیواکتی و سایر ،...و یا با منشأ خارج از بیمارستان بوده ولی بیمارستان را تحت تأثیر
قرار داده و باعث ورود بیش از انتظار مجروحان و مصدومان به بیمارستان میشود مانند تصادفات ،زلزله ،سیل و...

12

HSI
HOSPITAL DISASTER PREPAREDNESS

1
2
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مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

سنجه  .2برنامههای آمادگی با رویکرد تمامی عوامل خطر آفرین و براساس آخرین دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت ،با محوریت کمیته مدیریت خطرِحوادث
و بالیا ،تدوین و اجرا میشود.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تدوین و ابالغ برنامههای آمادگی با رویکرد تمامی عوامل خطر آفرین1در کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا براساس
آخرین دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت *

3

اجرای برنامههای تدوین شده منطبق با زمانبندی

2

دارا بودن حداقل کارکردهای تخصصی ارائه خدمات بیمارستانی در برنامههای آمادگی **

4

آگاهی مسئوالن بخشها /واحدهای مرتبط از برنامه آمادگی و نقش واحد خود

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند
بررسی مستند

بررسی مستند و مشاهده
مصاحبه

* کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا ( )HDPو کتاب برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریتها ()EOP
** در برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریتها ()EOPکارکردهای تخصصی ارائه خدمات بیمارستانی شامل موارد ذیل است که
براساس کتابهای فوق برنامه آمادگی بیمارستانی تدوین میشود:
 .1ارزیابی سریع بیمارستانی
 .2تریاژ بیمارستانی
 .3تیم پاسخ اضطراری بیمارستانی
 .4ارائه خدمات درمانی
 .5انتقال بین بیمارستانی
 .6تخلیه بیمارستانی
 .7آلودگی زدایی در بیمارستان
 .8مدیریت ازدحام در بیمارستان
دستورالعمل مرتبط :نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه طی نامه شماره 401/28297د مورخ 94/10/27
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

سنجه  .3سامانه هشدار اولیه* به منظور پاسخدهی به عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی با محوریت کمیته مدیریت خطرِحوادث و بالیا تدوین شده و کسانی
که در شرایط حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تدوین سامانه هشدار اولیه 2قبل از حادثه براساس آخرین دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت**در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

بررسی مستند

3

تدوین فهرست موارد قابل گزارش به سوپروایزر و ستاد هدایت دانشگاه براساس آخرین دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت

مشاهده لیست

2
4
5

طراحی و ابالغ فلوچارت فعال سازی سامانه هشدار اولیه در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

آگاهی اعضاء کمیته حوادث و بالیا از موارد قابل گزارش به ستاد هدایت دانشگاه و نحوه فعال سازی سامانه هشدار اولیه
آگاهی کارکنان از موارد قابل گزارش

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند
مصاحبه
مصاحبه

* اولین قسمت از برنامه پاسخ به حوادث و بالیا ،سامانه هشدار اولیه است و به گونهای عمل میکند که آمادگی پاسخ بیمارستان به
حادثه را با قابلیتها ی در دسترس به باالترین سطح برساند و جمعیت در معرض خطر پیش از مواجهه با حادثه از آن آگاه میشوند.
** ابالغ نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه طی نامه شماره 401/28297د مورخ 94/10/27
سامانه هشدار اولیه براساس کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا و منطبق با  16مورد ذکر شده تدوین گردد.
توصیه .نصب این فهرست موارد خطر آفرین قابل گزارش در بخشهای مختلف بیمارستان سرعت واکنش را باال میبرد.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
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سنجه  .4روش اجرایی " افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزههای فضای فیزیکی ،تجهیزات ،ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و نیروی انسانی" با محوریت
کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا با حداقلهای مورد انتظار تدوین شده ،و کسانی که در شرایط حادثه مسئولیت دارند بطور کامل از آنها آگاهی دارند و
سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین روش اجرایی

3

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

7
8
9

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

مشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین روش اجرایی
ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی

بررسی مستند

تعیین نحوه افزایش ظرفیت در حوزه فضای فیزیکی در روش اجرایی

بررسی مستند

مشاهده

تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی

بررسی مستند

تعیین نحوه افزایش ظرفیت در حوزه تجهیزات ،ملزومات و مواد مصرفی پزشکی در روش اجرایی

بررسی مستند

اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

تعیین نحوه افزایش ظرفیت در حوزه منابع انسان در روش اجرایی

10
12

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

13

بررسی مستند
مصاحبه

آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی

11

روش ارزیابی

آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی

بررسی مستند
مصاحبه
مصاحبه

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ

مصاحبه و مشاهده
مشاهده

*کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا روش اجرایی ،مسئول ایمنی ،مسئول ساختمان ،تأسیسات ،تجهیزات
** افرادی که در هنگام حادثه مسئولیت فرماندهی و کنترل را برعهده دارند.
توصیه .یک مرکز درمانی درصورتی می تواند هنگام وقوع حوادث به ارائه خدمات خود ادامه دهد ،که بتواند براساس یک برنامۀ از پیش تدوین
و تمرین شده ،ظرفیت خود را افزایش دهد .هر برنامۀ افزایش ظرفیت شامل سه جزء اصلی کارکنان (منابع انسانی) ،تجهیزات و امکانات
(تخصصی و غیرتخصصی بیمارستانی) و ساختارها (فضای فیزیکی) میباشد .کتاب"مجموعه ابزارهای ملی ارزیابی مخاطرات و شاخصهای
توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا" مرجع تدوین این روش اجرایی است.
برنامه افزایش ظرفیت فضای بیمارستان :بیمارستان میتواند از تمام ظرفیت فیزیکی خود که شامل اتاقهای بستری ،راهروها،
سالنها و حتی فضای باز بیمارستان ،بهخصوص در مواقعی که ایمنی ساختمان اصلی تهدید شده است ،برای عرضۀ خدمات بهتر
استفاده کند .در این برنامه ،کاربری تمامی فضاهای موجود در بیمارستان در هنگام وقوع حادثه ،از پیش مشخص و نیز فضاهای
مورد نیاز برای تریاژ بیماران ،بستری مصدومان ،نگهداری اجساد و همچنین ،محل استراحت کارکنان پیشبینی شده است .نکتۀ
توضیحات

بسیار مهم در استفاده از این فضاها ،ایمن بودن آنها برای ارائۀ خدمات است.
برنامۀ افزایش ظرفیت در حوزه تجهیزات :بیمارستان برنامهای را برای استفاده از منابع و تجهیزات از انبارهای موجود در
بیمارستان و یا از طریق تفاهم نامههایی که با مراکز و نهادهای همکار برای تأمین مواد و تجهیزات منعقد ساخته است ،تدوین
کند .در این برنامه ،عالوه بر تأمین نیازهای تخصصی ،نحوۀ تأمین مواد مصرفی و همچنین مواد غذایی نیز مشخص شده است.
برنامۀ افزایش ظرفیت منابع انسانی :بیمارستان براساس یک برنامه پیشبینی شده منابع انسانی مورد نیاز برنامه ،اعم از پزشکان،
پرستاران ،کادر پیراپزشکی و نیروهای خدماتی را تأمین سازد .بالطبع ،ممکن است تمام این منابع هنگام بروز حادثه در اختیار
مدیریت نباشند؛ بنابراین ،برنامۀ افزایش ظرفیت میتواند منابع انسانی موردِ نیاز را از راههای مختلف (کارکنان بیمارستان،
کارکنان مراکز همکار ،نیروهای داوطلب و )...تأمین سازد.

هدایت کننده

برنامه افزایش ظرفیت بیمارستان میتواند با تکیه بر منابع داخلی بیمارستان و یا استفاده از منابع خارجی در قالب انعقاد تفاهم
نامههایی با سازمانها ،مراکز و یا سایر مرکز درمانی نزدیک به محل بیمارستان جهت استفاده از فضا ،منابع انسانی و یا تجهیزات
باشد.که منجر به تفاهم نامهها با سازمانها ،مراکز ،بیمارستانها و ...جهت افزایش ظرفیت بیمارستانی میشود.

مدیر بیمارستان،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
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سنجه  .5دستورالعمل "تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه" با محوریت کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا تدوین شده و کسانی که در شرایط حادثه
مسئولیت دارند بطور کامل و سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین دستورالعمل*

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
5
6

7
8

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی
بررسی مستند

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

آگاهی کارکنان مرتبط از جزئیات روش اجرایی

آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی

هدایت کننده

مصاحبه
مصاحبه

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

توضیحات

مشاهده

مشاهده

*کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا دستورالعمل "تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه" را با مشارکت مسئول ایمنی،مسئول ساختمان و
تأسیسات و سایر مسئوالن واحدها  /بخشها تدوین و ابالغ نموده است.
توصیه .در تدوین دستورالعمل تخلیه بیمارستان حداقل موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:
 oاندیکاسیونهای فعالسازی برنامه تخلیه بیمارستانی و همچنین فرد تصمیم گیرنده برای تخلیه مشخص باشد.
 oمسئولیتهای افراد در زمان تخلیه بیمارستانی مشخص شده است.
 oنحوه اولویت بندی بیماران جهت تخلیه اضطراری مشخص باشد(روشهایی مثل تریاژ و)...
 oنوع و سطح تخلیهای که ممکن است رخ دهد تعریف شود(افقی ،عمودی ،نسبی ،کلی)
 oفازهای اجرایی تخلیه با برنامه زمانبندی مشخص وجود داشته باشد(به عنوان مثال هشدارپرسنل،دسترسی به منابع و تجهیزات،آماده
کردن بیماران و وسایل مورد نیاز)
 oمسیرها و خروجیهای تخلیه تعیین شده باشد.
 oپروتکل برای تبادل اطالعات الزم بین پرسنلی که در تخلیه نقش دارند وجود داشته باشد.
 oوسایل و تجهیزات مورد نیاز برای تخلیه پیشبینی و موجود باشد.
 oمنابع الزم برای بیمارانی که تخلیه میشوند و نحوه دسترسی به آنها تعیین شده باشد(از قبیل آب و غذا و)..
* افرادی که در هنگام حادثه مسئولیت فرماندهی و کنترل را برعهده دارند.
مدیر بیمارستان،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

سنجه  .6نتایج اجرای برنامههای پیشگیری ،آمادگی ،پاسخ و بازیابی حوادث و بالیا در کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و
براساس آن برنامه اقدام اصالحی/برنامه بهبود تدوین و اجرا میشود.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

اعالم نتایج پایش برنامهها ،تمرینهای برگزار شده ،نقاط قوت و ضعف و اثربخشی آموزشهای ارائه شده در کمیته*

3

ابالغ اقدامات اصالحی /برنامه بهبود کیفیت به مسئوالن واحدهای مرتبط

2
4
5

بررسی و تحلیل نتایج پایش برنامهها و اجرای برنامههای آموزشی و برنامه ریزی اقدامات اصالحی /برنامه بهبود کیفیت
اجرا برنامههای تدوین شده منطبق با زمانبندی

آگاهی مسئوالن مرتبط از برنامه و نقش خود در اجرای برنامه
توضیحات
هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند
بررسی مستند
بررسی مستند
مشاهده

مصاحبه

*پایش برنامههای عملیاتی تدوین شده پیشگیری ،آمادگی ،پاسخ و بازیابی حوادث و بالیا با مشارکت مسئوالن مربوطه توسط دبیر
کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا حداقل به صورت فصلی انجام میشود.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
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فعال سازی سامانههای مدیریت حوادث و بالیا ،برنامه ریزی و اجرا میشود.

دستاوردهای استاندارد

 پاسخ گویی مناسب و مؤثر به هر حادثه و کاهش آسیب به بیماران ،مراجعین ،کارکنان

سنجه  .1دستورالعمل "فعالسازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث" با محوریت کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا تدوین شده و کسانی که در شرایط
حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تدوین دستورالعمل*

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5

 ایده آل

روش ارزیابی
بررسی مستند

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی

آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی

6

7

هدایت کننده

مصاحبه
مصاحبه

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

توضیحات

مشاهده

مشاهده

* کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا دستورالعمل " فعالسازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث " را با مشارکت مسئوالن واحدها /
بخشها تدوین و ابالغ نموده است .دستورالعمل شامل برنامه فعال سازی منطبق با کتاب آمادگی بیمارستانی (  )HDPو برنامه ملی
پاسخ نظام سالمت در بالیا ( )EOPدر حوادث و بالیا تدوین میشود و شامل ارزیابی آسیبها ،نیازها و برنامه عملیاتی پاسخ میباشد.
** افرادی که در هنگام حادثه مسئولیت فرماندهی و کنترل را برعهده دارند.
مدیر بیمارستان،مسئول فنی/ایمنی،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

سنجه  .2شرح وظایف ،مسئولیتها و اختیارات ،جایگاههای سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان موجود است و افرادی که در شرایط حادثه مسئولیت دارند
بطور کامل و سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تدوین سامانه فرماندهی حادثه* بیمارستانی را براساس آخرین دستورالعمل ابالغی **در کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا

3

آگاهی افراد مذکور در چارت فرماندهی حادثه از شرح وظایف و نقش خود در هنگام بروز حادثه

2
4

تعیین و ابالغ شرح وظایف ،مسئولیتها و اختیارات افراد بر حسب نوع جایگاه در سامانه فرماندهی حادثه
آگاهی سایر کارکنان از کلیات سامانه فرماندهی حادثه

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند
بررسی مستند
مصاحبه
مصاحبه

* سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی()HICSیک سیستم مدیریتی جهت سازماندهی پرسنل ،امکانات و تجهیزات و ارتباطات برای ارائه
پاسخی مؤثر به حوادث و بالیا است .سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی یک سیستم مدیریتی در هنگام حادثه است و چارت سازمانی
نیست.
** سامانه فرماندهی حادثه براساس کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا تدوین میگردد .ابالغ نقشه راه کارگروه سالمت در
حوادث غیر مترقبه طی نامه شماره 401/28297د مورخ 94/10/27
توصیه .به ازاء هر جایگاه دو نفر جانشین قرار داده شود که این افراد آموزشهای الزم را درخصوص شرح وظایف مقرر اخذ نموده باشند.
مدیر بیمارستان،مسئول فنی /ایمنی،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
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سنجه  .3دستورالعمل"نحوه فعال سازی و غیر فعالسازی جایگاههای سامانه فرماندهی حادثه" با محوریت کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا تدوین شده و
افرادی که در شرایط حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین*دستورالعمل

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

7

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی
بررسی مستند

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی

آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی

هدایت کننده

مصاحبه
مصاحبه

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

توضیحات

مشاهده

مشاهده

*کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا دستورالعمل " فعالسازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث " را با مشارکت مسئوالن واحدها  /بخشها
تدوین و ابالغ نموده است.
**آگاهی افراد مذکور در چارت فرماندهی حادثه از دستورالعمل فعال سازی و غیر فعال سازی جایگاههای  HICSو مطلع بودن سایر
کارکنان از کلیات سامانه فرماندهی حادثه در دستورالعمل لحاظ شود.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

سنجه  .4دستورالعمل "فعالسازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه" با محوریت کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا تدوین و اجرا شده و
افرادی که در شرایط حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین* دستورالعمل

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

7

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی
بررسی مستند

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

بررسی مستند

آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی

آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی

هدایت کننده

مصاحبه
مصاحبه

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

توضیحات

مشاهده

مشاهده

*کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا دستورالعمل " فعال سازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه" را با مشارکت
مسئوالن واحدها  /بخشها تدوین و ابالغ نموده است.
**آگاهی افراد مذکور در چارت فرماندهی حادثه از فعال سازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه و آگاهی سایر کارکنان
از کلیات دستورالعمل لحاظ شود.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی/ایمنی ،کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
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سنجه  .5روش اجرایی "تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه” با محوریت کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا تدوین شده و افرادی که در
شرایط حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و سایر کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند.

سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

1

تدوین روش اجرایی

3

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

2
4
5
6

7
8
9

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی

مشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین روش اجرایی
ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی

بررسی مستند

پیشبینی فهرستی از خدمات ضروری بیمارستان** در روش اجرایی

بررسی مستند

مشاهده

بررسی مستند

تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی

نحوه کسب اطمینان از در دسترس بودن اقالم ضروری و حیاتی *** در روش اجرایی

نحوه کسب اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات پزشکی ضروری**** در روش اجرایی

شناسایی و تامین منابع مورد نیاز جهت تداوم خدمات ضروری بیمارستان***** در روش اجرایی

10
12

مطلع بودن سایر کارکنان از کلیات روش اجرایی

13
14

بررسی مستند
مصاحبه

اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

11

روش ارزیابی

مطلع بودن افراد درج شده در چارت فرماندهی حادثه از تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستند
بررسی مستند
بررسی مستند
بررسی مستند
مصاحبه
مصاحبه

مصاحبه و مشاهده
مشاهده

*کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا ،مسئوالن واحدها  /بخشها به تشخیص بیمارستان
** خدمات در دسترس در هر شرایط و موقعیتی (اعمال جراحی و خدمات اورژانسی)
*** از جمله آب ،برق و اکسیژن و سوخت در زمان حوادث و بالیا حداقل به مدت  72ساعت
**** در اتاق عمل ،اورژانس ،بخشهای ویژه ،CSSD ،آزمایشگاه و رادیولوژی
***** به ویژه برای گروههای آسیب پذیر و بیماران بدحال (مانندکودکان ،افراد مسن و معلولین)
با توجه به نقش بیمارستانها یکی از اجزای مهم برنامهریزی تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان (مانند مراقبتهای
اورژانسی ،جراحیهای فوری و مراقبت از مادر و کودک) در زمان حوادث و بالیا میباشد.
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی /ایمنی ،مدیریت خطر حوادث و بالیا
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فصل پنجم :سناریونویسی در حوادث و بالیای بیمارستانی
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

محتوای فصل:
 تاریخچهی سناریو و سناریونویسی
 تعریف سناریو
 ویژگیهای یک سناریوی خوب
 عناصر شکل دهندهی یک سناریو
 فرایند برنامه ریزی جهت تدوین سناریو
 سناریوهای محتمل برای بیمارستان
اهداف فصل:
در پایان این فصل انتظار می رود که خواننده بتواند:
 سناریو و اهداف نگارش آن را شرح دهد.
 با تاریخچهی سناریونویسی آشنا شود.


ویژگیهای یک سناریوی خوب را نام ببرد.

 اجزا و عناصر اصلی تشکیل دهندهی یک سناریو را شرح دهد.
 سناریوهای محتمل برای حوادث و بالیای بیمارستانی را بشناسد.
 یک سناریوی حوادث و بالیای بیمارستانی را به رشتهی تحریر درآورد.

1
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مقدمه:
بیمارستان به عنوان نماد توسعهیافتگی و در عین حال سمبل آرامش روانی هر جامعه ،جایگاه بیبدیلی در
مدیریت خطر حوادث و بالیا بر عهده دارد .بیمارستان عالوه بر حفظ پایداری خود در شرایط رخداد حوادث و
بالیا ،بخش اصلی بار سنگین پاسخ درمانی به حادثه را نیز بر عهده دارد .وارد آمدن آسیب به بیمارستان در حین
وقوع بالیا ،پیامدهای بسیاری در زمینههای سالمت ،اجتماعی  -سیاسی (ناامنی روانی در جامعه) و اقتصادی
بهمراه دارد .لذا آمادگی بیمارستان در برابر بالیا نسبت به سایر مراکز از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یکی از مهمترین بخشهای مرحلهی آمادگی در چرخهی مدیریت بالیا ،تدوین سناریو 1است .سناریوها عالوه بر
کارکردهایی که برخی منابع برای برنامهریزی برای آن قائلند ،عمدتاٌ در طراحی و اجرای انواع تمرین کاربرد
دارند .امروزه نمیتوان یک تمرین خوب را بدون سناریوی مناسب و متناسب با شرایط بیمارستان ،متصور بود.
تاریخچهی سناریو و سناریونویسی
واژهی «سناریو» برگرفته از واژهی التین «سِن » ،به معنی «صحنه» است .این واژه از هنرهای نمایشی همچون
2

تئاتر و سینما ریشه گرفته است .امروزه معانی متفاوتی از این واژه برداشت میشود؛ اما همگان بر یک نظر
پیرامون سناریو اجماع دارند و آن این که« :سناریو پیشگویی نیست».
سناریونویسی مد نظر این بحث ،نخستین بار در جنگ جهانی دوم ،توسط واحد برنامهریزی راهبردی ارتش
ایاالت متحدهی آمریکا و نیز واحد برنامهریزی فضایی فرانسه و سپس در سال  1960توسط کمپانیهایی چون
جنرالالکتریک و رویال داچ شل به کارگرفته شد .در سال  ،1970سناریوها در گمانهزنی پیرامون آیندهی جامعه،
اقتصاد و محیط زیست مورد استفاده قرار گرفتند .امروزه سناریوها با روششناسیها و انواع متفاوت ،کاربردهای
بسیار وسیعی در دانشها و ابعاد مختلف دارند که بحث در این زمینه در این مقال نمیگنجد.

Scenario
Scaena

2

1
2

250

فصل پنجم

بیمارستانی
بالیای
اساس حوادث
سناریونویسی در
خطر پنجم:
راهنمای ملي مديريت فصل
اعتباربخشي
شاخص وهاي
بيمارستاني بر

سناریو چیست و چرا سناریو مینویسیم؟
سناریوها داستانهایی هستند که تصوری نسبتاً دقیق از آینده به ما نشان میدهند و میتوانند با واژگان و یا
اعداد بیان شوند ،لذا امروزه سناریوها بخشی از دانش آیندهپژوهی( 1یا آیندهنگاری) برشمرده میشوند .سناریو با
پیشبینی آن چه قرار است در آینده بر ما بگذرد ،نقش شایانی در پیشگیری از حوادث ناگوار و آمادگی در برابر
وقوع انواع حوادث و بالیا ایفا میکند .بدیهی است که این پیشبینی باید مبتنی بر شواهد معتبر باشد .شواهدی
که در حال حاضر وجود دارند و میتوانند ما را نسبت به آنچه قرار است در آینده برای بیمارستان رخ دهد ،آگاه
سازند .این شواهد از یک فرآیند علمی و اصولی ارزیابی خطر 2حاصل میشوند .یعنی ما برای هر بیمارستان در
کمیتهی مدیریت خطر حوادث و بالیا ،که متشکل از همه عناصر تأثیرگذار اجرایی و عملیاتی و نیز مدیران منابع
است ،ابتدا به ارزیابی مخاطرات و عوامل خطرآفرینی که هر بیمارستان با آنها مواجه است میپردازیم و سپس
این مخاطرات متصور برای بیمارستان خود را اولویت بندی میکنیم .هر بیمارستان بر اساس منابع در اختیار و
شرایط سازمانی خود ،مدیریت تعدادی از مخاطرات را بر اساس اولویت در دستور کار قرار میدهد که بر اساس
توصیهی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دستکم  5مخاطره باید بررسی و مدیریت شوند .در مرحلهی
بعد باید آسیبپذیری بیمارستان در برابر هر مخاطره و توانمندیها و ظرفیتهای بیمارستان برای مقابله با هر
مخاطره استخراج شود .تلفیق این اطالعات بر اساس یکی از روشهای شناخته شدهی علمی ،به ترسیم نقشههای
خطر 3منتهی میشود.
این داده ها پایه و بنیان هر بیمارستان برای تدوین سناریوها هستند .یعنی بیمارستان باید برای هر مخاطرهی
برآمده از ارزیابی خطر کمیتهی خود ،دست کم یک سناریو بنویسد و بارها و بارها آن را تمرین کند .سناریویی
که برآمده از ارزیابی خطر بیمارستان و یا وقایعی که قبالً در بیمارستان رخ داده نباشد (از جایی دیگر کپیبرداری
شده باشد) شاید برای تهیهی گزارش عملکرد و ارائه به مسئولین مافوق و حتی کسب امتیازات الزم ،کارآیی
د اشته باشد ،ولی حتماً به آمادگی بیمارستان در بروز حوادث و بالیای واقعی منجر نخواهد شد.
اگر بخواهیم این مطالب را با عباراتی دیگر بیان کنیم ،سناریوها توصیفی جایگزین برای شرایط جاری بیمارستان
هستند که یک سیر داستانگونه را از حال به آینده در مورد بیمارستان ترسیم میکنند .تمرکز کلیدی سناریوها
بر «عدم قطعیت یا ناپایداری »4است؛ ناپایداریهایی با منشأ داخلی یا خارجی که میتواند بر ادارهی بیمارستان
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تأثیر بگذارد و باید برای برون رفت از آن شرایط و بازگرداندن بیمارستان به شرایط ثبات و آرامشی که برای
ارائهی باکیفیت خدمات حیاتی درمانی به آن نیازمند است از هم اکنون چاره ای اندیشید.
در یک کالم سناریوها ابزاری هستند که با نمایاندن خطرات پنهان بالقوهی موجود در بیمارستان و آشکار کردن
فرضیات محتمل ،از غافلگیری (واقعی و یا روانی) بیمارستانها در شرایط پیچیدهی ناشی از رخداد حوادث و
بالیا پیشگیری میکنند.
ویژگیهای یک سناریوی خوب
سناریوهای بیمارستانی نباید خیلی خالصه باشند .این سناریوها همچنین نباید خیلی وسیع و دارای ریزترین
جزئیات باشند .در هر حال سناریوها باید  5ویژگی اصلی زیر را دارا باشند:
 -1چشم انداز چندگانه :1سناریوها باید از چند منظر به آینده نگاه کنند و تک بعدی نباشند .عوامل
بسیاری میتوانند بر آنچه در آینده رخ میدهد ،تأثیر بگذارند و در نظر گرفتن همزمان چند احتمال ،میتواند
سنایوی ما را معتبر نگه دارد .نگاه تک بعدی ،پیشگویی است نه سناریو.
 -2تغییرات کیفی :2تغییراتی که در جریان سناریوها در بیمارستان و هر سازمان دیگر رخ میدهند ،باید
شرایطی باشند پیچیده و شدیداً ناپایدار که متاثر از عواملی کیفی است ،و نه الزاماً عوامل قابل اندازهگیری و
عینی ،این عوامل کیفی همچون ارزشهای اجتماعی ،فناوری ،قوانین و مقررات و مانند آن نقش اصلی را در
رخداد آن شرایط ایفا میکنند.
 -3منسجم ،3عینی 4و قابل قبول بودن  :سناریوها شرایطی را توصیف میکنند که میتواند رخ دهد،
5

نه آن چیزی را که ما میخواهیم رخ دهد! عینی بودن نیازمند این است که سناریو از انسجام درونی و قابلیت
وقوع برخوردار باشد .سناریوهایی که جنبههای خیالپردازانه به خود میگیرند مردود و بیفایدهاند .حفظ تعادل
در پیشبینی آینده بر مبنای معیار و شاخصهای اصلی و بدون رؤیاپردازیهای غیرقابل باور (احتماالت
غیرمنطقی و بسیار دور از ذهن) از چالشهای سناریونویسی است.
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 -4باز بودن انتها :1سناریوها داستانهایی هستند که جزئیات دقیق را بیان نمیکنند .سناریو باید به
خواننده اجازه دهد که جزئیاتی را ،که به زنده بودن داستان سناریو کمک میکند ،به آن اضافه کند .سناریو باید
پیشبینی پایان ماجرا را به خوانندگان و بازیگران بسپارد و خود همه چیز را تعیین نکرده باشد.
 -5متمرکز 2و مرتبط بودن :3سناریوها باید مرتبط با شرایطی باشند که مورد نظر است .آنها باید بر
مواردی متمرکز شوند که با وقوع حادثهی مورد نظر مرتبط است و یا مواردی را توصیف کنند که بر تصمیمگیری
مدیران در آن شرایط تأثیر میگذارد .حاشیهروی بیهوده و از این شاخه به آن شاخه پریدنهای غیرمرتبط با
خط اصلی داستان ،از آفتهای سناریونویسی است.
عناصر شکل دهندهی یک سناریو
هر سناریو از عناصر و اجزایی تشکیل شده است که در منابع علمی گوناگون به روشهای مختلفی عناصر آن
تقسیم بندی میشود .یکی از این شیوهها ،عناصر سناریو را به چهار عنصر محیطی ،زیرساختی ،شغلی و نیروی
انسانی و در نهایت عناصر سیاسی و راهبردی تقسیم کرده است که به طور مختصر به هر جزء آن میپردازیم:
الف) نوع ،ابعاد و پیامدهای حادثه
 نوع مخاطره و حادثۀ ناشی از آن
 شدت /4بزرگی

5

 علل و عوامل اصلی و زمینه ساز (عمدتاً درحوادث و بالیای فناورزاد 6و اجتماعی)7
 تعداد کشتهها

8

 تعداد مفقودین

9

 تعداد مصدومین (ترومای جسمی و روانی)
10

 تعداد بیماران( 11مانند موارد عفونی)

Open -Ended
Focused
Relevant
4
Severity
5
Magnitude
6
Technological
7
Social
8
Killed
9
Missing
10
Injured
11
Patients
1
2
3
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 تعداد افراد تخلیه 1و جابهجا شده

 تعداد افراد آواره / 2بیخانمان

3

 تعداد افراد نیازمند به امدادرسانی فوری

 تعداد افراد وارد شده به بیمارستان پس از وقوع حادثه

 تعداد کارکنان نظام سالمت فوتی ،مفقود ،مصدوم و متأثر از حادثه (مدیران ،پزشکان ،پرستاران،
پیراپزشکان ،کارکنان بهداشتی و )...

 تعداد افراد با شرایط خاص و آسیب پذیر در میان جمعیت متأثر از حادثه (مانند سالخوردگان ،زنان
باردار و شیرده ،کودکان کمتر از  5سال ،معلولین ،4بیماران مزمن مانند دیالیزی و دیابتی ،بیماران بستری در
بخشهای ویژه و یا دارای ضرورت بستری در شرایط ویژه و  ،...زنان بیسرپرست ،اقلیتهای قومی و زبانی و
مذهبی و )...
 میزان و ابعاد خسارت وارده به بیمارستان

 خسارت به سایر اموال عمومی به نحوی که موجب اختالل در ارائه خدمات پایهای سازمانهای ذیربط
به عموم مردم شود
 آسیبهای اقتصادی بر بیمارستان

 آلودگی /تأثیرات زیست محیطی

5

 نیاز به سامانهی هشدار اولیه 6در بیمارستان

 پیچیدگی 7و پویایی 8حادثه؛ به معنی احتمال وقوع حوادث ثانویه و آبشاری9بعدی (مثالً زمین لرزه
میتواند موجب شکستن لولهی گاز و سپس آتشسوزی شود و آتش حاصله با سرایت به مخازن موارد خطرناک
موجود در منطقهی حادثه ،موجب بروز سانحهی شیمیایی شود)

Evacuated
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3
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4
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5
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 ناپایداری شرایط (احتمال تهدید کارکنان بیمارستان ،ریزش بخشی از ساختمان
بیمارستان،استمرار یا تشدید حادثه و)...
ب) عناصر محیطی
شامل این موارد میشود:
-1

زمان وقوع حادثه:
 زمان شبانه روز (روز یا شب)
 روز هفته (چند شنبه /تعطیالت هفتگی یا روز کاری)
 مصادف بودن یا نبودن با تعطیالت ملی یا محلی
 فصل سال
 چرخههای جزر و مد (در صورت استقرار بیمارستان نزدیک اقیانوس یا مناطق مستعد به

سیالبهای رودخانه ای)
 دورهی زمانی سناریو
 -2مکان وقوع حادثه
 استان /شهرستان /شهر /محله که بیمارستان در آن واقع است (در حوادث داخلی)
 استان /شهرستان /شهر /بخش /روستا /محله (در حوادث خارجی)
 وسعت 1منطقه ی متأثر 2و درگیر (در حوادث خارجی)
 تعداد و نام و موقعیت ساختمان(ها) و بخش(های) درگیر بیمارستان (در حوادث داخلی)
 -3شرایط آب و هوایی
شرایط خاص آب و هوایی هم میتوانند به طور مستقیم عامل اصلی بروز حادثه باشند و هم میتوانند
در حوادث و بالیای غیرمرتبط با شرایط آب و هوا بر عملیات پاسخ به حادثه تأثیر بگذارند .لذا باید
در سناریو توصیف شوند.
 بارندگی با حجم سنگین و به صورت تجمعی
 محدودیت دید
Scope
Affected

7

1
2
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 سرما یا گرمای غیرعادی بروز شرایط و پدیدههای غیرعادی مانند سیالب ،زمین لرزه،
زمین لغزش ،طوفان گرد و غبار ،صاعقه ،برف انبوه ،رطوبت غیرعادی ،آلودگی شدید هوا و...
-4

شرایط کلی بیمارستان :توصیف شرایط عمومی و اختصاصی بیمارستان

ج) عناصر زیرساختی:
 -1حمل و نقل :حوادث و فوریتهایی که میتوانند به دسترسی از طریق یکی از موارد زیر آسیب
بزنند یا در آن محدودیت ایجاد کنند:
 حمل و نقل عمومی (خطوط اتوبوس عادی و تندرو ،مترو ،راهآهن ،هواپیمایی و )...
 جادهها و بزرگراههای بین شهری
 بزرگراهها و خیابانهای شهری ،راههای روستایی و ...
-2

شریانهای حیاتی
 آب
 فاضالب
 برق
 گاز طبیعی ،گازوئیل و سایر منابع انرژی

-3

ارتباطات و فناوری اطالعات
 تلفن (با خطوط زمینی)
 تلفن همراه (اپراتورهای مختلف)
 اینترنت
 امواج رادیویی (رادیو ،بیسیم)
 تلویزیون

8
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د) ابعاد مرتبط با نیروی انسانی
سناریو باید شامل توصیف سطوح مختلف کارکنان و عناصری باشد که به طور اختصاصی برای هر
نوع حادثه ،درگیر عملیات پاسخ به آن میشوند و یا شاغلین مجموعهای که در آن حادثه رخ میدهد.
این عناصر عبارتند از:
 -1ساعت روز :برای توجه به این نکته که آیا حادثه در ساعاتی از شبانهروز رخ میدهد که تعداد
کمتری از کارکنان به ویژه متخصصین و مدیران اجرایی حضور دارند و یا در دسترس نیستند.
 -2وقتی کارکنان امکان مقابله ندارند :برخی حوادث خود کارکنان را به طور مستقیم درگیر و متأثر
میکنند به یکی از دالیل زیر:
 ناتوانی در رسیدن بموقع به بیمارستان

 غیبت به دلیل بیماری قبلی ،م سافرت ،تعطیالت ،ترک خدمت (ا ستعفا و  ،)...آ سیب و
یا مرگ ناشی از وقوع حادثه

 آلودگی یا در معرض خطر قرار گرفتن به نحوی که ن یاز به پروفیالکسیییی فوری،
آلودگیزدایی و یا درمان داشته باشند

 عدم پاسخگویی و یا ناتوانی از دریافت فراخوان و اعالم وضعیت به دلیل آسیب به
سامانههای ارتباطی و یا سامانههای حمل و نقل

ه) ابعاد سیاسی و راهبردی
عناصر سیاسی و راهبردی شامل توصیفی از وقایع اطراف بیمارستان در سطوح محلی (شهرستان و
استان) ،قطب ،ملی و یا بینالمللی میباشد که نیاز است بیمارستان برای تشخیص و پاسخ در برابر
آنها آماده باشد .مواردی مانند:
 طغیان یک بیماری واگیر و مانند آن در سطوح منطقهای یا ملی و یا صدور هشدار در
این خصوص از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (به ویژه مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر) و یا دانشگاه علوم پزشکی و مانند آن
 هشدارهایی که از سوی مقامات مافوق سیاسی و امنیتی صادر شده باشد
 اثرات روانی /بازتابهای اجتماعی ،سیاسی و امنیتی حادثه (جریحهدار شدن احتمالی
افکار عمومی ،ایجاد هراس عمومی فراتر از واقعیتهای حادثه ،نقش رسانههای داخلی و بیگانه،
شبکههای اجتماعی ،سوءاستفادههای احتمالی جدایی طلبانه و قومیتگرایانه)

9
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 شرایطی که پیشبینی میشود میتواند منجر به ناآرامی شود (تغییر قیمت سوخت،
انتخابات ،تنشهای قومی /مذهبی ،مسابقات حساس ورزشی ،تجمعات انبوه ،1سخنرانی یا سفر برخی
اشخاص و )...
 حضور شخصیتهای طراز اول (2)VIPیا متهم امنیتی در میان مصدومین حادثه.
و) عوامل مؤثر در آمادگی ،پاسخ و بازیابی

3

 ظرفیت (امکانات /پشتیبانی /توانمندیها) اعم از سرمایههای انسانی ،تجهیزات عمومی و
درمانی ،برنامهها ،فرآیندها ،تفاهمنامهها ،آموزشها و نظایر آن
 آسیب پذیری و نقاط ضعف بیمارستان اعم از سازهای و غیر سازهای و عملکردی
 نتایج ارزیابی سریع 4تیم اعزامی به صحنهی حادثه
 امکان ،میزان و نحوهی دسترسی 5به منطقهی متأثر از حادثه
 نیاز یا عدم نیاز به هماهنگی با سایر سازمانهای پاسخ دهنده و همکار و پشتیبان (سایر
بخشهای دانشگاه علوم پزشکی ،هالل احمر ،آتش نشانی ،6پلیس ،نیروهای نظامی و امنیتی ،بسیج
جامعهی پزشکی ،نهادهای دولتی و عمومی غیر از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مانند
سازمان انرژی اتمی ،استانداری ،فرمانداری ،شهرداری ،مؤسسات خیریه ،سمنها 7و )...
 نقش و تعداد داوطلبان مردمی (عادی و متخصص)
 نیاز به نیروی انسانی و تجهیزات و خدمات تخصصی
 وضعیت اجساد متوفیان و نحوهی مدیریت آنها
 وجود پَد 8مناسب برای فرود بالگرد در بیمارستان
 نوع پاسخ مورد انتظار (تخلیهی اضطراری /9انتقال مصدومین /برقراری نظام مراقبت

10

و)...
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 اعالم هر یک از وضعیتهای اضطراری (اعم از پایش ،1هشدار ،2آمادهباش ،3فعال سازی
نسبی 4یا فعالسازی کامل  )5ترجیحاً بر اساس مراحل مختلف زمانبندی حادثه


پیشبینی زمان و اقدامات الزم برای بازیابی 6بیمارستان در ابعاد مختلف

فرآیند برنامهریزی جهت تدوین سناریو
فرآیند برنامهریزی جهت تدوین سناریو شامل گامهای زیر است:
 -1مشخص کردن تمرکز سناریو (یک پرسش کانونی)
 -2بررسی تغییرات گذشته برای شناسایی روندها و نیروهای جاری
 -3شناسایی تغییرات آتی و نیروهای ایجادکنندهی آن تغییرات
 -4شناسایی ناپایداریهای بحرانساز و خطرناک منجر به عوارض و اتفاقات متفاوت
 -5خلق یک چارچوب منطقی بر پایهی ناپایداریهای بحرانساز
 -6پردازش ویژگیهای اصلی داستان برای هر سناریو
 -7شناسایی مفاهیم اصلی سناریوهای سازمان
مالحظاتی در نگارش سناریو:
 -1سناریو نیاز به یک خط داستانی دارد .اجزای سناریو همانند آجرهایی هستند که برای
7

ساختن ساختمان سناریو نیاز به سیمان دارند و باید آنها را با یک توالی منطقی کنار هم قرار داد تا
انسجام درونی ساختمان سناریو حفظ و باور پذیر و محتمل شود .توصیه میشود که در بیمارستان،
نگارش سناریو بر عهدهی فردی گذاشته شود که قلم خوبی دارد .البته باز هم تأکید میشود که
عناصر سناریو باید برآمده از واقعیات پنهان و آشکار بیمارستان و شرایط پیرامونی آن باشد که این
اطالعات از ارزیابی خطر روشمند و علمی حاصل میشود و نه از خیالپردازی نگارندگان.
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 -2فرهنگ سازمانی و مأموریتهای ذاتی بیمارستان باید در سناریو لحاظ شود .بدیهی است
که سناریوهای بیمارستان های دانشگاهی و نظامی و تأمین اجتماعی و نفت و خصوصی و خیریه
نمیتوانند مانند هم باشند.
 -3سناریو ترجیحاً باید دارای زمانبندی 1و قابلیت گسترش باشد .توصیه میشود برای
زمانهای زیر سناریو نوشته شود:
 صفر تا  2ساعت
 2 تا  12ساعت
 بیش از  12ساعت
 بازگشت به شرایط عادی
 -4در نگارش سناریو باید به این نکته توجه داشت که حادثه یک موجود زنده است و میتواند
از شکلی به شکل دیگر درآید؛ لذا باید پیچیدگیهای حادثه و وقوع حوادث ثانویه و آبشاری را مد
نظر قرار داد .همچنین باید موانع احتمالی و مشکالت پیشبینی نشده در برنامهی عملیات اضطراری
بیمارستان در سناریو لحاظ شود.
 -5پیشنهاد میشود در نگارش سناریوهای بیمارستانی از کتاب «سناریوهای پایهی ملی نظام
سالمت جمهوری اسالمی ایران در حوادث و بالیا» استفاده شود ،البته بر اساس ارزیابی خطر هر
بیمارستان.
سناریوهای محتمل برای بیمارستان:
بیمارستانها میتوانند با دو نوع حوادث و بالیای داخلی و خارجی مواجه شوند .تأثیرات بالیای داخلی
مانند آتش سوزی ،نشت مواد خطرناک ،قطع برق و سایر شریانهای حیاتی و ...عموماً محدود به
بیمارستان میماند ،در حالی که حوادث و بالیای خارجی همچون زمینلرزه ،حوادث با مصدومین
انبوه یا همهگیریها ،که در آنها خود بیمارستانها نیز ممکن است درگیر شده یا نشده باشند،
بخشی از یک فرآیند وسیع تر در پاسخ به بالیا خواهد بود .با این وصف ،در هنگام وقوع بالیا  3دسته
سناریو برای بیمارستانها محتمل است:

Time Series
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 -1درگیری جامعه بدون تأثیر بر بیمارستان :در این چنین سناریوهایی ،بیمارستانها
نقشی حیاتی در پاسخ به حادثه بر عهده دارند .در این سناریوها ،بیمارستانها اغلب دچار افزایش
ناگهانی تقاضای 1دریافت خدمات درمانی میشوند زیرا به یکباره تعداد بیماران و مصدومین افزایش
مییابد؛ لذا این احتمال میرود که اگر بیمارستان از آمادگی قبلی کافی برخوردار نباشد ،خود دچار
بحران در ارائهی خدمات شود.
 -2متأثر نبودن جامعه و درگیر بودن بیمارستان :چنین سناریوهایی از حوادث و بالیای
داخلی بیمارستانها منشأ میگیرند .در بسیاری از این موارد ،تخلیهی کامل یا بخشی از بیماران ،که
در شرایط نامناسب هستند ،و انتقال ایشان به مراکز درمانی امنی که از قبل با آنها تفاهمنامه منعقد
شده است ،نکتهای کلیدی در پاسخ موفق به حادثه است .در چنین سناریوهایی ،به درجات باالیی از
آمادگی در بخشهای اداری و نیروی انسانی بیمارستان نیاز است و باید برای یک عملیات موفق
پاسخ ،سازمانهای امدادی بیرون از بیمارستان (آتشنشانی ،پلیس ،هالل احمر و  )...و نیز
بیمارستانهای دیگر (بهویژه بیمارستانهای نزدیک) به سرعت به یاری بیمارستان درگیر حادثه
بشتابند.
 -3درگیری همزمان جامعه و بیمارستان :چنین شرایطی موجب وخیمتر شدن
چالشهایی میشود که بیمارستان با آن مواجه است؛ زیرا عالوه بر آن که بیمارستان باید مشکل خود
را حل کند باید به تقاضای فزایندۀ ناشی از وقوع حادثه در جامعه نیز پاسخ دهد .در چنین موقعیتی،
بیمارستانها ممکن است دچار چالشهای بیشتری در زمینهی کاهش نیروی انسانی و نیز خدمات
زیرساختی (از قبیل تأمین آب ،برق ،گازهای طبی و مانند آن) شوند .از این رو ،تنها راه منطقی و
عقالنی ،که بیمارستانها بتوانند در برابر بالیا آماده باشند ،افزایش تاب آوری 2و کاهش آسیبپذیری
آنها در ابعاد سازهای و غیرسازهای و عملکردی است تا به سطح قابل قبولی از ایمنی برسند و دچار
چنین وقایعی نشوند .ترسیم سناریوهای واقع بینانه میتواند مدیران و تصمیمسازان و تصمیمگیران
داخل و خارج بیمارستانی را با این واقعیت روبرو سازد و از وقوع فاجعه جلوگیری کند .طبعاً الزم به
تأکید نیست که شرایط مذکور باید در طراحی سناریوهای مورد نظر لحاظ شوند.
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برخی مطالعات پیرامون حوادثی که منجر به آسیب بیمارستانها شده است (از قبیل ریزش ساختمان بیمارستان
و آتشسوزی) نکات ذیل را به عنوان درسآموخته نشان میدهد که با توجه به مبتنی بودن این موارد بر شواهد
علمی ،توصیه میشود از این دستاوردها ،متناسب با شرایط بیمارستان مورد نظر ،در طراحی سناریوها استفاده
شود:
 -1عدم رعایت استانداردهای ایمنی در سازه (های) بیمارستانی به صورت کلی یا جزئی و سایر
استانداردهای ایمنی که منجر به آسیب عناصر سازهای یا غیرسازهای بیمارستان شود.
 -2عدم وجود برنامهی مدون مدیریت حوادث و بالیای بیمارستان
 -3ارتباطات نا کافی داخلی (با کارکنان و پزشکان و مدیران بیمارستان) و خارجی (با مقامات مسئول به
ویژه در دانشگاه علوم پزشکی و )...
 -4نقص در شبکهی ارتباطی با دیگر بیمارستانها (ارتباطاتی که از طریق عقد تفاهمنامه و برنامهریزی
و تمرین مشترک حاصل میشود).
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نمونه ای از یک سناریوی بیمارستانی
شرح مختصر وضعیت حاصل از وقوع زلزله:
بیمارستان فرضی  Xدر شهرستان فرضی  Yمرکز استان فرضی  Zواقع شده است .این بیمارستان ،یک
بیمارستان عمومی با  100تخت حدود  40سال پیش ساخته شده است .تنها راه ورود و خروج
بیمارستان در ضلع شمالی واقع در خیابان یک طرفه از شرق به غرب با عرض  12متر میباشد .از
ضلع شرقی مجاور یک مجموعهی نظامی ،از ضلع غربی مجاور یک مجموعهی آموزشی و از ضلع
جنوبی مجاور مجموعهای مسکونی است.
مساحت بیمارستان  12000متر با زیر بنای  3500متر مربع در  2طبقه و زیرزمین میباشد .طبقه
اول  3100متر مربع (ساخت قدیمی) متشکل از بخش اورژانس با ظرفیت  10تخت ،بخش جراحی
با ظرفیت  30تخت ،بخش داخلی با ظرفیت  30تخت خواب ،بخش زنان با ظرفیت  20تختخواب،
بخش اطفال با ظرفیت  10تخت 2 ،اتاق عمل با ظرفیت  4تخت 4 ،تخت ریکاوری و  2تخت رادیولوژی
میباشد .طبقه دوم که عمری معادل  20سال دارد مجموعهای اداری است که اتاق ریاست ،مدیریت،
مدیر پرستاری ،کارگزینی ،حراست و مالی در آن قرار دارد .در زیر زمین تأسیسات بیمارستان و برق
اضطراری ،که فقط میتواند اتاق عمل و اورژانس را به مدت  12ساعت پوشش دهد ،قرار دارد .منبع
آب ذخیره میتواند  6ساعت مصرف بیمارستان را تأمین کند .ضریب اشغال تخت در سال گذشته
 ،%76تعداد کارکنان به ازای هر تخت  2/3شامل  %60کارکنان تخصصی (پزشک ،پرستار ،رادیولوژی،
آزمایشگاه و  )...و  %40کارکنان پشتیبانی و خدماتی است.
این بیمارستان مرکز ترومای استان نیز میباشد و در شیفت صبح ،یک متخصص طب اورژانس حضور
دارد .بیمارستان سابقهی آسیب جدی توسط سیل و آتش سوزی در بخش اورژانس و تأسیسات را در
 10سال گذشته داشته است .در دامنهی رشته کوه شمالی روی یکی از گسلهای اصلی شهر قرار
گرفته است .شواهد تاریخی معرف سابقهی زلزله با قدرتی بیش از  7ریشتر در دوره بازگشتی حدود
 100سال در منطقه است .لرزشهای  5تا  6ریشتر تقریباً هر  20سال تکرار شدهاند .در حال حاضر
حدود  110سال است که لرزش در حدود  7ریشتر اتفاق نیفتاده و حدود  10سال از آخرین لرزش
حدود  5ریشتری میگذرد .در این شهر که جمعیتی حدود یک میلیون نفر دارد یک بیمارستان
تکتخصصی اطفال با ظرفیت  60تخت ،یک بیمارستان خصوصی با ظرفیت  120تخت و یک
بیمارستان تأمین اجتماعی نیمه فعال با ظرفیت  100تخت وجود دارد.
15
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وقوع حادثه
در تاریخ  21مرداد سال  1392ساعت  16:53در حالی که در منزل خود مشغول استراحت هستید،
ناگهان تکانی را احساس میکنید ،لوستر شروع به تکان خوردن میکند و اشیای داخل ویترین منزل
واژگون میشوند .تمامی اعضای خانواده وحشت کرده و فریاد میکشند .لرزش پس از حدود  15ثانیه
متوقف میشود .شما رییس /مدیر /مترون بیمارستان هستید ،فاصله منزل شما تا بیمارستان حدود
 30دقیقه پیادهروی است.
-1پس از اطمینان از سالمت خانواده 5 ،اقدامی که به ترتیب اولویت انجام میدهید با ذکر
دلیل بنویسید.
-1-1
-2-1
-3-1
-4-1
-5-1
حدود  11دقیقه بعد ( )17:04مجدداً لرزشی با شدت بیشتر اتفاق میافتد؛کمدهای منزل واژگون
شده ،صدای فریاد مردم به گوش میرسد.
شما با سوپروایزر بیمارستان تماس میگیرید ،گویا زلزله ای در یکی از شهرستانهای تابعه اتفاق
افتاده است .براساس گزارش سوپروایزر وقت ،در بیمارستان مشکلی گزارش نشده و تخریبی اتفاق
نیفتاده است ،فقط تعدادی از بیماران و کارکنان وحشت زده در حیاط بیمارستان تجمع کرده اند.
تعدادی از کارکنان نیز به علت ناتوانی برای تماس با خانوادههایشان از بیمارستان خارج شدهاند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد بیمارستان مشکل مهمی ندارد ،فقط ترک کوچکی در سقف بخش
اورژانس و اتاق عمل دیده میشود.
-2لطفًا تمامی مشکالتی را که حادثهی فوق برای بیمارستان شما ایجاد میکند ذکر نموده،
در خصوص علت آنها بحث کنید.
-1-2
-2-2
16
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-3-2
-4-2
-5-2
ساعت  17:45شما به بیمارستان میرسید و سعی میکنید با  EOCدانشگاه تماس بگیرید .بر اساس
گزارش مرکز هدایت عملیات ،مکان دقیق زلزله مشخص شده و به نظر میرسد در شعاع  100کیلومتر
در جنوب یکی از شهرستانهای تابعه است .شهرستان فوق فاقد بیمارستان ،دارای یک مرکز درمانی
و یک پایگاه اورژانس بوده که در شرایط فعلی گزارشی در خصوص فعالیت آنها ارسال نشده است.
 -3با توجه به شرایط موجود تمامی اقداماتی که انجام میدهید را با ذکر دلیل بیان نمایید.
-1-3
-2-3
-3-3
-4-3
ساعت  ،19گروهی از مردم اطراف بیمارستان تجمع کردهاند .همچنین بعضی کارکنان و متخصصین
به بیمارستان مراجعه کرده ،آماده ارائهی خدمت هستند .امکان تماس تلفنی وجود ندارد .اتاق هدایت
عملیات دانشگاه طی تماس اولیه از بیمارستان خواسته است که آمادگی پذیرش مجروحین احتمالی
را داشته باشد و وضعیت آمادهباش کامل اعالم کرده است .از طرفی در اثر انفجار لولهی گاز به نظر
میرسد تعداد زیادی مصدوم سوختگی نیز وجود دارد.
 -4برنامهی فراخونی کارکنان ،فعال کردن سامانهی فرماندهی حادثهی بیمارستان و اطالع
رسانی داخلی و خارجی را توضیح دهید.
ساعت  22گزارشها حاکی از آسیب حدود  2600نفر و مرگ حدود  300نفر است سه بیمارستان
دیگر شهر آمادگی ارائه خدمت دارند و از شهرها و استانهای معین آمبوالنس و کارکنان بهداشتی-
درمانی به منطقه اعزام شده است .همچنان امکان تماس تلفنی وجود ندارد.
ساعت  23تعداد زیادی مجروح توسط مردم و با وسایل شخصی و تعدادی آمبوالنس به بیمارستان
مراجعه کردهاند .تمام خیابان شمالی بیمارستان اشغال شده و حیاط بیمارستان مملو از مصدومین و
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خانوادههاست .فقط تعداد کمی آمبوالنس به بیمارستان مراجعه نمودهاند .امکان تردد خودروها به
علت ازدحام در اطراف بیمارستان وجود ندارد.
ساعت  24امکان تماس تلفنی فراهم شده و شما امکان تماس با مرکز هدایت عملیات دانشگاه را
دارید.
 -5برنامهی افزایش ظرفیت (فراظرفیت) بیمارستان را برای پذیرش دست کم  100بیمار
در شرایط زیر توضیح دهید.
 بخش اورژانس درگیر ارائه خدمات اولیه به موج مصدومین مراجعه کننده شده و به طور
کامل اشغال است.
 اتاق عمل در حال جراحی بیماران انتخابی 1بوده و به طور کامل اشغال است.
 تمامی تختها و بخشهای بیمارستان توسط بیماران قبلی خود ،اشغال بوده و ظرفیت
محدودی برای پذیرش مصدومین وجود دارد.
 تمام داروها و تجهیزات برای بیماران حاضر استفاده شده و محدودیت شدیدی در این
خصوص وجود دارد.
 بیماران و مصدومین به طور پیوسته در حال ورود به بیمارستان میباشند.
 -6لطفاً برنامهی اولیهی پاسخ خود را تدوین نمایید.

 -7اقدامات الزم در  2ساعت 12 ،ساعت و  72ساعت اولیه را به طور کامل تشریح کنید.

 -8راهنمای پاسخ و برنامهریزی چه کمکی به شما میکند؟ توضیح دهید)20-1( .

Elective
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خالصه فصل
تدوین سناریوهای بیمارستانی جزء مراحل اصلی و مهم مدیریت بالیا در بیمارستان محسوب میشود.
بیمارستانی که بتواند سناریوهای مناسب و نزدیک به واقعیت برای شرایط و امکانات خود نوشته و
تمرین نماید قطعا در زمان بالیا کمترین میزان مشکالت و ناهماهنگیها را خواهد داشت و بهترین
پاسخ ممکن را در آن شرایط میدهد .در این فصل تالش شده ضمن آشنایی با اصول و نحوهی تدوین
سناریو با ذکر مثالها یی این فرآیند را تمرین کرده و در حد امکان شرایط آمادگی بیمارستانی را
فراهم نماید.
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در مراکز هدایت عملیات سالمت از سطح محلی تا ملی

هدف:
اين شاخص ها با هدف تعيين بزرگي و شدت حادثه و تأثيرات منتج از آن براي تصميمگيري جهت
تعيين سطح فعالسازي مركز هداي عمليات طراحي شده اس .
اين شاخصها در مركز هداي عمليات از سطح دانشگاهي(محلي) ،قطبتي تتا سططح مليطی بتراي
تصميمگيري استفاده مي شود .مراكز هداي عمليات در سطح دانشگاهها و قطب ها نيز بر اساس
نظر متخصصين و منابع علمي شاخصهاي مذكور ،تعيين و بر اساس آن ،سطح فعتالستازي مركتز
هداي عمليات مشخص شده و درصورتيكه نياز به حماي سطوح باالتر عملياتي باشد نيز ،فراينتد
تعيين شده اس  .در هر سطح فعالي

مركز هداي عمليات ،مجموعه شرح وظايف و خدمات آنها

بايد مشخص باشد.
راهنماي تكمیل:
نحوه محاسبه شاخصهاي مورد ارزيابي در سه بازه زماني موردنظر متفاوت اس  .در 0-2ساع اول
ارزيابي بيشتر بهصورت ديداري ،1در  2-6ساع پس از حادثه ارزيابي با برآورد 2و بعد از  6ستاع
محاسبه و اندازهگيري 3خواهند گرديد.
در  6ساع اول هر  2ساع الزمس گزارش دهي به مركز هداي عمليات صورت گيرد .در ادامته
تا  72ساع  ،هر  6ساع و در صورت تداوم ارائه خدمات هر  24ستاع گتزارش دهتي تتا پايتان
عمليات صورت خواهد گرف .

Visual

1-

Estimation

2-

Calculation

3-
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سطح تقسیم گردید.
سطوح تصمیم گیري براي فعالسازي مرکز هدایت عملیات و پاسخ بطه حادثطه در چهطار
فعالیت
سطح تقسیمسطح
گردید.
پايش
5
فعالیت
سطح
آمادهباش
4

پايش نسبي
فعالسازي
آمادهباش7 5
فعالسازي كامل
4

6

فعالسازي نسبي
فعالسازي كامل

رنگ

سطح هشدار

سفيد
رنگ
زرد

E0
هشدار
سطحE1

سفيد
نارنجي
زرد
قرمز

6

نارنجي

7

قرمز

E02
E
E13
E2
E3

فرایند اطالعرسانی ،سطحبندي و فعال سازي مراکز هدایت عملیات حوادث و بالیا از
سطح محلی تا ملی
فرایند اطالعرسانی ،سطحبندي و فعال سازي مراکز هدایت عملیات حوادث و بالیا از
در هر نوع از حوادث و باليا ،سطوح مختلفي از شدت وقوع قابل تعريف اس كه بر اساس ابزار ملي
سطح محلی تا ملی
مخاطرات ،قابل استخراج و طبقه بندي بوده و بر اساس كفاي امکانات ،منتابع ستالمتي و نيتاز يتا
شود .كه بر اساس ابزار ملي
تعريف اس
تقسيمقابل
شدتها وقوع
مختلفي از
محلسطوح
خارجباليا،
حوادث و
در
بندي مي
سازمان
حادثه يا ساير
نوعبهازمنابع
عدمهرنياز

ستالمتي و نيتاز
منتابع
امکانات،
بوده و بر
محلبندي
دريافتيو ازطبقه
استخراج
مخاطرات ،قابل
حتوادثيتاو
سامانه ثبت
سريع و
كفايارزيابي
اساسابزار
استفاده از
حادثه با
اطالعات
بر اساس
تقسيمبندي
سازمان
فعالساير
حادثه يا
اساس بهاينمنابع
عدم نياز
شود .تعريتف شتده است .
عملياتميستالم
مركزهاهداي
سازي
محل سطح
خارج چهار
مقياسها
بر

متيو
حتوادث
سامانه ثبت
سريع و
ارزيابي
استفاده از
حادثه با
دريافتي از
بر
متورد نيتاز
سطح ملي
مداخله
مشاركابزار و يا
نظارت،
محلسطوح
تمامي
اطالعات كه در
اساستوضيح اس
الزم به

اساس اين مقياسها چهار سطح فعال سازي مركز هداي عمليات ستالم تعريتف شتده است .
بر
باشد.

الزم به توضيح اس كه در تمامي سطوح نظارت ،مشارك و يا مداخله سطح ملي متورد نيتاز متي

باشد.

Monitoring

4-

Alert

5-

Partial activation
Monitoring
Full activation
Alert

6475-

Partial activation

6-

Full activation

7-
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سطح محلی

سطح محلی
سطح حادثه ( E0سفید):

در اين سطح ،حادثه و بليه اي ،رخ نداده و يا در صورت وقوع فاقد مصدوم و فوتي است و در ارائته
خدمات نظام سالم هيچ اختاللي اتفتا نيفتتاده است  .در ايتن شترايی وقتايع روزمتره توستی
مسئولين مراكز هداي عمليات در سطوح دانشگاهي ،قطبي و ملي ،پايش ،گزارش و ثب ميشود.
در صور ت مشاهده عاليم هشدار دهنده وقوع حادثه و يا رخداد حادثه ،الزم است ضتمن ارزيتابي
دقيق و تعيين سطح حادثه ،اطالعات مربوط توسی مسئولين به سطح باالتر اطالع داده شود.
در اين شرايی مركز هداي

عمليات ملي فعالي هاي معمول خود را انجام داده و اطالعات بتهطتور

منظم از تمام مراكز هداي عمليات دانشگاههاي قطب درياف  ،تاييد ،تحليتل ،گتزارش تهيته و بته
نمايش گذاشته ميشود .مراكز هداي

عمليات قطبها نيز از دانشگاههاي علوم پزشکي اطالعات را

درياف و پس از تحليل به نمايش ميگذارند .هر مركز هداي عمليات در هر سطحي بهطور متنظم
بايد اطالعات مربوط به حوادث را بر اساس فرم اطالع رساني درياف و به سطوح باالتر خود اطتالع
رساني كند .عالوه بر اين اطالعات مربوط به زير ساخ ها ،جمعي شناختي و سالم منطقته نيتز
الزمس سالي يک بار به روز رساني شود.

سطح حادثه( E1زرد):

در اين شرايی حادثه اي اتفا افتاده و تعداد تلفات و يتا مصتدومين بتا استتفاده از منتابع ستالم
دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه قابتل متديري است  .ختدماتي ملتل راهانتدازي مركتز درمتاني
پيشرفته  ،ترياژ ،خدمات اوليه درماني و انتقال به مراكتز بهداشتتي درمتاني توستی مركتز متديري
حوادث دانشگاه علوم پزشکي محلي قابل اجرا اس .
تعداد مصدومين خارج از توان مراكز بهداشتي و درماني محلي نبوده و نيازي به درخواس كمک از
دانشگاههاي علوم پزشکي معين يا قطب وجود ندارد در اين سطح مركز هتداي عمليتات دانشتگاه
علوم پزشکي شرايی را مديري ميكند و فقی اطالع رساني به مركز هداي عمليات قطتب و ملتي
صورت ميگيرد.
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در هر كدام از موارد تعداد کشته ،مصدوم یا نیاز به امداد رسانی شرايی براي سطح مورد نظتر
فراهم و دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه متولي اس و دانشکده هاي علتوم پزشتکي اقمتاري بته
عنوان زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشکي فرض ميشوند.
سطح حادثه ( E2نارنجی):

در اين سطح ميزان تلفات /مصدومين  ،اختالل در ارائه ختدمات ستالمتي و خستارات وارد شتده از
وضعي زرد بيشتر بوده و به ظرفي

بيشتري از دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه براي پاسخگويي

نياز اس  .با اين وجود الزم اس تالش شود تا شرايی پيش آمده در سطح قطب مديري شود.
تعداد تلفات يا مصدومين قابل مديري با منابع سالم قطب محل حادثه ميباشد .ختدماتي ملتل
راه اندازي مراكز درماني پيشرفته ،ترياژ ،خدمات اوليه درماني و انتقال به مراكز بهداشتتي درمتاني
توسی مركز مديري حوادث دانشگاه علوم پزشکي قطب قابل اجراس .
تعداد مصدومين خارج از توان مراكز بهداشتي و درماني قطب نبوده و به درخواس و ارسال كمک
از قطبهاي معين يا سطح ملي نيازي نيس  .سطح حادثه  E2و مركز هداي عمليات دانشگاه علوم
پزشکي قطب شرايی را مديري ميكند .در اين شرايی فقی اطالع رساني به مركز هداي عمليتات
قطبهاي معين و ملي صورت مي گيرد.
سطح حادثه ( E3قرمز):

دراين سطح ،حادثه در گسترهي وسيعي رخ داده و تعدادي از دانشگاههاي علوم پزشکي مستتقيما
درگير حادثه هستند و اطالعرساني توسی مسئولين انجام شده اس  .در اين سطح ميزان تلفات از
وضعي

نارنجي دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه بيشتر و به ظرفي كامل قطب براي پاسخگويي

نياز اس  .با اين وجود الزم اس تالش شود تا شرايی پيش آمده درسطح قطب با همکاري ستطح
ملي مديري شود.
تعداد تلفات يا مصدومين قابل مديري با حماي منابع سالم در سطح ملي متيباشتد .ختدماتي
ملل راه اندازي تعداد زيادي مراكز درماني پيشرفته ،ترياژ  ،خدمات اوليه درماني و انتقال بته مراكتز
بهداشتي درماني توسی مراكز مديري

حوادث دانشگاههتاي علتوم پزشتکي قطتب محتل حادثته و

قطبهاي معين قابل اجراس .
تعداد مصدومين خارج از توان مراكز بهداشتي و درماني قطب محل حادثه بوده و بته درخواست و
ارسال كمک از قطبهاي معين يا سطح ملي نياز اس  .در اين سطح مراكز هداي عمليات دانشگاه

ملي مديري شود.
تعداد تلفات يا مصدومين قابل مديري با حماي منابع سالم در سطح ملي متيباشتد .ختدماتي
ملل راه اندازي تعداد زيادي مراكز درماني پيشرفته ،ترياژ  ،خدمات اوليه درماني و انتقال بته مراكتز
بهداشتي درماني توسی مراكز مديري
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قطبهاي معين قابل اجراس .

تعداد مصدومين خارج از توان مراكز بهداشتي و درماني قطب محل حادثه بوده و بته درخواست و
ارسال كمک از قطبهاي معين يا سطح ملي نياز اس  .در اين سطح مراكز هداي عمليات دانشگاه

هاي علوم پزشکي قطب محل حادثه شرايی را مديري كرده و مراكز هتداي عمليتات قطتبهتاي
معين با هماهنگي مركز هداي ملي همکاري الزم را با مركز هتداي عمليتات قطتب محتل حادثته
انجام خواهند داد.
در اين شرايی الزم اس

ارزيابي به طور مداوم صورت گرفته و به مركز هداي عمليات ملي اطالع

رساني شده و نقش هماهنگي ملي توسی مركز هداي عمليات سازمان اورژانس صورت گيرد.

 E3محلی از نظر شدت خسارت برابر  E2قطب و  E1ملی است.
 E1قطب از نظر شدت خسارت برابر با  E2محلی می باشد.

تاثيرات ناشي از حادثه بر شاخصهاي انساني ،اقتصادي ،زيرساختي و نيتاز بته همتاهنگي بتا ستاير
سازمانها در سطح دانشگاههاي علوم پزشکي (با توجه به شرايی و امکانات هر دانشگاه) متيتوانتد
مقياسي براي سطح بندي حادثه به شرح ذيل باشد:

 E1محلی
 تعداد كشتهها كمتر از  10نفر
 تعداد مصدومين كمتر از  100نفر
 تعداد افراد نيازمند به امدادرساني كمتر از  1000نفر
 خسارات وارده به شريانهاي حياتي و زير ساخ ها ،اختالل در حداقل دو خدم براي  2-6ساع
 عدم نياز به هماهنگي بين سازماني و مداخله دانشگاههاي معين و قطب
 عدم احتمال وقوع حوادث ثانويه
 احتمال آسيبهاي بيشتر جتاني -متالي – عملکتردي بتراي كمتتر از  40درصتد جمعيت درمعترض
مخاطره
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 E2محلی
 تعداد كشتهها بيشتر از  10و كمتر از  100نفر
 تعداد مصدومين بيشتر از  100و كمتر از  1000نفر
 تعداد نياز به امدادرساني بيشتر از  1000و كمتر از  10000نفر
 خسارات وارده به شريانهاي حياتي و زيرساخ  ،اختالل در حداقل دو خدم مورد نياز مردم بتراي -72
 6ساع
 نياز به هماهنگي با سازمانهاي همکار (ليس سازمانهاي همکار اغلب درماني اس ).
 عدم احتمال وقوع حوادث ثانويه بيش از توان مديري نظام سالم
 احتمال آسيبهاي بيشتر جاني -مالي – عملکردي براي  60-40درصد جمعي درمعرض مخاطره

E 3محلی
 تعداد كشته ها بيشتر از  100و كمتر از  500نفر
 تعداد مصدومين بيشتر از  1000و كمتر از  5000نفر
 تعداد نياز به امداد رساني بيشتر از  10000و كمتر از  50000نفر
 خسارات وارده به شريانهاي حياتي و زير ساخ  ،اختالل در حتداقل دو ختدم متورد نيتاز متردم بتراي
بيش از  72ساع
 نياز به هماهنگي با سازمانهاي همکار و پشتيبان


احتمال وقوع حوادث ثانويه بيش از توان نظام سالم

 احتمال آسيبهاي جاني -مالي – عملکردي براي بيش از  61درصد جمعي در معرض مخاطره

سطح حادثه  E3قطب
 تعداد كشتهها بيشتر از  500و كمتر از  1000نفر
 تعداد مصدومين بيشتر از  5000و كمتر از  10000نفر
 تعداد افراد نيازمند به امدادرساني بيشتر از  50000و كمتر از  100000نفر
 خسارات وارده به شريانهاي حياتي و زيرساخ ها ،اختالل در حداقل دو ختدم بتراي  6-72ستاع در
سطح قطب
 نياز به هماهنگي بين سازماني از طريق مركز هداي

عمليات ملي و مداخله دانشگاههاي معين و قطب

 احتمال وقوع حوادث ثانويه
 احتمال آسيبهاي بيشتر جاني -متالي – عملکتردي بتراي كمتتر از 40-60درصتد جمعيت در معترض
مخاطره در سطح قطب
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سطح حادثه  E3ملی
 تعداد كشتهها بيش از  10000نفر
 تعداد مصدومين بيش از  100000نفر
 تعداد نياز به امدادرساني بيش از  1000000نفر
 خسارات وارده به شريانهاي حياتي و زير ساخ  ،اختالل درحداقل دو خدم مورد نياز مردم براي بتيش
از  72ساع

در سطح ملي

 نياز به هماهنگي با سازمانهاي همکار و پشتيبان (ليس سازمانهاي همکار اغلب درماني اس ).
 احتمال وقوع حوادث ثانويه بيش از توان مديري نظام سالم
 احتمال آسيبهاي جاني-مالي – عملکردي بيش از 60درصد جمعي درمعرض مخاطره در سطح ملي

حوادث
فراخوان
انسانیدردرحوادث
نیروی انسانی
فراخوان نیروي
در سطح محلی:
در شرايی 30 ، E1تا  50درصد نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه فراخوان ميشوند
و مابقي نيروي انساني دانشگاه آماده باش خواهند بود.
در شرايی  ، E2فراخواني  70 -50درصد نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه و آمتاده
باش مابقي پرسنل دانشگاه و  % 30نيروي انساني قطب صورت ميگيرد.
در شرايی  ، E3فراخواني  100درصد نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه و آماده باش
 % 70-50نيروي انساني قطب و  30درصد نيروي انساني ملي در برنامه خواهد بود.
الزم به توضيح اس كه E2محلي برابر با  E1قطب و  E0ملي اس و  E3محلي برابر  E2قطبتي
و  E1ملي اس .
درسطح قطب:
 E1قطب كه معادل  E2محلي اس
پزشکي قطب را دارد.

و نياز به فراخواني  %30نيتروي انستاني دانشتگاههتاي علتوم
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 E2قطب كه معادل  E3محلي اس  .به فراخواني  %50-70نيروي انساني دانشتگاه علتوم پزشتکي
قطب نياز دارد(.توصيه ميشود در شرايی  E2قطبي  %30نيروي انساني قطتب معتين فراختواني و
 %70آماده باشند).
 E3قطب به فراخواني  %100نيروي انساني دانشگاههاي علوم پزشکي قطب نياز دارد ( .توصيه مي
شود  %50-70نيروي انساني قطب معين فراخوان شوند).
درسطح ملی:
 E1ملي معادل  E2قطب و  E3محلي و نيازمند به فراخواني  %30نيروي ملي به محل كتار ختود
اس ( منظور از فراخواني ،نيروي انساني خارج از نوب كاري در زمان حادثه اس ).
 E2ملي كه معادل  E3قطب اس و به فراخواني %50-70نيروي انساني ملي به محتل كتار ختود،
نياز دارد.
 E3ملي  %100نيروي انساني حوزه سالم بايد به محل كار خود فراخوانده شوند.

E0
دانشگاه

E1

E2

E3

فراخواني  30درصد

فراخواني  50تا 70

فراخواني  100درصد

نيروي انساني محلي

درصد نيروي انساني

نيروي انساني محلي

محلي

قطب

فراخواني  30درصد

فراخواني  50تا 70

فراخواني  100درصد

نيروي انساني قطب

درصد نيروي انساني

نيروي انساني قطب

قطب

ملی

فراخواني  30درصد

فراخواني  50تا 70

فراخواني  100درصد

نيروي انساني ملي

درصد نيروي انساني

نيروي انساني ملي

ملي
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 .1منظور از مصدومين افراد مجروح نيازمند به درياف خدمات ستالمتي (حفتک كننتده حيتات) در
مراكز بهداشتي درماني ميباشند.
 .2منظور از امدادرساني ،خدمات مورد نياز اوليه شامل :جستجو و نجات ،جابجايي /انتقال و استکان
اضطراري ،ترياژ و تخليه ،تامين و توزيع منابع و امکانات ،تدفين ،آواربرداري ،استکان موقت متي
باشد.
 .3منظور از خسارات وارده به شريانهاي حياتي و زير ساخ ها ،شامل خسارات در شبکه آب ،بر ،
گاز و خطوط و مسيرهاي مواصالتي اصلي كه متنج به اختالل در ارائه خدمات شود ،ميباشتد .در
محاسبه و وزن دهي به نواحي حياتي ( )Critical sitesشامل مراكز حياتي (مراكزي كه اختالل
در آنها كل كشور را درگير ميكند) ،مراكز حساس (مراكزي كه اختالل در آنها منطقته را درگيتر
مي كند) و مراكز مهم ( مراكزي كه اختالل در آنها يک قسم يا لوكال را درگير ميكنتد) توجته
شود.
 .4مقياسبندي بر اساس تعداد خدمات مختل شده و زمان اختالل و بتر استاس بترآورد كارشتناس
مربوطه از تامين خسارات (كارشناس ارزيابي حادثه با هماهنگي مركز هداي عمليات) ميباشد.
 .5در صورت اعالم وضعي اضطراري و يا تعيين وضعي توسی دستور سازمان /مقتام متافو مركتز
هداي عمليات بدون در نظر گرفتن شاخصهاي فو فعال خواهد شد.
 .6در  0-2ساع اول ،ارزيابي بيشتر به صورت ديداري (  )Visualانجام ميگيرد.
 .7در صورت تاييد باالترين سطح در هر شاخص ،باالترين سطح فعالسازي محاسبه شده در شاخص
ها مالک فعالي خواهد بود.
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محتوای فصل


نقش و جایگاه تمرین در چرخهی مدیریت بالیا در بیمارستان



مفاهیم و اصطالحات مرتبط با تمرین بالیا



اهداف برگزاری تمرین آمادگی بیمارستانی



انواع تمرینهای آمادگی بیمارستانی



مدیریت برنامهی تمرین و مراحل چرخهی تمرین آمادگی بیمارستانی



مراحل هشتگانه طراحی و تدوین تمرین آمادگی بیمارستانی



اصول نگارش سناریوی تمرین



نحوهی اجرای انواع مختلف تمرین آمادگی بیمارستانی



نحوهی ارزیابی تمرین آمادگی بیمارستانی

اهداف فصل
خوانندگان بعد از مطالعهی این فصل از کتاب قادر خواهند بود:


نقش و جایگاه تمرین را در چرخهی مدیریت بالیا در بیمارستان تبیین نمایند.



مفاهیم و اصطالحات مرتبط با تمرین بالیا را تعریف نمایند.



اهداف برگزاری تمرین بالیا در فرایند آمادگی بیمارستانی را شرح دهند.



انواع تمرینهای آمادگی بیمارستانی را طبقه بندی نمایند.



انواع تمرینهای آمادگی بیمارستانی را با یکدیگر مقایسه کنند.



رویکرد بلوکهای ساختمانی در برگزاری انواع تمرینهای آمادگی بیمارستانی را تحلیلل
نمایند.



مدیریت برنامهی تمرین و مراحل تمرینهای آمادگی بیمارستانی را شرح دهند.



مراحل هشت گانه طراحی و تدوین تمرین را فهرست نمایند.



اصول نگارش سناریوی تمرین را بیان نمایند.



نحوهی اجرای انواع مختلف تمرین بالیا را بیان کنند.



نحوهی ارزیابی انواع مختلف تمرین بالیا را توصیف نمایند.



برنامه ریزی بهبود بعد از برگزاری تمرین بالیا را شرح دهند.
1
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مقدمه
به منظور ارائه یک پاسخ موثر ،هماهنگ و سازماندهی شده به اثرات مختلف انواع بالیا و فوریتهلا،
وجود برنامههای عملیات فوریت بیمارستان 1یا به عبارت دیگر برنامهی پاسخ فوریت بیمارستان 2در
بیمارستانها و مراکز درمانی بسیار ضروری است .اما باید توجه داشت این برنامهها و سایر سیاست
ها و دستورالعملها تنها نباید به صورت نظری وجود داشلته و تملرین نشلوند ،بلکله بایلد در یلک
فرایند منظم و مدون و به صورت دورهای و هدفمند در قالب برگلزاری انلواع مختللف تملرینهلای
آمادگی بیمارستانی و یا بعد از پاسخ در یک فوریت واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته ،به روزرسلانی و
معتبر شوند.
از این رو در چرخهی مدیریت بالیا در بیمارستان که شامل چهار مرحلله کلاهش اثلرات ،آملادگی،
پاسخ و بازیابی است ،در مرحله آمادگی بیمارستانی یکی از کارکردهلای مهلم و اساسلی در جهلت
ارتقاء آمادگی و ظرفیتسازی ،برگزاری انواع تمرینهای آمادگی بیمارستانی میباشد.
در واقع تمرینها ،فعالیتهایی هستند که با هدف آملوزش و تملرین توانمنلدی و صلالحیتهلای
اساسی پیشگیری و کاهش اثرات ،کاهش آسلیبپلییری ،پاسلخ و بازیلابی در محیطلی کله بلرای
مشارکتکنندگان بدون خطر میباشد ،انجام میشوند .به عبارت دیگر تمرینهلا بلا هلدف توسلعه،
بهبود و تأیید صالحیتها و توانمندیهای بیمارستان برای انجام یک یا چند کارکرد در هنگام وقوع
بالیا طراحی میشوند.
اهداف برگزاری تمرین آمادگی بیمارستانی
بیمارستانها و مراکز درمانی تمرینها را برای دستیابی به دو هدف عملده برگلزار ملینماینلد :اول
پرسنل خود را برای یادگیری و تمرین نقشها و عملکردهای مورد انتظار در پاسلخ بله فوریلتهلا،
توانمند سازند و دوم توانایی و ظرفیتهای بیمارستان را برای پاسخ موثر به یک فوریت واقعی ارتقا
و بهبود بخشند .الزم به ذکر است که برگزاری تمرین به تنهایی همهی مزایای بلالقوه آن را فلراهم
نمیکند ،بلکه این مزایا از طریق طراحی و اجرای دقیق تملرین ،ارزشلیابی اصلولی آن و همچنلین
پیگیری اجرای برنامههای بهبود و تغییراتی که در پاسخ به یافتههای تمرین بدست میآیلد ،ایجلاد
می شوند.

2

-Hospital Emergency Operation plan
-Hospital Emergency Response plan

1
2
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اهداف اصلی برگزاری تمرین که در اکثر منابع به آن اشاره شده است شامل موارد زیر است:
 -1بررسی ،ارزشیابی و معتبر سازی برنامهها ،سیاستها ،فرایندها و روشهای اجرایی
 -2آشکار شدن نقاط قوت و ضعف برنامههای آمادگی و پاسخ
 -3آشکار شدن کمبودها در منابع ،امکانات و تجهیزات
 -4توسعه هماهنگی بین سازمانی ،بهبود ارتباطات میان آنها و تقویت کار گروهی
 -5شفاف کردن نقشها و مسئولیتهای افراد و سازمانها
 -6آموزش و تربیت کارکنان در مورد نقشها و مسئولیتهای اساسی آنها
 -7ارتقای عملکرد و مهارتهای فردی و گروهی
 -8ارزیابی فرایندهای تصمیمگیری و مکانیزمهای هماهنگی درون و برون سازمانی
 -9مشخص کردن فرصتهایی برای پیشرفت ،بهبود و ارتقاء برنامهها
 -10تأیید برنامهها و جلب حمایت و توجه مدیران و مقامات ارشد
در هر حال اصلیترین و مهمترین هدف و دلیل برگزاری انووا تمورینهوای بیمارسوتانی ،آموادگی
بیمارستان برای ارائه پاسخ موثر به یک فوریت واقعی ،میباشد.
مفاهیم و اصطالحات مرتبط با تمرین بالیا
کلمات مختلفی مثل مانور ،دریل ،تمرین ،شبیهسازی به صورت متناوب در خصوو
بکار گرفته میشوند  .برای یکسان شدن تعواریف و در

تمورین بایوا

بهتور مفواهیم و اسوتفاده مناسوب از ایون

کلمات مطابق با ادبیات رایج مدیریت بایا ،برخی اصوطاحات مورتب بوا تمورین بایوا شور داده
میشوند.
تمرین :1از نظر لغوی به معنای فعالیت یا فرایندی است که به شما در کسب یک مهارت ویژه و یوا
ممارست به منظور یادگیری ،تقویت و توسعه یک مهارت و توانمندی خا

کمک مینماید.

طبق تعریف برنامهی تمرین و ارزشیابی امنیت سرزمین 2ایاالت متحده که در سوال  2013منتشور
شده است ،تمرینها ،فعالیتهایی هستند که با هدف آموزش و تمرین توانمندی و صواحیتهوای

3

Exercise
- HSEEP

1
2

فصل ششم :برنامهی تمرین آمادگی بیمارستانی
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي فصل ششم

281

اساسی پیشگیری و کاهش اثرات ،کاهش آسیی پییرری ،پاسی و بازریابی در محیطیی کی بیرای
مشارکت کنندگان بدون خطر میباشد ،انجام میشوند.
در واقع کلم تمررن رک عبارت کلی و عمومی برای مجموع ای از فعالیتهاری است ک بیا هید
بررسی و ارزرابی برنام های آمادگی و پاس و ارزرابی موفقییت برنامی هیای توسیع ای و آموزشیی
صورت میگیرد.
دریل :1از نظر لغوی ب معنای تمررن ،مشق نظامی ،مت زدن ،مت  ،تعلیم دادن و ریا تمیررنکیردن
میباشد .در واقع ارن عبارت ب معنای رادگیری ،آموزش اصولی و منظم بیا تررارهیای متعیدد میی
باشد و در خصوص تمررنهاری ک برای آموزش سربازان در رژه نظامی و انجام حرکیت بیا اسیلح
میباشد ،نیز برار برده میشود.
اما همانگون ک در ادام بدان اشاره میگردد ،طبق تعررف ،برنامی ی تمیررن و ارزشییابی امنییت
سرزمین اراالت متحده ،دررل رری از انواع تمررنهای عملیات محور بوده و تنها ریک کیارکرد و ریا
مهارت خاص در رک سازمان ،بوسیل آن تمررن میشود.
مانور :2از نظر لغوی ب معنای تمررن نظامی ،حرکت کردن ،حرکیت جنگی  ،میانور دادن و تغیییر
مسیر حرکت میباشد .ارن واژه بیشتر در خصوص تمررنهای نظامی مورد استفاده قرار مییگرفیت
ک در حال حاضر در کشور ما از واژه رزمارش ک در اصل رک شبی سازی شرارط جنگی اسیت بی
جای مانور استفاده میشود.
بارد توج داشت ک در ادبیات مدرررت بالرا واژه مانور کاربردی ندارد و ب صورت غلط مصطلح بی
عنوان مانور بالرا مورد استفاده قرار میگیرد ،بهتررن واژه برای ارن منظور همان تمیررن بالریا میی
باشد.
شببهیهسببا ی :3از نظییر لغییوی بیی معنییای ظییاهر سییازی ،تقلییید و تمییار

میییباشیید.

در سندی ک در خصوص راهنمای تدورن تمررنهای فوررت در سال 2011توسط سازمان بهداشت

- Drill
- Maneuver
3
- Simulation
1
2

4
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پان آمریکن ،1که یکی از مناطق سازمان جهانی بهداشت میباشلد ،منتشلر شلده اسلت .ایلن واژه
معادل تمرینهای دور میزی که با ایجاد یک سناریوی فرضی ،فرصت بحث و تملرین مهلارتهلای
تصمیمگیری برای شرکتکنندگان را فراهم مینماید ،در نظر گرفته شده است .در هملین سلند از
واژه دریل به عنوان تمرینهای عملی که شرکتکنندگان را با یک موقعیت ساختگی روبرو میسازد
و نیاز به جابجایی واقعی منابع و پرسنل دارد ،در مقابل واژه شبیهسازی استفاده شده است.
طبقه بندی و مقایسه انواع تمرین
در یک تقسیم بندی رایج انواع تمرین به دو دسته کلی زیر طبقه بندی میشوند:
 .1تمرینهای مباحثه محور یا مبتنی بر بحث

2

 .2تمرینهای عملیات محور یا مبتنی بر عملکرد

3

همان گونه که مشخص است تمرینهای مباحثه محور یا مبتنی بر بحث نیاز به تفکر ،آنالیز دادهها،
تصمیمگیریهای حساس و تبعیت از سیاستها و رویهها دارند ،اما نیازی بله جابلهجلایی پرسلنل،
امکانات یا تجهیزات در آنها وجود ندارد.
در حالی که در تمرینهای عملیات محور یا مبتنی بر عملکرد ،عملکردها یلا مهلارتهلای خاصلی
توسط افراد تمرین میشوند و بسته به نوع تمرین نیاز به جابهجایی پرسنل ،امکانات یا تجهیزات در
آنها وجود دارد.
تمرینهای مباحثه محور مشارکتکنندگان را با برنامهها ،سیاستهلا ،رویلههلا و توافلق ناملههلای
موجود آشنا کرده و یا ممکن است جهت ایجاد برنامهها ،سیاستها ،رویهها و توافق نامه های جدید
مورد استفاده قرار گیرند.
تمرینهای عملیات محور اعتبار برنامهها ،سیاستها ،رویهها و توافقنامهها را ارزیابی کرده و نقشها
و مسئولیتها را روشن ساخته و کمبود منابع را در یک محیط عملیاتی شناسایی میکند.
تمرینهای مباحثه محور و عملیات محور میتوانند به صورت ساده و یا پیچیده بر اسلاس نیازهلای
سازمان و اهداف تمرین ،طراحی شوند .به طور کلی تمرینهای مباحثه محلور در طراحلی ،اجلرا و
ارزشیابی ساده تر بوده و هزینه اجرایی کمتری دارند.
-Pan American Health Organization
- Discussion based exercises
3
- Operation based exercises
1
2

5
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انواع تمرینهای مباحثه محور یا مبتنی بر بحث
این تمرینها به چهار نوع تقسیم میشوند که شامل:
 .1سمینار

1

 .2کارگاه

2

 .3تمرین دور میزی
 .4بازی

3

4

انواع تمرینهای عملیات محور یا مبتنی بر عملکرد
این تمرینها بر سه نوع تقسیم بندی میشوند که شامل:
 .1تمرین محدود یا مشق
 .2تمرین کارکردی

5

6

 .3تمرین مقیاس کامل یا تمام عیار
در ادامه در خصو

7

هر یک از انواع تمرین و ویژگیهای آنها و بر اساس منابع مختللف توضلیحاتی

ارائه خواهد شد.
سمینار :یک بحث غیر رسمی است که با هدف آشناسلازی و آملوزش شلرکتکننلدگان در ملورد
برنامهها ،سیاستها و رویههای موجود یا جدید طراحی شده است و سعی در ایجاد یلک چلارچوب
یک برنامهی خا

درک مشترک در بین شرکتکنندگان در خصو

دارد .مثل سلمینار تلوجیهی

آشنایی با برنامهی عملیات فوریت نظام سالمت کشور
کارگاه :شبیه سمینار است با این تفاوت که بر خالف سمینار یک رابطه دو طرفه در آن وجود دارد
و هدف آن نوشتن و تدوین یک خروجی و محصول جدید مثل یک برنامهی عملیات فوریلت ،رویله
- Seminar
- Workshop
- Tabletop Exercise
4
- Game
5
- Drill
6
- Functional exercise
7
- Full scale exercise
1
2
3
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استاندارد عملیات 1و یا توافقنامه مشترک میباشد .مثل کارگاه تدوین دستورالعمل و روش اجلرای
تریاژ در بیمارستان در حوادث پرتلفلات و بالیلا و یلا نگلارش برناملهی عملیلاتی افلزایش ظرفیلت
بیمارستانی با حضور متخصصین و تمامی ذینفعان و صاحبان فرایند.
تمرین دور میزی :در این نوع تمرین پرسنل ارشد ،مقامات و مدیران رسمی و پرسنل کلیلدی بلر
اساس یک سناریوی فرضی و یک فوریت شبیهسازی شده و به منظور سنجش برنامهها ،سیاستهلا
و رویههای موجود به بحث و تبادل نظر میپردازند .اهداف مهم این نلوع تملرین ،شناسلایی نقلاط
قوت و ضعف ،تقویت درک مشترک از مفاهیم جدید و تلالش بلرای تغییلر نگلرش و دیلدگاههلای
موجود در برخی موارد میباشد.
بازی :در این نوع تمرین ،در قالب یک سناریو و شرایط شبیهسازی شده و در یک محلیط رقلابتی،
دو و یا تعداد بیشتری گروه مشارکت دارند و اهداف آن عالوه بر سنجش و معتبر ساختن برنامهها،
سیاستها و رویههای موجود ،شامل بررسی فرایندها و توالی تصلمیم گیلریهلا ،اجلرای تجزیله و
تحلیل بر اساس برنامههای موجود میباشد.
تمرین محدود یا مشق :یک فعالیت هماهنگ شده و تحت نظارت میباشد که جهت سنجش یک
عملیات یا عملکرد ویژه در یک واحد مستقل یا سازمان صورت میگیرد .اهلداف ایلن نلوع تملرین
شامل :آموزش نحوه ی کار با تجهیزات جدید ،تمرین و نگه داشت سطح آمادگی و مهارت پرسلنل،
سنجش رویههای جدید و آماده شدن برای تمرینهای پیچیدهتر عملیاتی ملیباشلد .مثلل تملرین
آتش نشانی و اطفاء حریق در یک بیمارستان و یا تمرین تخلیه اضطراری در یک مرکلز بهداشلتی-
درمانی شهری یا روستایی
تمرین کارکردی :تمرینی که در یک یا چند بیمارستان و موسسه با هدف ارزیلابی توانمنلدیهلا،
کارکردهای چندگانه و یلا زیلر کارکردهلا و یلا کارکردهلای وابسلته و مشلترک مثلل فرمانلدهی،
هماهنگی و کنترل در بین مراکز هدایت عملیات ،پسلتهلا و سلتادهای فرمانلدهی در قاللب یلک

7

)-Standard Operating Procedure (SOP

1
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سناریو و شبیهسازی شرایط فوریت برگزار میگلردد .در ایلن تملرین تمرکلز بلر روی کارکردهلای
مدیریتی در قسمت فرماندهی و کنترل و پرسنل آنها بوده و منابع و پرسنل دیگر جابجا نمیشوند.
تمرین مقیاس کامل یا تمام عیار :تمرینی که در یک زمان واقعی و در یک محیط پر استرس بلا
حضور چند سازمان و یا حوزه مختلف و با جابجایی واقعی پرسنل و تجهیزات ،بله منظلور ارزیلابی
برنامهها ،رویهها ،کارکردها و جنبههای مختلف آمادگی و به عنوان آئینهای تمام عیار از یک حادثله
واقعی برگزار میگردد.
رویکرد بلوکهای ساختمانی یا پلکانی در برگزاری انواع تمرین
به منظور برنامهریزی برای برگزاری انواع تمرینهای آمادگی در بیمارستان باید این نکته ملد نظلر
قرار گیرد که هر تمرین مقدمهی برگزاری یک تمرین دیگر میباشد .به گونلهای کله هلر چقلدر از
تمرینهای مباحثه محور یا مبتنی بر بحث به سمت تمرینهای عملیات محور یا مبتنی بر عملکلرد
پیش میرویم ،بر پیچیدگی تمرینها ،افزایش زمان مورد نیاز برای اجرا ،بودجله و منلابع انسلانی و
مالی افزوده میشود .هر تمرین جدید باید روی تجربه و گام تمرین قبلی پایهریزی شلود .بنلابراین
یک بیمارستان برای ایجاد آمادگی در برابر بالیا باید یک برناملهی جلامع تملرین بالیلا را در یلک
بازهی زمانی مشخص ،طراحلی و تلدوین نمایلد و نبایلد بلدون انجلام مراحلل قبللی در برگلزاری
تمرینهای ساده تر به طور ناگهانی یک تمرین تمام عیار را برگزار نماید.
شکل شماره  -1رویکرد بلوکهای ساختمانی یا پلکانی در برگزاری انواع تمرین

سختی و پیچیدگی

8
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مدیریت برنامهی تمرین آمادگی بیمارستانی و مراحل چرخهی تمرین بالیا
به منظور شروع برنامهریزی برای انجام انواع تمرین ابتدا باید مدیریت برنامهی تمرین کله در واقلع
هماهنگی و ایجاد بستر و بنیان مناسب برای برگزاری انواع تمرین میباشد را ایجاد نمود.
مدیریت برنامهی تمرین از طریق مشارکت و جلب نظر مقامات و مدیران ارشد بیمارستان ،مشخص
کردن اولویتهای چند ساله برنامهی تمرین ،تدوین سند برنامهی چند ساله آموزش و تملرین 1در
بیمارستان ،مشخص کردن پیامدهای مورد انتظار و مدیریت و تأمین منابع مورد نیاز شامل بودجه،
پرسنل و  ...در برنامهی جامع تمرین صورت میگیرد.
عوامل متعددی میتواند در تعیین اولویتهای برنامهی برگزاری انواع تملرین آملادگی بیمارسلتانی
نقش داشته باشند ،که مهمترین آنها شامل نقشه مخلاطرات و نتلایج تحلیلل مخلاطرات و آسلیب
پییری 2بر اساس کتاب ارزیابی خطر بالیا در بیمارستان ،نقاط ضعف و موارد قابل بهبود در برنامهی
پاسخ بیمارستان ،فهرست توانمندی ،کارکردها و صالحیتهلای ملورد انتظلار پرسلنل ،راهبردهلا،
سیاستها و برنامههای کالن ملی و استانداردهای اعتبار بخشی و سایر قوانین و اسناد بلاال دسلتی
میباشند .برگزاری هر تمرین خا

نیازمند مدیریت پروژه همان تمرین به صورت مجزا و از طریق

بکارگیری یک روششناسی مشترک با مشخص نمودن مسیر و مراحلل زملانی طراحلی و تلدوین،
اجرا ،ارزشیابی ،برنامهریزی بهبود در قالب چرخهی تمرین بالیا است.
شکل شماره  -2چرخهی تمرین بالیا

9

- Multi-year Training and Exercise Plan
)- Hazard Vulnerability Analysis (HVA

1
2
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طراحی و تدوین انواع مختلف تمرین آمادگی بیمارستانی
هشت مرحلهی کلیدی در طراحی و تدوین انواع مختلف تمرین بالیا بر اساس منابع مختلف شامل
مراحل زیر میباشد.
.1

ایجاد بنیاد و اساس تمرین بر مبنای راهنمایی و نظر مدیران ارشد بیمارستان ،برناملهی
جامع آموزش و تمرین بیمارستان و سایر عوامل مهم و ضروری

.2

تشکیل گروه برنامهریزی تمرین و مشخص کردن مسیر راه و برناملهی زملانی برگلزاری
تمرین

.3

تدوین اهداف اختصاصی تمرین و فهرست توانمندیهای ضروری و فعالیتهای کلیدی

.4

شناسایی نیازمندیهای ارزشیابی

.5

تدوین سناریوی تمرین

.6

تدوین اسناد مورد نیاز (برنامهی برگزاری تمرین ،راهنمای کنتلرلکننلدگان و ارزیابلان،
راهنمای ارزیابی تمرین و)...

 .7هماهنگی امور پشتیبانی
.8

برنامهریزی برای کنترل و ارزیابی تمرین آمادگی بیمارستانی

گروه برنامهریزی تمرین باید از افراد کلیدی بیمارستان ،سایر ذینفعان و حوزههای مختلف تشکیل
شده و وظیفهی طراحی ،اجرا و ارزیابی تمرین را بر عهده گیرند.
بعد از تشکیل گروه برنامهریزی تمرین میتوان به منظور مشخص کردن نقشها و مسلئولیتهلای
مهم در برگزاری تمرین در بین اعضای گروه ،آن را بر اسلاس سلاختاری ماننلد سلامانه فرمانلدهی
حادثه ،مشخص و عملیاتی نمود .به صورتی که این گروه شامل یک مسلئول یلا هماهنلگ کننلده،
گروه برنامهریزی ،گروه عملیات ،گلروه پشلتیبانی ،گلروه اداری -ملالی و افلراد خبلره در زمینلهی
موضوعات خا

باشد .بر اساس وسعت و دامنهی تمرین ،منابع و پرسنل در دسترس ،این سلاختار

قابلیت گسترش و یا محدود شدن را دارد.
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هايبیمارستانی
آمادگی
تمرین
برنامهی
فصل ششم:

شکل شماره  3نمونه ای از ساختار گروه برنامهریزی تمرین آمادگی بیمارستانی
شکل شماره  -3نمونه ای از ساختار گروه برنامهریزی تمرین آمادگی بیمارستانی

ساختار گروه برنامهریزی تمرین
آمادگی بیمارستانی

ایمنی

اداری مالی

پشتیبانی

گزارش
بودجه

خدمات
پشتیبان

برنامهریزی
مستندسازی تمرین
ارزیابی

عملیاتی
هماهنگی

در ادامه و به منظور تعیین وسعت تمرین ،مکان ،زمان ،اهداف کللی و اختصاصلی تملرین ،تلدوین
سناریو ،تهیهی فهرست وقایع اصلی سناریو ،1تولید اسناد مورد نیلاز تملرین و برناملهی کنتلرل و
ارزیابی تمرین و بر اساس نوع و وسعت تمرین جلسات و کنفرانسهایی با عناوین مختللف در بلین
اعضای گروه برنامهریزی تمرین بالیا برگزار میگردد.
در واقع اجزای اصلی در مرحلهی طراحی تمرین شامل :بررسی نیازهای تمرین ،تعریلف وسلعت و
حیطه تمرین (شامل نوع تمرین ،نوع مخاطره ،محدوهی جفرافیایی ،زمان و مدت تمرین ،تعداد ،نوع
و سطوح مشارکتکنندگان) ،نوشتن بیانیه هدف کلی تمرین ،تعریلف اهلداف جزئلی و اختصاصلی
تمرین و تدوین سناریوی آن میباشند.
اهداف ،پارامترهای تمرین را به شکل اختصاصی تعریف کرده و استانداردهای قابل اندازهگیری برای
ارزشیابی تمرین را فراهم میکند .به عبارت دیگر اهداف تمرین کارکردهایی را که قرار است آزموده
شوند ،مشخص مینماید  .اهداف باید دقیقاً آن چه را کله بایسلتی محقلق شلود و کارهلایی کله از
پرسنل بیمارستان انتظار انجام آنها میرود را تبیین مینماید .اهداف بایلد شلفاف و دقیلق بلوده و

11

)- Master Scenario Events List (MSEL
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چارچوب الزم برای طراحی و ارزشیابی تمرین را فراهم کند .هر هدف باید ذکر کند که چهه کیهی
چه چیزی را ،تحت چه شرایطی و بر اساس چه سیاست و رویهای انجام میدهد.
اهداف تمرین باید  SMARTبوده و بر اساس این الگو نگارش شوند ،که عبارت است از:


ساده و اختصاصی باشند. 1



قابل اندازه گیری باشند.2



قابل دستیابی باشند.3



واقعی و مرتبط باشند. 4



محدوهی زمانی مشخص داشته باشند.5

اصول نگارش سناریوی تمرین آمادگی بیمارستانی
واژهی سناریو برگرفته از هنر قصهگویی است .این واژه در هنرهای نمایشی و سینما به معنای متنی
است که نویینده در آن موضوع اصلی را مطرح میکند .به عبارت دیگر ،سناریو متنی است کهه بهه
تشریح دستهای از حوادث منظم و معنیدار و مربوط به یكدیگر و نتیجهی خها

حاصهل از آنهها

میپردازد.
سناریوها عالوه بر این که پایهی تدوین انواع برنامههای پاسخ به ویژه برنامهی عملیهات اضهطراری،
برنامهی اقتضایی 6و برنامهی عملیات حادثه هیتند ،مبنایی بهرای برگهزاری تمهرین نیهز محیهوب
میشوند.
اجزای اصلی یک سناریوی تمرین شامل سه بخش میباشد:
.1

متن عمومی یا روایت و شرح جامع

.2

جزئیات تكنیكی وقایع و شرایط روایت شده

.3

شرایطی به منظور ارزیابی اهداف تمرین و یا توانمندیهای اساسی یا نشان دادن آنها

12

)1 -Simple and Specific(S
)2 - Measurable(M
)3 - Achievable(A
)4 - Realistic and Relevant(R
)5 - Time-bound (T
6- Contingency Plan
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مرحلهی اول در نگارش سناریو انتخاب مخاطره یا تهدیدی است که برای ارزیلابی اهلداف تملرین،
توانمندیهای اساسی و کارکردهای حیاتی مناسبتر میباشد .در ادامه توسعه سناریو ،ملیتلوان از
شبیهسازی و مدلسازی نیز برای واقعیتر شدن آن استفاده نملود .در نهایلت بعلد از کاملل شلدن
پیش نویس اولیه اجزای اصلی سناریو و اضافه شدن شرایط و پیامهای ضروری ،متن سناریو نهلایی
میگردد.
یک سناریو عالوه بر اینکه باید واقعی ،چالش برانگیز و بر مبنای پیامدهای مخاطره و یا عملکردهای
مورد انتظار طراحی شود باید ضمن بیان دقیق نوع حادثه موارد زیر را نیز در برگیرد:
.1

ابعاد حادثه شامل :زمان و مکان ،شدت و بزرگی ،پیچیلدگی و پویلایی حادثله ،حلوادث
ثانویه و آبشاری علل و زمینه ساز حادثه

.2

پیامدهای حادثه مورد نظر شامل :تعداد کشتههلا ،تعلداد مجلروحین و آسلیبدیلدگان،
جمعیت و وسعت منطقه متأثر و درگیر ،تعداد افراد آواره و بیخانملان ،آسلیب بله زیلر
ساختها ،آلودگی و تأثیرات زیست محیطی ،اثرات روانی ،بازتابهای سیاسی ،اجتماعی
و امنیتی حادثه

.3

عوامل مؤثر در آمادگی و پاسخ شامل :آسیبپییریها و نقاط ضعف ،نقش سلازمانهلای
همکار و پشتیبان ،نیاز به نیروی انسانی ،تجهیزات و خدمات تخصصی ،ظرفیت (امکانات،
پشتیبانی ،توانمندیها)

.4

اهداف فرضی و موانع احتمالی شامل :نوع پاسخ مورد انتظار (تخلیهی اضطراری ،انتقلال
مصدومین و  ،)...عوارض و موانع احتمالی ،مشکالت پیش بینی نشده در برنامه

در مرحله طراحی و تدوین تمرین ،اسناد مختلفی از جمله راهنمای تسلهیل گلران ،طلرح تملرین،
کتابچه راهنمای ارزیابان و کنترل کنندهها ،راهنمای ارزیابی تمرین ،فرم بازخورد شرکتکننلدگان
و ...بر اساس نوع تمرینها تهیه و تدوین میشود .یکی از این اسناد که در تمرینهای عملیات محور
و برخی تمرینهای مباحثه محور پیچیده تهیه میشود ،فهرست وقایع اصلی سناریو میباشد که به
سناریو اصلی اضافه میشود .این سند در واقع فهرستی از وقایعی است که به صورت متوالی و پشت
سر هم و بر اسلاس فواصلل زملانی مشلخص رد داده و بلا هلدف بررسلی برخلی توانمنلدیهلا و
کاردکردهای مهم و ایجاد پاسخ مورد نظر در بازیگران تمرین در یک بیمارستان توسط کنترلگرها
در حین اجرای تمرین ارائه میگردد.
13
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نحوهی اجرای انواع مختلف تمرین آمادگی بیمارستانی
در مرحلهی اجرای انواع تمرین ،بسته به نوع تمرین مراحل اجرا و مشارکتکنندگان در آن متفاوت
میباشند .در تمرینهای مباحثه محور بعد از انتخاب و آماده سازی محل مناسب و برگزاری جلسه
راهنمای تمرین ،توسط تسهیلگران موارد هدایت شده و در انتهای تمرین فعالیتهای مربلوط بله
خاتمه تمرین شامل توزیع و جمع آوری فرمهای بازخورد ،جلسه بازیگران و تلیم ملدیریت تملرین
جهت جمع بندی و تهیه گزارش و برنامهریزی بهبود انجام میگیرد.
در تمرینهای عملیات محور بعد از آماده سازی مکانهای مختلف تمرین ،جلسه تلوجیهی و بیلان
قوانین تمرین برای شرکتکنندگان در سطوح مختلف و به صورت مجزا برگزار شده و بعد از انجلام
تمرین ،فعالیتهای انتهایی صورت میگیرد .شرکتکنندگان در تمرین بر اساس نوع آنها با اسلامی
مختلفی نامیده شده و هر یک نقش و مسئولیت مربوط به خود را در حین اجرای تمرین ایفا ملی-
نمایند .این موارد شامل:
تسهیلگران :1در تمرینهای مباحثه محور ضمن هدایت بحثها در مسیر درسلت ،هملاهنگی بلین
گروهها را نیز انجام میدهند.
کنترلگرها :2در تمرین عملیات محور نقش کنترلگرها ،نظارت بلر شلبیهسلازی یلا هلدایت کللی
تمرین است تا اطمینان حاصل شود که فرایند اجرای تمرین همانند طلرح پیشلرفته و اهلداف آن
تحقق مییابد .کنترلگرها بر ترتیب وقوع حوادث و اتفاقات و نیز خروجی پیامها نظارت میکنند.
ارزیابان :3نقش ارزیاب ،مشاهده و ارزیابی عملکرد و تصمیمگیری بازیگران است ،تلا اینکله گلزارش
نهایی خوب تهیه شده و مسائل مورد نظر در آن ذکر شود .تمرکز اصلی ارزیاب روی نحوهی انجلام
وظایف پرسنل مشارکت کننده در مقایسه با اهداف تمرین میباشد.
بازیگران تمرین :4نقشها و وظایف معمول خود را در تمرینهلای عملکلرد محلور انجلام داده و در
تمرینهای مباحثه محور در بحثها شرکت مینمایند.
شبیه سازها :5این افراد از پرسنل گروه کنترلگرها هستند و تحت نظارت مسئول کنترلگرها نقش
افراد یا سازمانهایی که در تمرین مشارکت واقعی ندارند را بر اساس سلناریوی حادثله و فهرسلت
- Facilitators
- Controllers
3
- Evaluators
4
- Players
5
- Simulators
1
2
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وقایع اصلی آن شبیهسازی مینمایند .به طور مثال شبیهسازی نقش و جایگاه پلیس ،آتلش نشلانی
و...
بازیگران :1افراد داوطلبی که در حلین تملرین و بله منظلور واقعلی کلردن آن ،نقلشهلایی ماننلد
مجروحین و قربانیان حادثه را شبیهسازی و بازی مینمایند .مثل ایفای نقش یک مصدوم با ترومای
نافی قفسه سینه و...
نحوهی ارزیابی انواع مختلف تمرین آمادگی بیمارستانی
منظور از ارزیابی تمرین ،ثبت فعالیتها و نحوهی اجرای تمرین بلا بررسلی رفتارهلا و عملکردهلای
صورت گرفته و مقایسه با پیامدهای مورد نظر و عملکردهای درست در تمرین است ،در عین حلال
که به تمامی نقاط قوت و ضعف توجه میشود.
در واقع ارزیابی تمرین از زمان برنامهریزی شروع میشود .در برنامهریزی تمرین بله محل

اینکله

کسی به عنوان مسئول گروه طراحی انتخاب شد ،همزمان فلردی دیگلر بله عنلوان مسلئول گلروه
ارزیابی انتخاب میشود.
تیم ارزیابی با بکارگیری راهنمای ارزیابی تمرین 2و تهیه و تدوین چک لیستهای روا و پایلا و بلر
اساس نوع و اهداف هر تمرین در قسمتهای مورد نیاز و بله طلور هماهنلگ تملرین و فراینلدهای
اجرایی آن را ارزیابی مینماید .این ارزیابی سطوح مختلفی مثل وظایف و مسئولیتها ،کارکردهلا و
فعالیتهای حیاتی ،بیمارستانها و مراکز درمانی را در بر میگیرد .بر اساس نوع تمرین حیطههلای
مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند .به طور مثال در تمرینهای مباحثه محور برنامهها ،سیاستهلا
و رویهها ،منابع و توانمندیها و در تمرینهای عملیات محور اثربخشی ارتباطات و سامانه فرماندهی
حادثه بیمارستانی ،هماهنگی و همکاری بین بیمارستان و سایر سازمانها و توانایی استفاده مناسب
از تجهیزات و وسایل میتواند مورد ارزیابی قرار گیرند.
به طور کلی هشت مرحله برای برنامهریزی و اجرای فرایند ارزیابی تمرین در نظر گرفته ملیشلود،
که شامل موارد زیر است:

15

- Actors
)- Exercise Evaluation Guide (EEG

1
2

فصل ششم :برنامهی تمرین آمادگی بیمارستانی
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

فصل ششم 293

.1

برنامهریزی و سازماندهی ارزیابی تمرین (انتخاب مسئول گلروه ارزیلابی ،انتخلاب اعضلا
گروه ،آموزش و هماهنگی گروه ارزیابی با برگزاری جلسات و تلدوین راهنملای ارزیلابی
تمرین)

.2

مشاهده و جمع آوری دادهها

 .3تحلیل دادهها
 .4تدوین پیش نویس گزارش پس از تمرین

1

.5

برگزاری جلسه بعد از اتمام تمرین

.6

تعیین و شناسایی اصالحات و موارد قابل بهبود برای اجرا

.7

نهایی کردن سند گزارش پس از تمرین و برنامه بهبود

.8

پیگیری پیاده سازی و اجرای برنامه بهبود تمرین

2

برنامه ریزی بهبود بعد از برگزاری تمرین آمادگی بیمارستانی
فرایند برنامهریزی بهبود شامل روشهایی است که توصیهها و موارد پیشلنهادی در سلند گلزارش
پس از تمرین را به مراحل قابل اندازهگیری و پایش تبدیل نموده ،به گونه ای که بعد از اجرای این
موارد در قالب یک چرخهی مدوام بهبود کیفیت 3در بیمارستان منجر به توسعه و ارتقاء فرآیندهای
پاسخ گردد .این مورد در اصل همان هدف غایی از برگزاری تمرین یعنی آمادگی بیمارستان بلرای
پاسخ موثر به یک فوریت واقعی میباشد.
باید توجه داشت که برنامهریزی بهبود نباید تنها منحصر به انتهای برگزاری تمرین باشد ،بلکه ملی
تواند به شکل دادن برنامه و طراحی تمرین و بهبود آن در طول فرآیند نیز کمک نماید.
برای اجرای این برنامه و اقدامات اصالحی آن باید مانند تدوین و اجرای هر برنامهی عملیاتی دیگر،
ضمن مشخص کردن مسئول اجرای هر اقدام ،چارچوب زمانی و امکانات مورد نیاز برای اجرای این
موارد نیز در نظر گرفته شود .نحوهی اجرا و پیشرفت این موارد نیز باید بطور مداوم مورد ارزیلابی و
پایش قرار گیرند.

)- After Action Report (AAR
)- Improvement Plan (IP
3
)- Continuous Quality Improvement (CQI
1
2
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چند نمونه از سناریوهای تمرین آمادگی بیمارستانی
سناریوی اول  :وقوع زلزله
در ساعت 10:30صبح زلزلهای با بزرگلی  6/3در مقیلاس ریشلتر در دو شهرسلتان  Aو  Cاسلتان
شماره یک رد میدهد .در اثر لرزش شدید زمین و با توجه به جمعیت این دو شهرستان و میلزان
آسیبپییری آنها در حدود  500نفر جان خود را از دست دادهاند .همچنین پیش بینی شده است
در حدود  3900نفر مصدوم نیازمند اقدامات فوری بهداشتی -درمانی میباشند.
در هر شهرستان حداقل  15هزار نفر در مناطق شهری و روسلتایی تحلت تلاثیر قلرار گرفتلهانلد.
انسداد مسیرهای ارتباطی مانع جدی در ارائه خلدمات املدادی و انتقلال مصلدومین اسلت ،تلفلن
موبایل و ثابت بعضی از مناطق از کار افتاده ،برق برخی مناطق قطع شلده و شلبکه آب آشلامیدنی
آسیب دیده است.
مرکز هدایت عملیات بحران در سطح قطب ،استان آسیب دیده در استانداری ،دانشگاه علوم پزشکی
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی فعال شده و تیمهای ارزیابی را به منطقه اعزام کردهاند.
شهرستانها و استانهای معین قطب نیز آمادگی خود را برای کمک اعالم کردهاند.
اکثر مردم شهرها و روستاهای مجاور ترسیدهاند و سوال میکنند که آیا پس لرزهای در کارخواهلد
بود یا خیر؟ صدا و سیما به پخش پیامهای آموزشی اقدام میکند .نیلاز بله انلواع اطالعلات توسلط
مردم و مسئولین بیان میشود.
در این حادثه به هیچ یک از زیر ساختهای بهداشتی و درمانی آسیب جدی وارد نشده است.
با توجه به نزدیکی کانون زلزله که در مرکز شهرستان  Aبوده است ،میزان خسارات و تلفات در این
شهرستان بیشتر میباشد .این شهرستان دارای  12پایگاه شهری و جاده ای اورژانلس  115و تنهلا
یک بیمارستان دانشگاهی  160تخت خوابی آموزشی -درمانی بوده که در زمان وقوع زلزله ضلریب
اشغال تختهای آن بیش از  90درصلد اسلت .در ایلن شهرسلتان  30خانله بهداشلت 10 ،مرکلز
بهداشت درمانی روستایی و  5مرکز بهداشتی درمانی شهری نیز وجود دارد.
شهرستان Cنیز دارای  5پایگاه شهری و جاده ای اورژانس  115و یک بیمارستان  96تخت خلوابی
متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده که در زمان وقوع زلزله ضریب اشغال تخلتهلای فعلال آن
بیش از  80درصد است و  30درصد تختهای بیمارستان نیز به دلیل طرح ارتقاء هتلینلگ تحلول
17
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نظام سالمت غیر فعال میباشد .در این شهرستان  15خانله بهداشلت 5 ،مرکلز بهداشلت درملانی
روستایی و  2مرکز بهداشتی درمانی شهری نیز وجود دارد.
در ضمن شهرستان  Cبه تازگی یک اپیدمی وبا را پشت سر گیاشته و در چند روز اخیر بلا طوفلان
گرد و غبار شدیدی مواجه است .در شهرستان  Cعده ای از بیماران بعد از ساعات اولیله حادثله بلا
عالیم تب و اسهال حاد آبکی به مراکز درمانی مراجعه نمودهاند ،بررسیهای اولیه نشان میدهد که
به علت آلودگی شبکه آب آشامیدنی یک همه گیری در این شهرستان رد داده اسلت .مصلدومین،
نیازمند دریافت خدمات اولیه پزشکی و انتقال به مراکز درمانی و بیمارستانها هستند .اتاق هدایت
عملیات دانشگاه طی تماس اولیه ،از بیمارستان شما میخواهد که آمادگی پلییرش مجلروحین
احتمالی را داشته باشید و وضعیت آمادهباش کامل (قرمز) اعالم نموده است.
ابتدا کارکردهای تخصصی ب یمارستانی برای مدیریت این حادثه در فلاز پاسلخ را فهرسلت نماییلد،
سپس برنامهی نحوهی فراخوانی پرسنل ،چگونگی فعال کردن سامانهی فرماندهی حادثه و اطالع
رسانی داخلی و خارجی بیمارستان را توضیح دهید.
موج اول مصدومین توسط مردم و با وسایل شخصی و یا مراجعه سرپایی به عللت مجلاورت کلانون
زلزله با بیمارستان ،به بیمارستان دانشلگاهی شهرسلتان  ،Aهجلوم ملیآورنلد و تقاضلای دریافلت
خدمات درمانی دارند .موج دوم مصدومین نیز توسط امداد هوایی اورژانلس ،اتوبلوس آمبلوالنس و
آمبوالنسهای زمینی بعد از یک ساعت به تدریج وارد بیمارستان شهرستان  Aمیشوند.
این در حالی است که:


بخش اورژانس درگیر ارائهی خدمات اولیه به موج مصدومین مراجعه کننده بلوده و



اتاق عمل در حال جراحی بیماران الکتیو بوده و بطور کامل اشغال است.

بطور کامل اشغال است.



تمامی بخشهای بیمارستان توسط بیماران قبللی خلود اشلغال هسلتند و ظرفیلت



تمام داروها و تجهیزات برای بیماران حاضر استفاده میشود و محدودیت شدیدی در

محدودی برای پییرش مصدومین دارند.

این ارتباط وجود دارد.
 بیماران و مصدومین بطور پیوسته در حال ورود به بیمارستان میباشند.
برنامهی تریاژ و چگونگی افزایش ظرفیت بیمارستان برای پییرش حداقل  100بیمار این حادثله را
توضیح دهید.
18
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سناریوی دوم :آتش سوزی در بخش عفونی بیمارستان
در روز پنج شنبه ،سوم اسفند  95در پی اطالع رسانی سرپرستار بخش عفونی بیمارستان مبنی بلر
انفجار لوله کشی گاز و آتش سوزی حاصلل از آن بله سلوپروایزر بیمارسلتان ،تعلدادی از بیملاران،
همراهان و پرسنل دچار آسیبهای ناشی از آتشسوزی و گازگرفتگی شدهاند.
برنامهی نحوهی اطالعرسانی خطر در بیمارستان ،چگونگی اطفلاء حریلق ،فعلال کلردن سلامانهی
فرماندهی حادثه و اطالع رسانی داخلی و خارجی بیمارستان را توضیح دهید.
سوپروایزر اورژانس بیمارستان ضمن فعال کردن سلامانهی هشلدار اولیله بیمارسلتان بالفاصلله در
بخش عفونی حاضر شده و به بررسی حادثه میپردازد .بر اساس برآورد و ارزیابی سریع حادثه ،آتش
به سرعت به طبقه باالی بخش در حال گسترش بوده و تریاژ اولیه مصلدومین حادثله بلدین شلرح
میباشد.
چهل نفر شامل 5( :نفر سلیاه 10 ،نفلر قرملز 15 ،نفلر زرد و  10نفلر سلبز) در ضلمن تعلدادی از
تجهیزات نیز دارای ارزش حیاتی هستند که باید از بخش خارج شوند.
برنامهی تخلیه اضطراری بخش و چگونگی درمان و انتقلال مصلدومین را در بیمارسلتان توضلیح
دهید.
در نظر داشته باشید در هنگام وقوع این حادثه بخش اورژانس شلوغ و پر ازدحام بوده و هیچ تخلت
خالی در بیمارستان وجود ندارد.
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سناریوی سوم  :انفجار یک بمب کثیف توسط عوامل تروریستی
در ساعت  10صبح روز  26تیر ماه  1396متعاقب شنیده شدن صدای انفجاری مهیب و لرزیلدن و
فرو ریختن برخی شیشهها ی بیمارستان از دیسپچ اورژانس تهران با سوپروایزر کشیک در خصلو
وقوع یک انفجار در حوالی بیمارستان با تعداد مصلدومین زیلاد و للزوم آملادگی بیمارسلتان بلرای
پییرش این مصدومین تماس گرفته میشود ،این اطالعات بر اساس گزارش تکنسینهای اورژانلس
موجود در صحنه بوده و دقیق نیست.
شما به عنوان سوپروایزر کشیک اقدامات خود را جهت تأیید خبر و دریافت جزئیات بیشتر از حادثه
و فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه توضیح دهید.
بدنبال این تماس و بعد از پیگیریهای شما لحظاتی بعد از ستاد هدایت معاونت درمان دانشگاه بلا
سوپروایزر کشیک تماس گرفته شده و این حادثه و جزئیات بیشتر آن گزارش میشود ،با توجه بله
اینکه ریاست و مسئولین بیمارستان همگی در بیمارستان حضور دارند ،بالفاصله سامانه فرمانلدهی
حادثه در بیمارستان فعال شده و افراد مسئول بلر اسلاس شلرح وظلایف خلود و برناملهی بحلران
بیمارستان در مرکز فرماندهی بیمارستان مستقر میشوند .سناریوی اصلی حادثه بدین شرح است:
یک تروریست ناشناس در یکی از اماکن اداری نزدیک بیمارستان یک بمب کثیف حاوی پلوتونیلوم
 239را منفجر میکند .در این حادثه تروریستی ضمن ایجاد یک انفجار گسترده و مهیب و تخریب
 40درصد ساختمان ،تعلداد مجروحلان و کشلتهشلدگان بلر اسلاس تریلاژ اولیله اورژانلس پلیش
بیمارستانی به شرح زیر میباشد:
 5نفر کشته (تگ سیاه بر اساس تریاژ اورژانس) 7 ،نفر با جراحات و آلودگی شدید تلگ قرملز15 ،
نفر با جراحات و آلودگی متوسط تگ زرد و  30نفر با جراحات و آلودگی خفیف تگ سبز بلا توجله
به اعالم شلوغی سایر بیمارستانهای مجاور و نزدیک به طرح ارجاع بله عللت پلییرش مصلدومین
حادثهای مشابه با هماهنگی اتاق هدایت عملیات بحران وزارت و دانشگاه ،تماملی ایلن مصلدومین
توسط اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان شما منتقل میشوند.
برنامهی تریاژ ،آلودگی زدایی احتمالی در برخورد با ایلن حادثله رادیوللوژیکی و چگلونگی افلزایش
ظرفیت بیمارستان را برای پییرش و درمان بیماران این حادثه توضیح دهید.
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در ضمن تا قبل از رسیدن آمبوالنسها ،بسلیاری از ملردم و افلراد حاضلر در صلحنه بلا جراحلات
سطحی ،هراسان و وحشتزده به درب ورودی اورژانس بیمارستان هجوم آورده و تقاضلای دریافلت
خدمات درمانی را دارند .حراست بیمارستان با هماهنگی پلیس مستقر در بیمارستان تملاملیدرب
های ورودی را بسته و اقدامات الزم امنیتی برقرار شدهاست.
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خالصه فصل
یکی از مهمترین اقدامات همیشگی و ادامهدار در روند آمادگی بیمارستانی داشتن و انجلام تملرین
است .پس از انجام مراحل اولیه آمادگی بیمارستانی و پس از تدوین و ابالغ و نهادینلهکلردن شلرح
وظایف ها ،انجام تمرین بر اساس سناریوهای مختلف بسیار حائز اهمیت است چلرا کله بالیلا جلزو
برنامه روزمره بی مارستان نبوده و عدم توجه به آن به مرور زمان افلراد را از توانمنلدی کله در ایلن
حوزه دارند دور خواهد کرد .تمرین در سطوح مختلف از یک سمینار ساده تا یلک ملانور ملیتوانلد
اجرا شود .طبیعتاً بیشترین تعداد تمرینها به سطوح پایینتر تمرین میرسد و حلداکثر یلک یلا در
بهترین ح الت دو مانور کامل در سال برای یک بیمارستان مورد نظر است .تمرینها نه تنهلا باعلث
آمادگی سیستم و افراد میگردند بلکه موجب میشوند مشلکالت مختللف و دور از ذهلن سیسلتم
مشخص شده و در مراحل بعد اصالح گردد.
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نمونهای از چک لیست کلی ارزیابی کارکردهای تخصصی پاسخ بیمارستانی در یک
تمرین عملیاتی
نوع تمرین:
موارد ارزیابی

تاریخ ارزیابی:

نام و نام خانوادگی ارزیاب:
0

امتیاز :بلی ( )1خیر ()0

موارد ارزيابي امتياز :بلي ( )1خير ()0

1

مالحظات و توضیحات
مالحظات و
1 0
توضيحات

1

آیا سامانهی هشدار اولیه بیمارستان به موقع

2

صورت
عملیات
گرفت؟فرماندهی حادثه بیمارستان و برنامهی
سازی سامانه
صحیحفعال
طورپرسنل و
فراخوانبهتمامی
آیا
موقع صورت گرفت؟
به
بحران
فرمانده
دستور
با
فوریت
عملیات
آیا فراخوان تملامی پرسلنل و فعلال سلازی

1
2

3

آیا سامانهی هشدار اولیه بیمارستان به موقع فعال شد و تایید خبر از طریق اتاق هدایت
گرفت؟
عملیات به
صورتیت
صحیح هلدا
طور اتلاق
طریق
فعال شد و تایید خبر از

کسبواطالعات اولیه حادثه ،بررسی
حادثللهمواردی مثل
بیمارستانی
یارزیابی سریع
مرحله
آیا در
بیمارسللتان
فرمانللدهی
سللامانه
نیازهای بیمارستان اعم از نیروی انسانی ،تجهیزات و فضا ،کسب اطالع از وضعیت موجود
دستور
بیمارستان با
فوریت
برنامه ی
و ...به درستی صورت گرفت؟
بیمارستان
فعلی تختهای
عملیاتظرفیت
بیمارستان شامل

3

افزایشگرفت؟
صورت
آیافرمانده
ظرفیت بیمارستانی با استفاده از رویکرد دارد و
موقعبرای
بهمدونی
بحرانهی
بیمارستان برنام
لتانینماید؟
عملیاتی می
درستی
اجزای
بیمارسل
لابیآن راسلبهلریع
آیللا در مرحللله ارزیل

5

ادثله،
اولیلهبر ح
اطالعلات
برای کسب
بیمارستانمثل
آیامواردی
شامل پرسنل ،تجهیزات و وسایل،
اساس
بیمارستانی
افزایش ظرفیت
فضا و ساختار و سیستم مدیریتی (خط مشی و روش های اجرا) به درستی اقدام مینماید؟

4

بررسی نیازهلای بیمارسلتان اعلم از نیلروی
انسلانی ،تجهیللزات و فضلا ،کسللب اطللالع از

6

آیا بیمارستان برای تریاژ مصدومینی که توسط مردم و با وسایل شخصی و یا مراجعه سرپایی
هستند ،برنام ه و روش مشخصی دارد؟
مصدومین
بیمارسلتاناولیه
موجودمیکنند و موج
بیمارستان مراجعه
ظرفیلت
شلامل
بهوضعیت

7

درسلتی
بیمارسلتان و...
آیافعلی
اورژانس پیش بیمارستانی تریاژ
بله که توسط
مصدومینی
هایتریاژ موج دوم و
تختبرای
بیمارستان
شده و وارد بیمارستان میشوند ،بر اساس سیستمهای تریاژ ثانویه برنام ه و روش مشخصی
صورت گرفت؟
دارد؟

4

8

افلزایش
برنامه ی
بیمارستان
مکانهای جایگزین بالینی برای
برایمراجعین و
مدونیهدایت
مشخص برای
مسیرهای
آیاآیابیمارستان
مراقبت و درمان مصدومین در نظر گرفته است؟
ظرفیت بیمارسلتانی بلا اسلتفاده از رویکلرد

9

درسلللتی
اساسبللله
اجلللزای برآن را
خدماتدارد
آیاCST
طور صحیح به مصدومین حادثه
اصول علمی و به
درمانیو بیمارستانی
ارائه شده است؟

10

ظرفیللتبیمارستانی ،مدیریت اجساد،
مثل :انتقال بین
بیمارستانی
بیمارسللتانپاسخ
آیللاسایر کاردکردهای
آیا
افللزایش
بللرای
مدیریت ازدحام در بیمارستان و ...به درستی صورت گرفت؟

5

عملیاتی مینماید؟

بیمارستانی بلر اسلاس  4Sشلامل پرسلنل،

23

فصل ششم :برنامهی تمرین آمادگی بیمارستانی
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي فصل ششم

301

نمونه جزئیتر از چک لیست ارزیابی کارکردهای تخصصی پاسخ بیمارستانی در یک
تمرین عملیاتی
تایید توضیحات

نوع فعالیت
ارزیابی سریع بیمارستانی
فعال سازی برنامهی پاسخ بیمارستانی-سامانهی فرماندهی حادثله
بیمارستان
اطالع رسانی به مدیریت
ارسال دائم اطالعات وضعیت بیمارستان به ستاد هددایت  /اتلاق
هدایت عملیات /مرکز پایش مراقبتهای درمانی
افزایش ظرفیت
جابجایی پرسنل
فراخوان پرسنل
توسعهی فضا و اضافه کردن تخت
ترخیص بیماران غیر اورژانس-لغو عملهای الکتیو
انتقال برخی از بیماران به بیمارستانهای دیگر طبق برنامه
بررسی تجهیزات و وسایل در همهی بخشها
سایر (کمک گرفتن از منابع دیگر مثل ورزشگاه ،بهداری نیروهلای
مسلح ،فضاهای آزاد ،بخش خصوصی و)..
تریاژ دو سطحی
ادامهی فعالیتهای افزایش ظرفیت
ادامه انتقال -تخلیه بیماران به سایر مراکز درمانی
سازماندهی نیروهای پزشکی/داوطلب حلین ورود بله بیمارسلتان/
مدیریت ازدحام
جمع امتیازات
25
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فصل ششم :برنامهی تمرین آمادگی بیمارستانی
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نمونهای از موارد بالینی بیماران فرضی جهت انجام تمرین تریاژ و ارائه خدمات درمانی در
تمرینهای عملیاتی بیمارستانی
آقای  29ساله که در صحنه حادثه زانو زده و اظهار میکند که خیلی گیج اسلت و تلوان راه رفلتن

آقای  29ساله که در صحنه حادثه زانو زده و اظهار میکند که خیلی گیج است و توان راه رفتن ندارد.
ندارد.

فرامین ساده را اجرا
می کند

تعداد تنفس 20 :
فرامین ساده را اجرا میکند

تعداد تنفس 20 :

نبض رادیال
احساس نبمی شود
رادیال احساس میشود
زمان پرشدگی مویرگی:
زمان پرشدگی مویرگی  2 :ثانیه
 2ثانیه

26
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ریخته قرار دارد.
شدهفرو
ساختمان
سوزی یک
آتشیهای
یکخراب
آوار و
میاندردودمیان
ساله که
45ای
خانمبچه
پسر
است.
وسیع ،خارج
ناشی از
ساله 6که از

در پاسخ به محرکهای کالمی ناله میکند

غیر پاسخگو است

تعداد تنفس 24 :

تنفس ندارد ،با باز کردن راه
هوایی تنفس او برمیگردد

زمان پرشدگی مویرگی  3 :ثانیه
نبض او به سختی
احساس میشود

28
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خانم  45ساله که از میان دود ناشی از یک آتش سوزی وسیع خارج شده
است.
در پاسخ به محرکهای
کالمی ناله می کند

تعداد تنفس 24 :

زمان پرشدگی مویرگی:
 3ثانیه

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

فصل ششم

پيوست فصل 6
راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
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پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

در جدول شماره يك در ستون اول نام مخاطرات شايع كه در فهرستهاي بینالمللی ثبت گرديده،
آورده شده است .لطفاً كلیه مخاطراتی كه در منطقه جغرافیايی(حوزه ماموريت واحد سالمت از خانه
بهدا شت تا دان شگاه علوم پز شکی) شما تجربه شده ا ست را از فهر ست مخاطرات جدول انتخاب
كنید .در صورتیكه پديده اي م شخ صات يك مخاطره را دا شته و در لی ست مذكور نیامده ا ست ابتدا
به فهر ست تهیه شده تو سط مركز هدايت عملیات دان شگاه خود مراجعه و به انتهاي جدول ا ضافه
كنید .همچنین شما میتوانید اطالعات مربوط به مخاطرات را از سازمان مديريت بحران ا ستان يا
كشور ،يا سازمانهاي مرتبط ديگر مثل مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکی وزارت بهداشت،
جهاد ك شاورزي ،هوا شنا سی ،مؤ س سه ژئوفیزيك دان شگاه تهران ،جمعیت هاللاحمر ،آتشن شانی،
معتمدين محلی و ساير منابع معتبر به دست آوريد.
تعريف مخاطره

1

مخاطره به تمامی پديدهها با من شأ طبیعی يا انسان ساخت گفته می شود كه قادرند در مکان و زمان
مشخص به جان ،مال انسانها و محیط زيست آسیب وارد كنند.
مثال :زمین لرزه در مورموري ايالم ،سرررماي شررديد در رشررت ،حمالت زيسررتی در زاهدان ،طوفان
گردوغبار در استان خوزستان ،آلوده شدن آب آشامیدنی در كرج ،تصادف جادهاي در سبزوار،
آتش سوزي شهران ،آتش سوزي ساختمان پالسکو ،حوادث معدن و....

- Hazard

1
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جدول شماره  -1تعريف برخي از مخاطرات مهم و شايع

مخاطرات

تعريف

زمين لرزه

لرزش ناگهاني پوسته جامد زمين كه براثر آزاد شدن ناگهاني انرژي ایجاد میشود.

زمين لغزش

هر نوع حركت تودهاي از سنگ ،خاك يا تركيب هر دو با سرعت متوسط تا شديد كه با نيروي گرانش زمين اتفاق ميافتد.

سونامي

لرزش شديد آب دريا كه در پي زمينلرزههاي زيردريا پديد ميآيد .آبي كه به لرزه درآمده به شكل موجهاي عظيم به
كرانهها رسيده و ويراني به بار ميآورد.

ريزش صخره/
سنگ

سقوط حجمي از سنگ يا صخره كه از سطح كوه جداشده و آزادانه سقوط ميكند.

نشست زمين

فرورفتن زمين در ابعاد وسيع كه منجر به خسارت مالي و جاني شود.

سرماي شديد

كاهش دما و زمستانهاي خشن ،سرد و برفي كه به علت اقليم سرد و كوهستاني است.

موج سرما

به پايينترين دماي ثبت شده در منطقه با تداوم چندروزه در يك منطقه جغرافيايي گفته میشود.

طوفان

وزش باد با سرعت زياد در مدت كوتاه كه ميتواند بهتنهايي يا همراه با باران ،رعدوبرق ،تندر و برف باشد و در اين صورت
طبق تعاريف زير همان نام را به خود ميگيرد.

طوفان گرد
و غبار

بهسرعت باد بيشتر از  15متر بر ثانيه و كاهش ديد افقي كمتر از يك كيلومتر ناشي از گردوغبار گفته ميشود.

طوفان تندري

طوفان همراه با رعدوبرق را گويند.

گردباد

از شديدترين نوع طوفانها هستند كه با باد چرخشي شديد قيفي شكل شناخته ميشوند.

كوالك

باد مداوم با سرعت  56كيلومتر در ساعت به همراه بارش قابلمالحظه برف يا برف بلند شده از زمين كه ديد را به كمتر از
 400متر كاهش داده و سه ساعت يا بيشتر طول ميكشد.

طوفان تگرگ

باد شديد همراه با تگرگ میباشد .تگرگدانههاي سخت يخي است كه قطر آن بين  0/5تا  50ميليمتر است.

طوفان يخ

تجمع و انباشتگي برف كه منجر به ايجاد سطوح يخي باضخامت  6/4ميليمتر و يا بيشتر در سطح زمين ،خطوط برق و
ساير سطوح گردد.

اپيدمي
سيل فصلي

افزايش غيرمعمول در تعداد موارد يك بيماري عفوني كه معموالً در منطقه با جمعيت مشخص اتفاق بيفتد و يا بروز يك
بيماري عفوني كه قب ً
ال در يك ناحيه وجود نداشته است.
جريان آب رودخانه يا ساير مجموعههاي آب كه از حد طبيعي بيشتر شده و سرريز گردد كه معموالً براثر بارش يا ذوب
برفها اتفاق ميافتد و وقوعشان تدريجي است.

سيل برقآسا

سيلهاي ناگهاني كه معموالً به دنبال بارش شديد باران و تگرگ ،شكسته شدن سدها ايجاد ميشوند .زمان شروع سيل
پس از بارش نيم تا شش ساعت است.

سيلهاي
ساحلي

سيلهايي با منشأ طوفان ،گردباد و سونامي كه در مناطق ساحلي اتفاق ميافتد.

خشكسالي

يك رويداد طوالني مدت ناشي از كمبود بارش به وجود ميآيد.

بهمن

بهمن عبارت است از تودهاي برف كه به هر دليل از شيبي فروريزد.

موج گرما

يك دوره طوالني مدت از هواي گرم كه غالباً با هواي مرطوب همراه است .دمايي كه مردم يك منطقه با اقليم داغتر
بهعنوان يك دماي نرمال در نظر ميگيرند ،در يك منطقه خنكتر اگر بيرون از الگوي اقليمي نرمال در آن منطقه باشد،
بهعنوان موج گرما در نظر گرفته ميشود.

حمالت

به هرگونه عملكرد يا تهديد براي ترساندن و يا آسيب رساندن به شهروندان ،حكومت و يا گروهها و شخصيتهاي سياسي

تروريستي

گفته ميشود.

نشت مواد
خطرناك

رها شدن مواد خطرناك در محيط را گويند.
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ادامه جدول شماره  -1تعريف برخي از مخاطرات مهم و شايع

مخاطرات

تعريف

حوادث ترافيكي

يك كاربر (استفادهكننده) راه ديگر ،يا يك جسم ثابت در كنار جاده ،و يا با خودرو ديگر كه معموالً آسيب مالي يا جاني در

به حادثه ترافيك خياباني و يا جادهاي ميگويند كه در آن حداقل يك وسيله نقليه خياباني با يك وسيله نقليه ديگر ،يا با
پي دارد ،برخورد كرده باشد.

تهديد زيستي
آلودگي هوا

به انتشار عمدي عوامل زيستي شامل باكتريها ،ويروسها يا سموم گفته ميشود كه ممكن است به شكل طبيعي يا
دستكاري شده باشند.
تغيير در ويژگيهاي طبيعي جو براثر مواد شيميايي ،غباري يا عاملهاي زيستشناختي است.
زلزله

فوران
آتشفشاني

برونافكني و فوران سنگهاي مذاب ،خاكستر و گازهاي درون زمين به بيرون را گويند.

پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي فصل ششم
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تكرارپذيري 1وقوع مخاطرات
منظور از تکرارپذيري ،سوابق تکرار مخاطره در يك منطقهي جغرافیايی در دوره زمانی بی ست ساله
است.
توضيح (:)1
 .1اگر مخاطره بهدفعات مکرر اتفا افتاده و شررواهد زيادي در مورد وقوع آن در بیسررت
سال گذشته ثبت شده است ،تکرارپذيري آن مخاطره در سطح  5قرار میگیرد.
مثال :روسررتايی كه چندين بار در سررال درجاتی از سرریل در آن اتفا افتاده اسررت در
سطح  5قرار میگیرد.
 .2اگر در بیسررت سررال گذشررته مخاطره (مانند آتشسرروزي جنگل) چهار و پنج بار در
منطقهي شما اتفا افتاده باشد ،تکرارپذيري آن مخاطره در سطح  4قرار میگیرد.
 .3اگر در بیست سال گذشته مخاطره (مانند خروج قطار از ريل) دو تا سه بار در منطقهي
شما اتفا افتاده باشد ،تکرارپذيري آن مخاطره در سطح  3قرار میگیرد.
 .4اگر در بیست سال گذشته مخاطره (وقوع سیل در منطقه كويري يا برف زياد در شمال
كشررور) يك تا دو بار در منطقهي شررما اتفا افتاده باشررد ،تکرارپذيري آن مخاطره در
سطح  2قرار میگیرد.
 .5اگر در بی ست سال گذ شته مخاطرهاي مثل يك فوران آتشف شان اتفا نیفتاده با شد،
تکرارپذيري آن مخاطره در سطح  1قرار میگیرد.
توضيح ( :)2ضريب اين شاخص در محاسبه  7هست.

- Frequency

1
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پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي
پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت

جدول شمارهي  -2سطحبندي مخاطرات بر اساس تکرارپذيري
جدول شماره  -2سطحبندي مخاطرات بر اساس تكرارپذيري

تکرارپذيري
جدول شمارهي  -2سطحبندي مخاطرات بر اساس
تعريف
سطح تكرارپذيري
تعريف
سطح تكرارپذيري
تكرارپذيري
تعريف ثبت نشده است.
در بیست سال گذشته اتفا
سطح 1
12
23
34
45

1

در بيست سال گذشته اتفاق ثبت نشده است.

2

يك بار در بيست سال گذشته اتفاق ثبت شده است.

3

 2تا  3بار در بيست سال گذشته اتفاق ثبت شده است.

4

 4تا  5بار در بيست سال گذشته اتفاق ثبت شده است.

5

بيشتر از پنج بار در بيست سال گذشته اتفاق ثبت شده است.

5
احتمال

1

است.
گذشته اتفا
بیست
است.
نشدهشده
گذشته اتفاثبتثبت
سالسال
بیست
يكدربار در
شدهاست.
ثبتشده
اتفا ثبت
گذشتهاتفا
سالگذشته
بیستسال
يك3بارباردردربیست
است.
 2تا
 24تا  35بار در بیست سال گذشته اتفا ثبت شده است.
است.
گذشته
بیست
بار در
4
است.
شدهشده
اتفااتفاثبتثبت
گذشته
سالسال
بیست
بار در
بیشترتااز5پنج
بیشتر از پنج بار در بیست سال گذشته اتفا ثبت شده است.

احتمال1وقوع مخاطره در يك فاصله زمانی مشخص ،در آينده تعريف میشود.
احتمال
مانندمیشود.
علمیتعريف
مطالعاتينده
مشخص ،در آ
يك فاصله
وقوع:)1مخاطره
احتمال
مطالعات زمینشرررناختی و
مخاطرهزمانازیطريق
احتمالدروقوع
ييح (
توضي

شرررناختی و
ییراتزمین
مطالعات
علمیبا مانند
مطالعات
مخاطره از
توضيييح ( :)1احتمال وقوع
منطقه
شررررايط
توجه به تغ
قبلی و
طريق تجارب
اسررراس
هواشرررناختی و يا بر
اسررراسمیشود.
مربوطهيا پبریشبینی
جغرافیايی
تجارب قبلی و با توجه به تغییرات شررررايط منطقه
هواشرررناختی و
خاطربینی
مربوطه پیش
شود.زمین ،احتمال وقوع گرما و سررررماي نامتعارف
گرمیمیكره
جغرافیايیآينده به
مثال :در

يندهبود.به خاطر گرمی كره زمین ،احتمال وقوع گرما و سررررماي نامتعارف
یشتر :در آ
بمثال
خواهد
بیشتر خواهد بود.
توضيح ( :)2در محاسبهي امتیاز نهايی ،ضريب اين شاخص 2است.

توضيح ( :)2در محاسبهي امتیاز نهايی ،ضريب اين شاخص 2است.
جدول شمارهي  -3سطحبندي مخاطرات بر اساس احتمال
سطح احتمال
سطح احتمال
سطح 1احتمال
1
12
23
34
45
5

2
3
4
5

جدول شماره  -3سطحبندي مخاطرات بر اساس احتمال

اساس احتمال
جدول شمارهي  -3سطحبندي مخاطرات بر
تعريف
تعريف
بسیار نادر است.
تعريفموردنظر
احتمال وقوع مخاطره در محل
احتمال وقوع مخاطره در محل موردنظر بسيار نادر است.

آيندهبسیار
موردنظر
در ازمحل
مخاطره
است .دارد.
نادر وقوع
احتمال
 20سال
بیش
وقوع زمانی
احتمالفاصله
مخاطره در
مخاطره در فاصله زماني بيش از  20سال آينده احتمال وقوع دارد.

وقوعدارد.
احتمالوقوع
احتمال
آينده
سال
بیشتا از 20
زمانی
فاصله
مخاطرهدردر
دارد.
فاصله
مخاطره
آيندهوقوع دارد.
سالاحتمال
20آينده
2010تاسال
بین10
زمانی بين
فاصله زماني
مخاطره در
دارد.
آينده
سال
20
بین 10 5تا
فاصلهزمانی
فاصله
مخاطره
وقوعدارد.
احتمالوقوع
احتمال
مخاطرهدردر
آيندهوقوع دارد.
سالاحتمال
10آينده
بین تا105تا سال
زمانیبين
فاصله زماني
مخاطره در
دارد.
آينده
سال
كمتر از5
زمانیبین
فاصلهزمانی
فاصله
مخاطره
وقوعدارد.
احتمالوقوع
احتمال
آينده
سال
كمتر5تاازسال5
فاصله
مخاطرهدردر
وقوع دارد.
احتمال
10آينده
زماني
مخاطره در
مخاطره در فاصله زمانی كمتر از  5سال آينده احتمال وقوع دارد.

- Probability

1

- Probability

1

پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
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شدت 1مخاطره:
در اين مدل؛ شدت مخاطره بر اساس تعداد كشته ،مصدوم ،بیخانمان ،خسارات مالی يا اختالل
عملکرد تعريف میشود.
توضيح ( :)1اگر مخاطرهاي در منطقه جغرافیايی شما چندين بار اتفا افتاده باشد بهمنظور تعیین
شرردت آن ،تعداد كشررته ،مصرردوم ،بیخانمان ،خسررارات مالی يا اختالل عملکرد در
بدترين حالت وقوع مخاطره در نظر گرفته شود.
مثال :اگر مخاطرهي آتش سوزي دو بار به وقوع پیو سته با شد ،اتفاقی كه بی شترين
تعداد كشته ،مصدوم ،بیخانمان ،خسارات مالی يا اختالل عملکرد را به همراه داشته
است بهعنوان بدترين حالت در نظر گرفته شود.
تو ضيح ( :)2منظور از مصرردوم تمامی افرادي هسررتند كه در اثر مخاطره دچار جراحت يا آسرریب
سالمت شده ،اطالعات مربوط به آنها در مراكز بهداشتی ،درمانی ثبت شده است.
توضيح ( :)3منظور از خسارت مالی ،خسارات وارده به اموال و دارايی ،تجهیزات و  ...مرتبط با
حوزه بهداشت و درمان هست.
توضيح ( :)4در محاسبهي امتیاز نهايی ،ضريب اين شاخص  6است.

- Severity

1

فصل ششم
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راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي

جدول شماره  -4سطحبندي مخاطرات بر اساس شدت

سطح شدت

تعريف

1

مخاطره اثراتي روي سالمت مردم منطقه نداشته است.
خسارات مالي كمتر از يك ميليارد ريال
بدون بي خانمان
مخاطره اثري بر ارائه خدمات سالمت نداشته اشت.

2

كشته :يك تا دو نفر
مصدوم :يك تا پنج نفر
خسارات مالي بيش از يك ميليارد تا  10ميليارد ريال
بين يك تا  100نفر بي خانمان
ايجاد اختالل در ارائه خدمات سالمت  0 -2ساعت

3

كشته :سه تا پنج نفر
مصدوم :شش تا نه نفر
خسارات مالي بيش از  10ميليارد تا  200ميليارد ريال
بين  101تا  1000نفر بي خانمان
ايجاد اختالل در ارائه خدمات سالمت  2 -12ساعت

4

كشته :شش تا نه نفر
مصدوم 10:تا  99نفر
خسارات مالي بيش از  200ميليارد تا  500ميليارد ريال
بين  1001تا  10000نفر بي خانمان
ايجاد اختالل در ارائه خدمات سالمت  12 -24ساعت

5

كشته :بيش از  10نفر
مصدوم :بيش از  100نفر
خسارات مالي بيش از  500ميليارد ريال
بيش از  10000نفر بي خانمان
ايجاد اختالل در ارائه خدمات سالمت بيش از  24ساعت

پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي فصل ششم
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آسيبزايي1

آسيبزايي

توضيح ( :)1مجموعه مشخصاتی از جامعه كه منجر به تأثیرپذيري منفی از وقوع مخاطره میشود.

مثال :شررهرسررتانی كه داراي جمعیت  100هزار نفر اسررت و نسرربت به وقوع زلزلهاي با بزرگی
بیش از  6در مقیاس ري شتر بیش از  %۸0جمعیت تحت تأثیر قرار میگیرند ،در سطح
 5قرار میگیرد.

توضيح ( :)2در محاسبهي امتیاز نهايی ،ضريب اين شاخص  5است.
جدول شمارهي  -5سطحبندي مخاطرات بر اساس آسیبزايی

جدول شماره  -5سطحبندي مخاطرات بر اساس آسيبزايي

سطح

سطح
آسيبزايي
آسيبزايي

1
2
3
4
5

تعريف

تعريف
تعريف

عملكردي
احتمال مالي و
آسيب جاني يا
معرضاحتمال
معرض مخاطره
درصدجمعيت در
 20درصد
براي براي
صورت وقوع،
دارد .و
وجودمالی
جانی يا
آسیب
مخاطره
جمعیت در
كمتراز از20
كمتر
 1در صورتدروقوع،
وقوع ،براي  21تا  40درصد جمعيت در معرض مخاطره احتمال آسيب جاني يا مالي و عملكردي وجود دارد.
صورتدارد.
 2عملکردي دروجود
عملكرديياوجود
احتماليا مالي و
آسيب جاني
مخاطره احتمال
درصد جمعيت در
 6040درصد
 41تا
دارد.و
مالی
آسیب جانی
مخاطره
معرضمعرض
جمعیت در
براي تا
وقوع21 ،
صورتبراي
 3در صورت دروقوع،
وقوع ،براي  61تا  80درصد جمعيت در معرض مخاطره احتمال آسيب جاني يا مالي و عملكردي وجود دارد.
صورتدارد.
 4عملکردي دروجود

 5در

دارد.
عملكرديياوجود
احتمال يا مالي و
مخاطرهآسيب جاني
مخاطره احتمال
درصد جمعيت
براي براي
صورت وقوع،
مالی و
آسیب جانی
معرضمعرض
جمعیتدر در
 81تا10060درصد
 41تا
صورتدروقوع،

عملکردي وجود دارد.
در صورت وقوع ،براي  61تا  ۸0درصد جمعیت در معرض مخاطره احتمال آسیب جانی يا مالی و
عملکردي وجود دارد.
در صورت وقوع ،براي  ۸1تا  100درصد جمعیت در معرض مخاطره احتمال آسیب جانی يا مالی و
عملکردي وجود دارد.

1
1-

- Impact

پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
پیوست ششم :راهنماي بررسی مخاطرات حوزه سالمت
ششمامتيازات
محاسبهي
شيوهيفصل
نهاييملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي
راهنمای
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جدول شمارهي  -6محاسبهي امتیازات نهايی
شيوهي محاسبهي امتيازات نهايي

مخاطره
مخاطره

مخاطره
لرزش زمين
زمین
لرزش

امتياز كل مخاطره

جدول شمارهي  -6محاسبهي امتیازات نهايی
در منطقه
آسيبزايي
شدت
احتمال
تكرارپذيري
جدول شمارۀ  -6محاسبهی امتيازات نهايي
امتياز كل مخاطره
جغرافيايي
()5
زايي)
آسيب (6
()2
تكرارپذيري)7
(
شدت
احتمال
آسيبامتياز
زاييكل مخاطره در منطقه
شدت
احتمال
تكرارپذيري
()5
()6
()2
()7
در منطقه جغرافيايي مفروض
مفروض
جغرافيايي
()5
()6
()2
()7
1005 × 5 = 25
= 25
× 7 = 35
100
5 × 65 ×=530
55 ××6 2= 30
= 10 5 × 2 =510× 7 =5 35
مفروض

سیبزايی ثابت ا100
شدت =و آ5 × 5
احتمال25 ،
تکرارپذيري5 × 6 =،
30
ضرايب× 5
 35به= 7تو ×ض5یح ا ست2 = 10
لرزشتوزمین
ست.
ضيح ( :)1الزم
بنابراين پس از امتیازدهی ،نمرهي نهايی تمامی مخاطرات اسررتخراج شررده را با هم
تو ضيح ( :)1الزم به تو ضیح ا ست ضرايب تکرارپذيري ،احتمال ،شدت و آ سیبزايی ثابت ا ست.
مقايسه كرده ،سپس به ترتیب از زياد تا كم در جدول شمارهي ( ۸ارزيابی مخاطرات
بنابراين پس از امتیازدهی ،نمرهي نهايی تمامی مخاطرات اسررتخراج شررده را با هم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) مرتب نمايید.
مقايسه كرده ،سپس به ترتیب از زياد تا كم در جدول شمارهي ( ۸ارزيابی مخاطرات
مرتب نمايید.
فهرستدرمانی)
بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی
مخاطرات
خدمات-7
جدول وشمارهي
امتياز كل

جدول شمارهي  -7فهرست مخاطرات
()7
تكرارپذيري

()2
احتمال

()6
شدت

()5
آسيب زايي

()7

()2

()6

()5

1

زمین لرزه

…=…×7

…=…×2

…=…×6

…=…×5

2
1

زمین لغزش
زمین لرزه

… = … ×7
…=…×7

…=…×2
…=…×2

…=…×6
…=…×6

…=…×5
…=…×5

23

زمین
فرونشست
لغزش
زمین

…
…
… == … ××77

…=…×2

…=…×6

…=…×5

…
…
… == … ××77

…
… == … ×× 22
…

…
… == … ×× 66
…

…
… == … ×× 55
…

… = … ×7

…
… == … ×× 22
…

…
… == … ×× 66
…

…
… == … ×× 55
…

… = … ×7

…=…×2

…=…×6

…=…×5

رديف رديف

تكرارپذيري

احتمال

شدت

آسيب زايي

34
45
5

مخاطره
مخاطره

ريزش صخره/
فرونشست زمین
سنخ
ريزش صخره/
گرايی
روانسنخ
روان گرايی

مخاطره
امتياز كل
در منطقه
مخاطره
جغرافيايي
در منطقه
مفروض
جغرافيايي
مفروض

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي
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جدول شماره  -7محاسبهی امتيازات نهايي
مخاطره

تكرارپذيري
()7

احتمال
()2

شدت
()6

آسيبزايي
()5

زمين لرزه

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

زمين لغزش

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

فرونشست زمين

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

ريزش صخره /سنگ

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

روان گرايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

باال زدگي آب

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

فوران آتشفشاني

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

سونامي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

گرماي شديد

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

موج گرما

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

سرماي شديد

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

موج سرما

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

بارش برف سنگين

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

كوالك

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

بهمن

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

طوفان

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

طوفان تگرگ

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

امتياز كل مخاطره
در منطقه جغرافيايي
مفروض
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فصل ششم

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي
ادامه جدول شماره  -7محاسبهی امتيازات نهايي

مخاطره

تكرارپذيري
()7

احتمال
()2

شدت
()6

آسيبزايي
()5

طوفان يخ

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

طوفان گر د و غبار

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

طوفان تندري

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

طوفان شن

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

طوفان حاره اي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

صاعقه

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

گردباد

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آتش سوزي با منشأ طبيعي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

سيل فصلي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

سيل برقآسا

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

سيل ساحلي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آلودگي هوا

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آلودگي آب

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آلودگي خاك

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

طوفان گرد و غبار (ريزگردها)

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

خشكسالي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

بيابان زايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

جنگل زدايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

همه گيري بيماري عفوني

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آفات نباتي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حملۀ حيوانات (حيوانات وحشي،
حشرات و )...

امتياز كل مخاطره
در منطقه جغرافيايي
مفروض
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ادامه جدول شماره  -7محاسبی امتيازات نهايي
مخاطره

تكرارپذيري
()7

احتمال
()2

شدت
()6

آسيبزايي
()5

آلودگي فراوردههاي خوني

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

امواج و جريانهاي دريايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

پيشروي آب دريا

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

باال آمدن آب دريا

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

فرسايش ساحل

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آلودگيهاي دريايي (نفت و )...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث هوايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث دريايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث ساحلي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

غرق شدگي (شهري و )...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث صنعتي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث سد

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث معدن

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

تخريب ساختمان (آوار)

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث حين اجراي پروژه ها

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

ريزش پل

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

مخاطرات زيستي دريايي (كشند
سرخ و )...
حوادث ترافيكي
حوادث ريلي (راه آهن ،مترو،
مونوريل و )...

سقوط (سقوط از ارتفاع يا سقوط
ماشينآالت و ابزار و )...

امتياز كل مخاطره
در منطقه جغرافيايي
مفروض
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ادامه جدول شماره  -7محاسبهی امتيازات نهايي

مخاطره

تكرارپذيري
()7

احتمال
()2

شدت
()6

آسيبزايي
()5

حوادث مرتبط با تونل

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث مرتبط با قنوات و چاه

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آتشسوزي انسان ساخت

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث گاز طبيعي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث مواد خطرناك

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

تهديدات شيميايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

تهديدات زيستي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث و تهديدات پرتوي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث و تهديدات هستهاي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حمالت تروريستي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

انفجار

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث و تهديدات سايبري

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

حوادث كوهستان (ساير موارد)

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

جنگ

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

تجمع انبوه

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

جابهجايي جمعيت انبوه

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

جنگل زدايي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

همه گيري بيماري عفوني

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

آفات نباتي

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

... × 7 = ...

... × 2 = ...

... × 6 = ...

... × 5 = ...

نزاع و درگيري (قومي ،خياباني،
سازماني)

حملۀ حيوانات (حيوانات وحشي،
حشرات و )...

امتياز كل مخاطره
در منطقه جغرافيايي
مفروض
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محتوای فصل
 مفاهیم تخلیه
 تصمیمگیری در زمینه تخلیه
 فرایند تخلیه
o
o
o
o
o
o

o

آمادهسازی بخشها برای تخلیه
انتقال داخلی
عملکرد واحد ترخیص
عملکرد واحد مراقبت و درمان
واحد تریاژ بیماران و انتقال خارجی
تیم مقصد بیمار
پیگیری مسائل بیمار ،آگاهسازی خانواده و تیمهای عملیات

 فعالسازی برنامه تخلیه
 فرماندهی بحران در تخلیه:
o
o
o
o

o

o
o
o

سطح تخلیه
نوع تخلیه
چارچوب زمانی تخلیه
اولویتبندی بیمار
تعیین مکان واحدهای مراقبت ،درمان و ترخیص
فراخوان و فعالسازی نیروی انسانی
تعیین مسئولین هماهنگی
تعیین تیم مقصد تخلیه بیمار

1
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اهداف فصل
خوانندگان پس از مطالعه این فصل از كتاب قادر خواهند بود:
 ضرورت و لزوم تدوین برنامهی تخلیه را در بیمارستان توضیح دهند.

 مراحل تصمیمگیری و لزوم تخلیه را تشریح نمایند.
 فرایند تخلیه را توضیح دهند.

 فعال سازی برنامه تخلیه را تشریح كنند.
 فرایند فرماندهی بحران در تخلیه را توضیح دهند.

 بر اساس تحلیل خطر انجام شده برای بیمارستان و بر اساس یکی از سناریوهای استخراج
شده برنامهریزی برای تخلیه را انجام دهند.

2
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مقدمه:
هنگامیكه به علت باال بودن شدت و آسیبزایی مخاطرات ،جان بیماران ،كاركناان و ماراجعین باه
بیمارستان در معرض خطر قرار گیرد یا احتمال وقوع خسارات مالی به تجهیزات با ارزش بیمارستان
و یا اختالل عملکرد وجود داشته باشد ،ممکن است تخلیه كلی یاا قسامتی از بیمارساتان ضارورت
یابد .حوادثی مانند وقوع زلزله و تخریب بنای ساختمان به نحوی كه جاان بیمااران و كاركناان در
معرض خطر قرار گیرد ،احتمال وقوع پس لرزه بعد از زلزله ،وقوع آتش سوزی گسترده در بخشهای
درمانی و احتمال سرایت به سایر قسمتها ،احتمال قوی اقدامات خرابکارانه مانند احتمال حاواد
تروریستی و بمب گذاری ،احتمال وقوع سیل در طبقات پایین بیمارساتان ،قطا و آسایب جادی
شریانهای حیاتی بیمارستان مانند برق ،آب و گاز و قط سیستمهای جایگزین آنهاا ،از مهمتارین
علل تخلیهی بیمارستان به حساب میآیند.
از آنجایی كه تصمیم در مورد تخلیه بیمارستان یکی از موضوعات چالش برانگیز است ،درک شرایط
بیمارستان و داشتن یک دساتورالعمل دقیا بارای حاواد داخلای وخاارجی از اهمیات بسازایی
برخوردار است.
كسب آمادگی از طری ارزیابی مخاطرات و بررسی ظرفیتهای داخلی و خارجی همچاون فضااهای
امن جایگزین در داخل بیمارستان و تنظیم برنامههای محلی در غالب پروتکل و تفاهم نامه با ارگان
ها و بیمارستانهای دیگر در زمینه حمایت از تخلیه و بررسی آسیب پذیری بیمارساتان نسابت باه
مخاطرات محتمل ،در تدوین یک برنامه كارآمد تخلیه میتواند به كاهش میزان آسیب و خساارات
احتمالی كمک نماید.
مركز هدایت عملیات به عنوان هماهنگ كننده و پشتیبان ،در شناسایی و هماهنگ كاردن مکاانی
برای انتقال بیماران با بررسی برنامهها و پروتکلهای محلی مشاركت میكند .در صاورتیكاه مركاز
هدایت عملیات قادر به همکاری نباشد ،بیمارساتان خاود مسائول شناساایی و همااهنگی دریافات
تسهیالت ،تامین ایمنی و شناسایی امکانات الزم برای انتقال ،پیش بینی داروها ،لاوازم و تجهیازات،
ثبت سواب پزشکی و ردیابی بیماران میباشد.
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جانمایی نقاط امن ،تعیین مسیرهای ورود و خروج اضطراری ،نحوه انتقال بیماران و پرسنل به این
مکانها باید به تایید كمیته بحران بیمارستان رسیده باشد.
عالمتگذاری و اطمینان از باز بودن مسیرهای ورود و خروج و تمرین تخلیه اضطراری افقای و یاا
عمودی در بخشهای مختلف بیمارستان به ویژه بخش اورژانس باید به صورت دورهای انجام گیرد.
در شرایط مبهم و پیچیده توجه به ایمنی كاركنان و بیماران و انجام بهتارین واكانش بارای نجاات
جان بیشترین تعداد از بیماران كلید اصلی تصمیمگیری است.
تخلیهی كامل یک بیمارستان به عنوان آخرین راه در نظر گرفته میشود ،تا حد ممکن بهتار اسات
بخشهای مراقبت فردی زیر نظر تیم درمانی خود ،در مکان امن و مناسب بااقی بمانناد بباه جاای
تقسیم بیماران به بخشها و مکانهای متفاوت) به این دلیل كاه تایمهاای درماانی باا شاناخت از
بیماران خود میتوانند در وضعیت بحرانی و پر از هرج و مرج ،به دور از واحد مراقبتای باه بهتارین
نحو از بیماران خود مراقبت كنند.
تخلیهی بیماران لزوماً باید قبل از انتقال وسایل و تجهیزات صاورت گیارد ،زیارا مکاانهاای ایمان
عمودی همیشه در دسترس نیستند .انتقاالت برونبخشی بیماران باید توسط سیستم اورژانس پیش
بیمارستانی صورت گیرد.
فرایند تخلیه
تشکیل جلسات هماهنگی با حضور اعضای تیم مادیریت بحاران بیمارساتانی و ساامانه فرمانادهی
بیمارستانی ،مدیران بیمارستانهای پشتیبان و دیگر مقامات برون بخشی با هماهنگی مركز هادایت
عملیات بحران انجام خواهد شد.
تصمیم گیرندهی نهایی جهت صدور دساتور تخلیاه بیمارساتان ،شاخص فرماناده حادثاه )رئایس
بیمارستان و در نبود وی مدیر بیمارستان و در نبود آنها سوپروایزر بیمارستان كه طب ابالغ كتبای
مدیریت بیمارستان به وی سپرده شده است(میباشد.
در صورت فعال شدن برنامهی تخلیه ،ارشد روابط عمومیو ارشد ایمنی وظیفهی اطالع رساانی باه
سایر كاركنان بیمارستان به ویژه سوپروایزر ومسئولین بخشها را به عهده دارند.
4
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تمامیپرسنل به خصوص كاركنان بخشهای ویژه باید در خصوص نحوهی تخلیهی بیماران آموزش
دیده و آگاهی كافی داشته باشند.
تخلیهی بیمارستان بر اساس فرایند زیر سازماندهی میشود .هر جز در بخش راهنمایی باا جزییاات
توضیح داده خواهدشد.
بیمارستان
فرایند تخلیه
بیمارستان
فرآیند تخلیه

دستور تخلیه

توسط فرمانده ICS

آماده شدن بخش ها
برای تخلیه

واحد پیگیری مسائل

انتقال داخل بیمارستان

بیمار ،آگاه سازی خانواده
توجه به تیم های
عملیاتی

واحد درمان و مراقبت

واحد تریاژ بیماران

انتقال به خارج بیمارستان

5
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الف :آماده سازی بخشها
مسئول هر بخش موظف به آماده سازی مدارک پزشکی ،تجهیزات مورد نیاز برای همراهی بیمار در
حین انتقال و نیز مسئول شناسایی بیمارانی است كه احتمااال بایاد بالفاصاله از بیمارساتان تخلیاه
شوند و یا به بخش یا بیمارستان دیگری انتقال یابند.
ب :انتقال داخلی بیمار
هماهنگ كننده بسوپروایزر) ضمن همکاری با مسئولین بخش از انتقال تمامی بیمااران باه مکاان
تخلیه و تریاژ با پله یا در صورت عدم وجود خطر ،آسانسور باید اطمینان حاصل نماید.
پ :واحد ترخیص
مسئول واحد ترخیص مسئولیت رسیدگی و حمایت بیماران را تا زمان ترک بیمارستان برعهده دارد.
ت :واحد مراقبت و درمان (سرپرستار یا سوپروایزر)
مسئول واحد باید از فراهم و در دسترس بودن وسایل ،تجهیزات و كاركنان اطمینان حاصل نماوده
و مراقبت از بیماران را برعهده گیرد .این بخش مسئول رسیدگی به بیماران بوده و مراقبت و درمان
آنان را تا زمانیكه آماده انتقال به مکان دیگر شوند ،برعهده میگیرد.
ج :واحد تریاژ بیماران و انتقال خارجی
اعزام و انتقال بیماران به بیمارستانهای دیگر ترجیحاً از بخش اورژانس صورت میگیرد.
مسئول واحد تریاژ با در نظر گرفتن اولویت بیماران ،توسط آمبوالنس و دیگر وسایل نقلیه بار اعازام
بیماران به مراكز درمانی دیگر نظارت دارد .همچنین از ملزومات بیماران بلزوم مادارک ،تجهیازات،
همراهی كادر پزشکی) ،ثبت هویت و انتقال بیمار به مقصد مورد نظر اطمیناان حاصال مایكناد و
مدارک الزم در خصوص ترک بیماران از بیمارستان را مورد تائید قرار میدهد.
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چ :پیگیری مسائل بیمار ،آگاه سازی خانواده و تیمهای عملیاتی در مقصد
مسئول ردیابی بیماران در طوول فآیینو تخلیوه ،مسوئول پیگیوآی زورارو یو یی بیمواران
پاسخگویی مستمآ ارائه زرارو نهایی میباشن .
تیم مقصد تخلیه بیمار
بیمارستان مقص پس از دریافی خبآ هماهنگی توسط مآکر ه ایی عملیات بحآان ،بوه تخصوی
تخیهای موجود بآای پذیآو بیماران فآاهم نموودن مقو مات زز اقو ا موینمایو  .بوه دییول
پیچی زی این فآیین  ،این تیم بهتآ اسی تآکیبی از رئیس ارشو پرشو،ی ،پآسوتاران ارشو  ،دفتوآ
پذیآو مسویین اسناد پآ ن هها باش .
در بآنامههای یمادزی بیمارستان در حوادث بالیا ،تخلیوه ،بایو احتموازت مآبووه بوه خآابویهوای
هنگوابــه
مربــوط
ـاالت
مناسباحتم
تخلیــه ،بایــد
بالیــا،
ـتانه در حــوادث
پیشبیمارس
آمادگــی
برنامــه هـ
یابو .
توسـ ه
احتمایی
استآاتژی وهای
بینیـش
ـای مول
ارتباطی م
سیستمدرهای
خرابیهــای سیســتمهای ارتباطــی معمــول پیــش بینــی شــده و اســتراتژیهای احتمالــی و
فوورا قطو
ـن،بآخی
رادیوئی
ارتباطی
قابلیی
تلفن،
مخاطآات،
ارتباطــی
هواــای
بیمارسوتانته
اینترنــت ،و قابلی
ـرات تلفـ
های مخاطـ
برخــی
اینتآنی،وقــوع
ـد .هنــگام
ـعه یابـ
بآخیــب توسـ
قوع مناس
ً
ـای
ـاط بــا
منظوورــظ ارتبـ
بوهــان ،حف
ـن زم
ـود.ازدر ایـ
های میشـ
قطــع
ـتان فباــورا
بیمارسـ
این برخـ
رادیوئــی
بخشهـبوه
انتقوازت
همواهنگی
بیموار
مآاقبی
بخش
ارتباه
ـیحفظ
زمان،
میشود .در
مراقبــت از بیمــار بــه منظــور هماهنگــی انتقــاالت بــه بیــرون از بیمارســتان چالشــی مهــم بــه
چایشی مهم به شمار مییی .
بیمارستان
بیآ ن از
آیــد.
شــمار می

فعال سازی طرح
مقامات مسئول تخلیه
شخ

فآمان ه حادثه )رئیس بیمارستان در نبود ی جانشین ی یا سوپآ اریرر( میباش  .رییس

تخلیه بای  24ساعی شبانه ر ز  7ر ز هفته در م،ان مورد نظآ حضور یاب  .بیمارستانها همچنین
بای یمادهی دریافی ع،سای مل فوری به دستور تخلیهی صادر ش ه از یک مقا مسئول خوار از
بیمارستان باشن .
در بسیاری از موارد ،بالفاصله مشخ

نمیشود که تخلیه بهتآین اق ا در مقابله با یوک ته یو بوه

حساب مییی یا خیآ ،به همین دییل تصمیمزیآی در این مورد نیازمن حضور مسوئوزن بوایینی
7
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غیر بالینی میباشد .تا جائیكه زمان اجازه میدهد ،بیمارستانها جلسهای با حضور افرادی از پایش
تعیین شده كه مسئولیت تصمیمگیری در مورد تخلیه را بر عهده دارند همچون نمایندگانی از بخش
پرستاری ،پزشکان ،دفتر فنی ،تعمیر و نگهداری تجهیازات ،امنیات ،و دیگار مسائوالن بیمارساتان
برگزار كنند و به سرعت خطرات تخلیه را در مقابل خطرات ماندن در محل ارزیابی كنند.
تصمیم گیری
در اكثر شرایط اضطراری ،تخلیهی كامل بیمارستان الزامی نخواهد بود .به طور كلی تخلیه به دلیال
نیازهای پیچیده و وضعیت بی ثبات بیماران بیمارستان ،بعناوان آخارین مرحلاه و راهکاار در نظار
گرفته میشود.
به عنوان مثال ،در صورت وجود یک خطر قریب الوقاوع و باالقوه كاه امنیات و ساالمت بیمااران و
كاركنان را تهدید كند ،تخلیه امری ضروری تلقی میشود .رئیس بیمارستان باید به دقات وضاعیت
خارج از بیمارستان را در زمان انجام تخلیه ،كنترل و بررسی كناد .تخلیاهی بیمارساتان بار منااب
جامعه فشار وارد میكند.
فهرستی از موقعیتهایی كه فرآیند تخلیه را حتمی میكند:


آتش سوزی و دود



آسیب به زیرساختها



فقدان خدمات اصلی رفاهی



قرارگرفتن در معرض مواد خطرناک



عملیات تروریستی یا خشونت ،عیادت كنندگان مسلح



تهدید به بمب گذاری

تصمیم به تخلیه لزوما قانون "همه یا هیچ" نیست .اگر به تاخیر انداختن تصمیم تخلیاه ،بیمااران و
كاركنان را به خطر نمی اندازد ،بهتر است در زمان باقی مانده ابعاد مختلف آماادگی باه طاور كامال
بررسی شود .كاركنان بیمارستان با آگاه بودن از دستور تخلیه باید برای تخلیه آماده شوند ،اما نباید
اقدام كنند .ببعنوان مثال :انتقال بیماران ،انتقال وسایل مورد نیاز باه بخاش مراقبات و درماان) در
8
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برخی مخاطرات مانند طوفان شن ممکن است در ابتدا از روش پناه گرفتن در مکان استفاده شود و
در مراحل بعدی به دلیل آسیبهای وارده به تخلیه بیمارستان اقدام شود.
آگاه سازی کارکنان بیمارستان
درصورت وجود سیستم هشدار اضطراری خودکار که تمامیکارکنان و مدیران بیمارستتان بتا آن در
ارتباط هستند ،باید از آن جهت نشر خبر دستور تخلیه استفاده شود.
آگاه سازی سازمانهای بیرونی
تمامی سازمانهای مرتبط باید بالفاصله توسط مرکز هدایت عملیات از برنامهی تخلیه آگتاه شتوند.
( اورژانس پیش بیمارستتانی ،بیمارستتانهتای پشتتیبان ،آتتش نشتانی ،پلتیس ،متدیریت برتران
استانداری و)...
فرماندهی حادثه در تخلیه
زمانی که تصمیم به تخلیه گرفته میشود تعیین موارد ذیل در کمیته برران بیمارستتان بتا حضتور
اعضا چارت فرماندهی حادثه ،نمایندهی مرکز هدایت عملیات و حضور ارگانهای پشتیبان ضتروری
است:
 .1سطح تخلیه
.2

نوع تخلیه

.3

چارچوب زمانی تخلیه

.4

اولویت بندی بیمار

 .5تعیین مکان واحدهای مراقبت ،درمان و ترخیص
.6

فراخوان و فعال سازی نیروی انسانی

.7

تعیین مسئولین هماهنگی

 .8تعیین تیم مقصد تخلیه بیمار

9
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فصل هفتم

سطح تخلیه

سطح تخلیه بر حسب وسعت و ماهیت حادثه میتواند كلی و جزئی ب عمودی ،افقی و پناه گارفتن
در محل) باشد.
الف :پناه گرفتن در محل:
برای كاهش تهدیدات و عوارض مخاطره بعد از اعالم وضعیت پناه گیری ،تمامی فعالیتهای روزمره
متوقف میشود و بیماران ،كاركنان و مراجعین در همان مکان میمانند تا زمانی كه دستورات بعدی
را دریافت كنند .در اكثر موارد ،ایمنترین مکان برای بیمار ماندن در مکان خود است .با بستن درب
ها و پنجرهها ،محافظت اولیه در برابر آتش ،دود و دیگر خطرات برای افراد فراهم میگردد .معماوالً
اگر وضعیت خطر ادامه دار باشد در طول پناهگیری اقاداماتی بارای آماادگی جهات تخلیاه فاوری
بیماران انجام میشود.
ب :تخلیه افقی:
به انتقال افراد در معرض خطر به سمتی دورتر از منطقه تهدید در همان طبقه ،تخلیاه افقای گفتاه
میشود .به عنوان مثال انتقال بیماران به پناهگاهی به دور از منطقهی مجااور آتاش و دود ،كاه در
سمت دیگر بیمارستان قرار دارد .این نوع تخلیه معموالً به عنوان سری ترین گزینه انتخاب میشود
و از نظر فرایند بازگشت ،سادهترین نوع تخلیه به شمار میرود .چنانچه بام ساختمان بیمارستان باه
ساختمان دیگری راه داشته باشد ،ممکن است تخلیه كل ساختمان نیز بصورت افقی انجام گیرد.
پ :تخلیه عمودی:
به تخلیه كامل یک طبقه از بیمارستان به طبقات پایینتر اشاره دارد .در ایان حالات ممکان اسات
بیماران و كاركنان بصورت عمودی به فضای باز بیمارستان منتقل شوند .معموالً برای كاهش خطار،
حداقل به دو طبقه دور تراز طبقه حادثه منتقل میشوند .در طول تخلیه عمودی یک طبقاه ،دیگار
طبقات نیز باید جابجا شده و برای تخلیه به پناهگاهی در جای دیگری از بیمارستان ،آماده شوند.
10
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ج :تخلیه کامل:
این سطح از تخلیه بهعنوان آخرین گزینه انجام میشود و شامل تخلیهی كامل تجهیزات و نیاروی
انسانی است.
 .2انواع روشهای تخلیه
فرماندهی حادثه عالوه بر تعیین سطح تخلیه باید با در نظر گرفتن محدودیتهاای منااب و زماان،
اولویت انتقال بیماران را تعیین نماید .بهطور كلی سه روش توصیه میشود:
الف :اولویت موقعیت مکانی:
این روش زمانی كاربرد دارد كه بیمارستان زمان كافی برای تخلیه دارد ،در این صورت بار اسااس
اولویت در معرض خطر بودن ،بخشهای بیمارستان انتخاب و تخلیه انجام میگیرد.
ب :اولویت منابع:
اولویت در كاربرد مناب  ،كارآمدترین شایوه مایباشاد .ببعناوان مثاال بیمااران بساتری در بخاش
مراقبتهای ویژه توسط مجهزترین آمبوالنسها به سایر مراكز مراقبت ویژه منتقل خواهند شد).
پ :اولویت وضعیت بالینی بیماران:
در این روش بیمارانی كه بدحالترند و وابستگی بیشتری به تجهیزات پزشکی دارناد ،ابتادا تخلیاه
میشوند .در این روش در واق بیماران تریاژ میشوند و مناب در دسترس محاسبه نمیگردد.
 .3چارچوب زمانی تخلیه
بعد از بررسی وضعیت تهدید و زمان مورد نیاز برای انتقال بیماران ،فرماندهی حادثه چارچوب زمانی
تخلیه را مشخص و اعالم میكند.
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نمونهی چارچوب زمانی تخلیه
فوری /ضروری:

فوری /ضروری:

سری  /فوری:

سریع /فوری:

تدریجی /برنامهریزی شده:

تدریجی /برنامهریزی شده:

آمادهباش آمادهباش

فصل هفتم
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نمونهی چارچوب زمانی تخلیه

زمان برای آمادهسازی :محدود  :تخلیه فوری

زمان برای آمادهسازی :محدود  :تخلیه فوری

زمان برای آمادهسازی1 :تا 2ساعت

زمان برای آمادهسازی1 :تا 2ساعت

بیماران :طی 4تا 6ساعت
تخلیهی همه
تخلیهی همه بیماران :طی 4تا 6ساعت
کافیسازی :زمان كافی
آماده
زمان برای
زمان برای آمادهسازی :زمان

چندین روز
طیحتی
ساعت یا
طی چندین
تخلیهی مرحلهای
ساعت یا حتی چندین روز
چندین
مرحلهای
تخلیهی
اما برای
نبایدجابجا
نباید بیماران را
شوید.برای تخلیه آماده شوید.
آماده اما
تخلیهكنید:
جابجا
کنید :را
بیماران

 .4اولویتبندی انتقال بیماران
انتخاب اولویت بیماران برای تخلیه ،بحثی اخالقی و چالش برانگیز است و مدل كارآمد یکساانی باه
دلیل دسترسی محدود به مناب فیزیکی مانند پرسنل ،آسانسور ،راه پله ،برانکارد و همچنین فرصات
زمانی برای انتقال برای تمامی بیمارستانها وجود ندارد .
به طور كلی بیشترین شمار نجاتیافتگان باید مد نظر قرار گیرد .در لیست ذیل نموناهای از اولویات
انتقال بر اساس سناریوهای مختلف ارائه شده است:
 .1بیمارانی كه در معرض خطر فوری هستند.
 .2بیمارانی كه توانایی حركت دارند.
 .3بیماران بخشهای مراقبت عمومیكه نیاز به كمک رسانی در انتقال دارند.
 .4بیماران در بخشهای مراقبتهای ویژه

12
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 .5واحد مراقبت ،درمان و ترخیص
در جلسات برنامهریزی مدیریت حواد و بالیا ،باید چندین مکان جایگزین به عنوان واحد مراقبت و
درمان و واحد تخلیه در نظر گرفته شود .این مکان ممکن است در فضاای خاارج سااختمان اصالی
بیمارستان یا فضاهای داخل بیمارستانی در نظر گرفته شود.
 .6فراخوان و فعال سازی نیروی انسانی
از آنجایی كه تخلیه فرآیند پركاری است ،دقات و برناماهریازی در فراخاوان و بکاارگیری نیروهاای
انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 .7تعیین مسئولین هماهنگی
از آنجایی كه كنترل و نظارت بر پیشرفت روند تخلیه در هر بخش و اطمینان از تخلیه ایمان و باه
موق بیماران بسیار حائز اهمیت است ،هر مسئول هماهنگی با رعایت اصول محدوده كنتارل ،ICS
بین سه تا هفت بخش را میتواند مدیریت نماید .به همین دلیل انتصاب چند مسئول همااهنگی در
فرایند تخلیه الزم االجراست .مسئولین هماهنگی عالوه بر انجام شرح وظایف تعریف شده ،پیشرفت
روند تخلیهی هر بخش را كنترل میكنند تا از تخلیهی ایمن و به موقا بیمااران اطمیناان حاصال
كنند .فرمانده حادثه تعداد هماهنگكنندگان تخلیه مورد نیاز را به منظور كنترل موثر ،مشخص می
كند.
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خالصه فصل
فرآیند تخلیه بیمارستانی ،زمانی كه شدت و آسیبزایای یاک مخااطره باهجاایی برساد كاه جاان
كاركنان ،بیماران و مراجعین باه بیمارساتان در خطار بیافتاد ،بار اسااس اطالعاات داده شاده باه
فرماندهی بحران بیمارستان ،آغاز میشود .این فرآیند با آمادهسازی بخشهای مختلف جهت تخلیه،
واح د ترخیص برای ثبت و تیم انتقال مشتمل بر واحد تریاژ آغاز میشود و باا مساتقر شادن كامال
بیماران و پرسنل در مکانی امن به پایان خواهد رسید .بسته به بحران رخ داده كه داخلی یا خارجی
است و چه سطحی از بیمارستان را درگیر كردهاست ،این انتقال میتواند داخل یا خارج بیمارستانی
باشد .آگاهسازی خانوادهها و تیم های عملیات از اقدام مدنظر فرماناده از دیگار اقادامات الزم اسات.
تمام پرسنل بیمارستان با توجه به شرح وظایفشان در زمان بحران درگیر این فرآیند خواهند باود و
از طرفی باید به طریقی ساده راهکارهای مناسب برای اطالعرسانی باه بیمااران و همراهاان جهات
كمک گرفتن از آنها برای اقدام صحیح ،مناسب و سری  ،دیده شدهباشد .كمک گارفتن از نیروهاای
خارج از شیفت و یا حتی از سیستم پیشبیمارستانی و بخش دولتی ،مردم نهااد و خصوصای بارای
این اقدام از موارد مورد نظر دیگر است.
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پیوست هفتم :ابزار ارزیابی سریع اولیه حوادث و بالیا

ابزار ارزیابی سریع /اولیه حوادث و بالیا (  0 – 2ساعت پس از حادثه  /بلیه) *
زمان ارزیابی سریع؛ روز..............................مورخ /
.1

/

استان:

13

:

:

مشخصات مربوط به تیم ارزیابی کننده
نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

 .2اطالعات جغرافیایی محل حادثه  /بلیه

شهرستان:

.3

ساعت آغاز:

ساعت پایان:

شماره فرم:

سمت  /جایگاه

شهر:

اطالعات مربوط به وضعیت اضطراری به وجود آمده

بخش:

مدرک تحصیلی

منبع اطالعات

روستا:

منبع اطالعات

 3-1نوع حادثه  /بلیه:

 3-2تاریخ رخداد حادثه  /بلیه/ / :
 3-3زمان رخداد حادثه  /بلیه:

□ صبح

□ عصر

ساعت رخداد حادثه  /بلیه.............................................. :

□ شب

 3-5شدت و وسعت جغرافیایی حادثه  /بلیه:
منبع اطالعات

 .4اطالعات جمعیت شناختی (تمامی اطالعات در این مرحله از ارزیابی تقریبی می باشند)

 4-1تعداد کشته ≠ ............نفر در ...........ساعت گذشته

 4-2تعداد افراد مصدوم ≠ .........نفر در ........ساعت گذشته
 4-3تعداد مفقودین ≠ ............نفر در .........ساعت گذشته
 4-4تعداد افراد بی خانمان ≠ ............نفر

منبع اطالعات

 .5نحوه دسترسی به محل حادثه

□ خیر
□ بلی
امکان دسترسی به محل وجود دارد ؟
اگر پاسخ مثبت است روش دسترسی را ذکر کنید( :به عنوان مثال زمینی به وسیله خودروی کمک دار)

* چهار مورد اول این ارزیابی بهعنوان سامانه ثبت حوادث ملی استفاده میگردد.
پیوست هفتم :ابزار ارزیابی سریع اولیه حوادث و بالیا

 .6اطالعات مربوط به تسهیالت حوزه پیش بیمارستانی
 6-1اطالعات مربوط به پایگاه های امدادی و آمبوالنس های منطقه حادثه  /بلیه (اورژانس پیش بیمارستانی و هالل احمر)
پایگاه

آمبوالنس

تعداد

پایگاه های آسیب دیده و غیر فعال

منبع

تعداد

اطالعات

آمبوالنس های آسیب دیده و غیر فعال

 6-3اطالعات مربوط به نیروی انسانی حوزه پیش بیمارستانی

منبع

اطالعات

تعداد کل نیروهای پیش بیمارستانی فعال در منطقه..........................................:نفر
 6-4امکانات ارتباطی

غیر فعال

تلفن با خطوط
زمینی
□

تلفن همراه
□

تلفن ماهواره
ای
□

در صورتیکه وضعیت ارتباطات در منطقه نیاز به توضیح بیشتری دارد ،در این قسمت ذکر گردد:

امواج رادیویی (بی سیم) UHF /
VHF
□

سامانه پیامک

سایر

□

□

منبع اطالعات
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7-2

7-1
نام بیمارستان

نوع مرکز درمانی
(مرکز تروما ،عمومی،تک
تخصصی و غیره)

ف

ردی

قابلیت ارائه
خدمات می

اعم از دانشگاهی ،غیر
دانشگاهی ،نظامی،
خصوصی و ....

نام مرکز

.8

7-4

نوع مدیریت

7-5

آیا مرکز دارای

بلی

باشد

خیر

7-6

منبع اطالعات

وضعیت آسیب

دیدگی بیمارستان

کلی

جزئی

سازمان های مسئول ،همکار و پشتیبان حاضردر محل حادثه  /بلیه

 8-1عالوه بر پرسنل حوزه سالمت نیاز به مشارکت کدام سازمان ها در محل حادثه وجود دارد؟
هالل احمر
بسیج جامعه پزشکی

.9

بلی □
بلی □

خیر □
خیر □

آتش نشانی
خیر □
پلیس
خیر □

منبع اطالعات
بلی □
بلی □

وضعیت زیر ساخت ها (شریان های حیاتی)

 10-1آیا زیر ساخت ها (شریان های حیاتی)؛ شبکه راه ها ،شبکه آب ،برق ،گاز و غیره دچار آسیب شده اند؟
راه های ارتباطی
شبکه آبرسانی

زمان پایان ارزیابی؛ روز..............................مورخ /

بلی □
بلی □

/

13

خیر □
خیر □

شبکه برق
□
شبکه گاز
□

منبع اطالعات
بلی □

خیر

هفتم :ابزار خیر
بلی □
ارزیابی سریع اولیه حوادث و بالیا
پیوست
نام و نام خانوادگی و محل امضا مسئول تیم ارزیابی سریع

اطالع رسانی در بالیای بیمارستانی

فصل هشتم
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محتوای فصل


نقش رسانه در بحران



مراحل مدیریت بحران و نقش رسانهها



آشنایی با خصوصیات رسانهها



نقش رسانهها در مدیریت پیش از بحران



جایگاه روابط عمومی در چارت مدیریت حوادث بیمارستانی



شرح وظایف ارشد روابطعمومی در بحران



انواع راهبردهای رسانهای در مواجهه با بحران

اهداف فصل:


نقش رسانه در بحران را تشریح نمایند.



ضرورت وجود اطالع رسانی در بالیا را بیان نمایند.



اهداف استقرار سامانه اطالع رسانی را تبیین کنند.



نقش رسانهها در مراحل مدیریت بحران را شرح دهند.



شرح وظایف ارشد روابط عمومی در بحران بیمارستانی را بیان نمایند.



نحوه ارتباط با رسانهها را شرح دهند.



سیاستهای اطالعرسانی در بالیای بیمارستانی را تشریح کنند.

راهنمای ملي مديريت خطر بيمارستاني بر اساس شاخص هاي اعتباربخشي فصل هشتم
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مقدمه

در عصر جدید ،بحرانها واقعیتی جداییناپذیر از ماهیت درونی سازمانها هستند و روزانه خبرهای
بسیاری در خصوص رخداد بالیا و بروز حوادث در سراسر کشور اطالعرسانی و مخابره میشوود .بور
اساس تعاریف ،که در فصلهای پیشین به آن اشاره شد ،بالیا در اثور رخودادها و عوامول طبیعوی و
غیرطبیعی (به طور ناگهانی) پدید میآیند و سختی و خسارت را به یك مجموعه یا جامعه انسوانی
تحمیل کرده و آسیبهای جانی و مالی به همراه دارند ،لذا مدیریت حوادث و عوارض ناشی از آنها
به منظور تامین ثبات و حفظ جوامع امری بدیهی است که از تبدیل آن به فاجعه انسانی ،اجتماعی
و اقتصادی جلوگیری میکند .مدیریت بحران فرآیند برنامهریزی و عملكرد اسوت ،کوه بوا مشواهده
سیستماتیك بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها ،در جستجوی یافتن ابزاری برای کاهش اثرات بحران
میباشد و برای مواجهه با موقعیتهای غافلگیرکننده و غیر منتظره پیش از هر چیز دیگر ،نیازمند
تجربه ،آمادگی ،مهارت ،سرعت عمل ،هوشمندی و خالقیت اسوت .نگرانوی اصولی در یوك بحوران،
امنیت عمومی است .برنامهریزی و آمادگی تیم بحران ،واکنش سریعتر و تصمیمگیری مووثرتر بوه-
همراه خواهد داشت و سرعت و دقت نقش مهمی در امنیت عمومی بازی میکند.
در مراحل اولیه بحران مراکز درمانی بهویژه بیمارستان ها به عنوان واحد اصلی ارائه دهنده خدمات،
بیشترین و مهمترین نقش را دارا هستند .یكی از مهمترین جنبههای مدیریت بحوران ،رسوانههوای
جمعی و تعامل با آنها است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته میشود.
نقش رسانهها در بحران
امروزه با توجه به رشد فزاینده وسایل ارتباط جمعی ،به جرات می تووان گفوت ،یكوی از مهمتورین
جنبههای مدیریت بحران و بالیا ،مدیریت رسانه های جمعی و تعامل با آنها است .بهعالوه هور روزه
هم بر تعداد خبرنگاران و هم بر نیاز مردم به دریافت اطالعات افزوده شده است .به عبارت دیگر اگر
مدیریت بحران را مجموعهای از اقدامهای برنامهریزی شده در قبل ،حین و بعد از بحران بدانیم که
با هدف پیشگیری و یا مهار و کنترل بحران و از بین بردن آثوار آن و برگشوت بوه شورایط قبول از
بحران صورت میگیرد ،وظایف رسانهها نیز در این چارچوب دارای معنای خاص خواهد بود .بهویژه
آنکه در وضعیت بحرانی ،معموالً تصمیمگیری تحت شرایط وخیم دشوار بوده و اطالعات مورد نیاز
تصمیم گیرندگان ناقص و زمان برای هرگونه پاسخ و واکنش نیز بسیار محدود و فشورده اسوت .بور
این اساس ،راهبرد رسانهها در زمان بحران ،بایستی کامال هدفمند و دقیق و برنامهریزی شده باشد.
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رسانهها میتوانند در زمان بروز بالیا ،ابتكار عمل را به دست گرفته و بوه موردم و مسووولین بورای

پشت سرگذاردن هرچه سریعتر و کم هزینهتر بحران و بازگشت به زنودگی عوادی ،یواری رسوانند.
همچنین میتوانند نقش بسزایی در توابآوری ،بازسوازی و تقویوت بافوت اجتمواعی ,هنگوام بوروز
بحرانها داشته باشند .ارائه اطالعات مورد نیاز مردم معمولی ،همودردی بوا موردم ،ارائوه تاریخچوه
رویدادها از ضروریات است .مردم باید به روشنی دریابند که رسانه در پی بهرهبرداری از درد و رنو
آنها و مصیبت وارده نیست بلكه قصد کمك و همدردی دارد که اگر این مهم صوورت گیورد موردم
رسانه را مانند خود یكی از اعضای جامعه دانسته و با اعتماد به آن سعی در نجوات از بحوران موی-
کنند .رسانهها با به اشتراک گذاشتن اطالعات خود با مردم پیوندی بین شهروندان برقرار میکنند و
به عنوان حامالن اصلی ارزشها و رویاهای مشترکی هستند که میتوانود شویرازه جامعوه را حفوظ
کرده و به کشور توان تاب آوردن و ادامه حیات بدهد .با توجه به نقش مهوم رسوانههوا در فازهوای
پیش ،حین و بعد از بحران ،میتوانند در مقابله با بحران ،بازسازی و تقویت بافت اجتماعی در بالیوا
موثر باشند.
ویژگیهای اطالعرسانی بحران نیز شامل موارد زیر میباشد:


برجستهشدن برخی ارزشهای خبری



اهمیت نقش مصاحبه (با شاهدان ،مطلعان و مسووالن)



درک بحران توسط مدیر اطالعرسانی و مجموعه آن



توجه به مطالب مستند آموزشی چگونگی مقابله و کنارآمدن مردم با بحران و زندگی در
شرایط بحران



در نظر گرفتن شرایط محیطی ،محدودیت زمانی و شرایط موقعیت

مدیران بحران در بسیاری از موارد در حین مقابله با بحرانهوا و اجورای عملیوات مربوطوه بایود بوا
خبرنگاران در ارتباط باشند و به سواالت آنها پاسخ دهند .بوه هموین دلیول مودیریت رسوانههوا در
شرایط بحران و هماهنگی و برنامهریزی در این زمینه تبدیل به یكی از اجزای مهوم برناموهریوزی و
مدیریت بحران شده است.

هشتم
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مراحل مدیریت بحران و نقش رسانهها

با بررسی تعداد قابل توجهی از بحرانها در حوزههای مختلوف ،طراحوی نووعی الگووی عملیواتی
مناسب برای اطالع رسانی کارآمد در بحران ،امری بسیار مهم و ضروری اسوت توا اعتمواد عموومی
بعنوان ارزشمندترین و مهمترین سرمایه اجتماعی حفظ شود .امروزه با توجه به پدیده جهانی شدن
و ظهور شبكه ارتباطات ،شاید به جرات بتوان گفت ،رسانهها ،بوا تاکیود بور کارکردهوای متنووع و
اجتماعی ،در بطن و مرکز این الگو هستند .پژوهشگران حوزه اطالع رسانی بر این باورند کوه موردم
باید به صورت مستمر در جریان جزئیات رویدادهای مرتبط با بحران قرار گیرند و رسانهها ،اطالعات
واقعی پیرامون بحران را منتشر کنند .با توجه به فازهای سه گانه بحران ،نقش رسانهها در هور فواز
جداگانه مطرح میشود و از این طریق تصویری جوامع از راهبورد مودیریت رسوانه در بحوران هوا و
بالیای طبیعی ارائه میگردد:
پیش از وقوع بحران
• آموزش پیشگیری از بحران برای شهروندان
• آموزش به شهروندان برای مواجهه با بحران
• کمك به تهیه قوانین الزم برای مقابله با بحران
• کمك به تهیه برنامههای الزم برای مقابله با بحران
• نظارت بر مراکز مدیریت بحران و آمادگی آنها
• نظارت بر مواضع آسیبپذیر در بحرانها
حین وقوع بحران:
• اعالم خطر و تخلیه محیط
• اطالعرسانی آنی در خصوص پراکندگی خسارات جانی و مالی
• اطالعرسانی در خصوص امكانات و نحوه استفاده از آن
• اعالم نیازهای واقعی آسیبدیدهگان
• نظارت بر توزیع امكانات و امدادها در منطقه آسیبدیده
• ترغیب و تشویق مردم برای کمكهای فوری به آسیبدیدگان
• کمك در ساماندهی و توزیع مناسب کمكهای مردمی
• مقابله با غارت و چپاول اموال آسیبدیدگان
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• ترغیب و کمك در جمعآوری کمكهای نقدی و غیر نقدی مردم ،سازمانها و نهادها
• نظارت بر تحقق وعدههای مالی داده شده
• تعیین اولویت بازسازی و ساماندهی خسارتدیدگان
• نظارت بر صرف هزینه در مناطق خسارتدیده
• بررسی پیامدهای نامرئی ،غیرمستقیم و بلند مدت بحران
• بررسی نقاط ضعف نظام مدیریت بحران و رفع آنها
• بازنمائی مصیبتهای ناگوار برای پیشگیری در وقایع بعدی
مدیران سازمان های ارائه دهنده خدمت در بحران و بالیای طبیعی ،باید آموزش به رسانهها را پیش
از وقوع بحران ،همراهی و تعامل لحظه به لحظه را در حین و پس از بحران جز سیاستهای اصولی
و در دستور کار خود قرار دهند.
اقدامات رسانهها در مرحله پیش از بحران ،ارزش پیشگیری دارد ،در زموان وقووع بحوران ،از ارزش
کاربردی برای مهار بحران برخوردار اسوت و دوره پوس از بحوران ،ارزش ترمیموی آن ،جامعوه را از
درگیر شدن در بحرانی دیگر حفظ میکند .پس به عنوان یك حلقه از زنجیره مدیریت بحران ،الزم
است رسانه و مدیران بحران در کنار یكدیگر حرکت و فعالیت نمایند.
آشنایی با خصوصیات و ویژگی رسانهها
ماهیت اصلی رسانه ها ویژگی ارتباط جمعی آنها است که طی آن با فعالیوت گسوترده و بور خوط
افراد حرفه ای و استفاده از وسیله ارتباطی بسیار قدرتمند به انتشار و پخش پیام وسیع و گسترده
میپردازد .دیگر ویژگیهای رسانهها عبارتند از:


انتشار سریع اخبار



فعالیت پیوسته



مخاطبان انبوه و ناهمگون و پراکنده



دارای دقت



گستردگی پوشش



قابلیت دسترسی به بازخوردها



قابلیت بازبینی
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ویژگیهای انواع رسانهها
الف :رسانههای چاپی


وسعت اخبار



دوام اخبار



تنوع اخبار

ب :رسانههای الکترونیکی


نزدیكی و بیواسطگی



تعامل و واکنش دوسویه



ایجاد ابرمتن ( )HTMLبرای پیوند خوانندگان با سایر اطالعات همان متن



وجود امكانات و ابزارهای متفاوت همچون گرافیكهای متحرک ،نوآهنگها ،نما آهنگها
به عكسها



عملکردن به طرز دلخواه مخاطب از طریق پخش شبكهای و فنآوری



شخصی شدن



توزیع افقی بدون سلسله مراتب



شرکت فرستنده در توزیع اطالعات در رسانههای الكترونیك

ویژگی رسانههای نوین:


تعاملی بودن



فرامتنی



مجازی و دیجیتال شدن در تمام عرصهها



شبكهای و شبیهسازی شده



به کارگیری نقشهای انتشاراتی

جایگاه ارشد روابط عمومی در سامانه فرماندهی حوادث بیمارستان
سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی سیستمی مدیریتی بورای سوازماندهوی کارکنوان ،امكانوات،
تجهیزات و ارتباطات برای ارائه پاسخ موثر به حوادث و بالیاست .این سوامانهی هدفمنود ،در زموان
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وقوع بالیا جهت جلوگیری از بی نظمی ،سردرگمی ،موازی کاری ،کاهش ارائه خدمات فعال میشود
فصل هشتم :اطالع رسانی در بالیای بیمارستانی

فرماندهی
رسانی در
میگردد.
سریع در
سامانه بیمارستانی
در بالیای
بالیااطالع
هشتم:
و با چابک سازی افراد در جایگاه خود ،باعث پاسخگویی فصل
وقوع بالیا جهت جلوگیری از بی نظمی ،سردرگمی ،موازی کاری ،کاهش ارائه خدمات فعال میشود
شود
دیگرارائه
کاهش
موازی کاری،
سردرگمی،
کناراز بی
جلوگیری
حوادثبالیا جهت
وقوع
فعالکهمیارشدد
خدماتدارد
هم وجود
عملکردی
چهار پست
نظمی،حادثه،
فرماندهی
بیمارستانی ،در
و با چابک سازی افراد در جایگاه خود ،باعث پاسخگویی سریع در بالیا میگردد .در سامانه فرماندهی
فرماندهی
بالیابدامیگردد.
سریع در
پاسخگویی
افراداز در
روابطچابک
و با
سامانهکارکندا و
حادثده رادربدرای
مدربطط
اطالعات
باعثعمومی
خود،روابط
جایگاهارشد
آنهاست.
سازییکی
عمومی
حوادث بیمارستانی ،در کنار فرماندهی حادثه ،چهار پست عملکردی دیگر هم وجود دارد که ارشدد
دارد.که ارشدد
وجودگودارد
دیگر
عملکردی
چهار
بیمارستانی ،در
همسخن
نقش
کرده و
پستبأمین
خارجی
حادثه،های
فرماندهیسازما
کناررسانهها و
همچنین
حوادث داخلی و
مدیرا
روابط عمومی یکی از آنهاست .ارشد روابطعمومی اطالعات مدربطط بدا حادثده را بدرای کارکندا و
روابط عمومی یکی از آنهاست .ارشد روابطعمومی اطالعات مدربطط بدا حادثده را بدرای کارکندا و
مدیرا داخلی و همچنین رسانهها و سازما های خارجی بأمین کرده و نقش سخنگو دارد.
ﺣﺎدﺛﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
بأمین کرده و نقش سخنگو دارد.
خارجی
مدیرا داخلی و همچنین رسانهها و سازما های

ارﺷﺪاﯾﻤﻨﻰ

ارﺷﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨﻰ
ﭘﺰﺷﮑﻰ

ارﺷﺪ
راﺑﻂ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ

رﺋﯿﺲ واﺣﺪ
رﺋﯿﺲ واﺣﺪ
رﺋﯿﺲ
رﯾﺰى–جایگاههای اصلی
بیمارستانی
واﺣﺪ حوادث
فرماندهی
ادارى سامانه
واﺣﺪنمودار
رﺋﯿﺲ: 1-8
نمودار
ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﻣﺎﻟﻰ

جایگاه
بیمارستانی –
حوادث
فرماندهی
در: 1-
نمودار 8
اصلی اخطار ،مقابله با
های رصد
محتوا،
بولید
اطالعرسانی،
برای
سامانهشطکهای
نمودارایجاد
بحرا ،
برای مدیریت رسانه
نمودار  : 1-8نمودار سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی –جایگاههای اصلی

شایعات و شفاف سازی و بکذیب آنها ،مدیریت راهطردی رسانههای محلی و کشوری جهدت بحدرا
برای مدیریت رسانه در بحرا  ،ایجاد شطکهای برای اطالعرسانی ،بولید محتوا ،رصد اخطار ،مقابله با
است.با
مقابله
اخطار،
محتوا،و رصد
بولید
رسانی،
شطکه
دربارهایجاد
هشداربحرا ،
رسانه در
مدیریت
برای
ناپذیر
اجتناب
ضروری
امری
اطالعدیگر
برای های
ای بحرا
وقوع
احتمال
سازی و
زایی ،آگاه
شایعات و شفاف سازی و بکذیب آنها ،مدیریت راهطردی رسانههای محلی و کشوری جهدت بحدرا
جهدتو بحدرا
محلی و
است؛های
اهمیترسانه
راهطردی
در سازی
شفاف
شایعات و
برنامه-
کشوری نقشه
اطالع رسانی،
مدیر
مدیریتحائز
آنها ،،بسیار
بکذیبحرا
اطالع ورسانی ب
مدیریت
نقش
زایی ،آگاهسازی و هشدار درباره احتمال وقوع بحرا های دیگر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ضروری .و اجتناب ناپذیر است.
ابخاذامری
های رادیگر
وقوع بحرا
درباره
هشدار
خواهد کرد
بدابیر الزم
احتمالبهیه و
بحرا را
رسانی
سازی واطالع
آگاهجهت
زایی،الزم
های
نقش مدیریت در اطالع رسانی بحرا  ،بسیار حائز اهمیت است؛ مدیر اطالع رسانی ،نقشه و برنامه-
نقش مدیریت در اطالع رسانی بحرا  ،بسیار حائز اهمیت است؛ مدیر اطالع رسانی ،نقشه و برنامه-
انسانی کرد.
رسانی،را ابخاذ خواهد
بدابیر الزم
الزمبهیه
رسانی بحرا را
اطالع
اندازهجهت
های الزم
مورد نیاز برای گردآوری و
برایوواطالع
انواع
بحرا ،
نوع
نیروی خواهد کرد.
بدابیر الزم را ابخاذ
ابزارهای را بهیه
رسانی بحرا
اطالع
هایوالزم جهت
انتشار اطالعات از جمله مواردی است که مدیر روابط عمومی باید در نقشه راه اطالعرسانی بحدرا
نوع و اندازه بحرا  ،انواع ابزارهای الزم برای اطالع رسانی ،نیروی انسانی مورد نیاز برای گردآوری و
گردآوری و
انسانینیاز
انسانی مورد
کاهشنیروی
جهترسانی،
برایدراطالع
ابزارهای الزم
اندازهنظربحرا
نوع
بدیم
برای بگیرد.
در نظر
مصیطتهای
جوانب را
انواعو بمامی
قرار ،داده
آنها ورا مد
انتشار اطالعات از جمله مواردی است که مدیر روابط عمومی باید در نقشه راه اطالعرسانی بحدرا
زمینده بحدرا
اطالعرسانی
نقشه راه
باید در
عمومی
مدیر
دی است
ساختارموار
اطالعات ازبا جمله
انتشار
اطدالع
بحدرا در
بعدد از
حین و
روابطقطل،
بوجهی
اقداماتکهقابل
ذیل
اربطاطات بحرا
آنها را مد نظر قرار داده و بمامی جوانب را در جهت کاهش مصیطتهای انسانی در نظر بگیرد .بدیم
جوانب را در جهت کاهش مصیطتهای انسانی در نظر بگیرد .بدیم
رسانی ومد نظر
آنها را
بمامیمیکند.
داده واجرایی
قراررسانه
مدیریت
اربطاطات بحرا با ساختار ذیل اقدامات قابل بوجهی قطل ،حین و بعدد از بحدرا در زمینده اطدالع
اربطاطات بحرا با ساختار ذیل اقدامات قابل بوجهی قطل ،حین و بعدد از بحدرا در زمینده اطدالع
رسانی و مدیریت رسانه اجرایی میکند.
رسانی و مدیریت رسانه اجرایی میکند.
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عمومی
روابط
روابط عمومی
محتوامحتوا
تولیدتولید
تیمتیم

تیم

اخبار
اخبار
رصدرصد
تیم

در طراحی تمام مدلهای ارتباطی ،وجود حداقل سه عنصر گیرنده ،فرستنده و پیام وجود دارد و به
عناصری همچون رمزگذاری (روابطعمومی) ،رمزگشایی (رسانه ،مردم ،کارکنان ،مودیران) ،مجورای
انتقال پیام و بازخورد که در حیطه عملكرد مبدأ (روابطعمومی) و مقصد پیام هستند نیز توجه شده
است .اختالل در فرایند ارتباطی منجر به وقوع بحرانهای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و...
همچنین بروز شایعات ،جنگ روانی ،تبلیغات سوء و جعل اخبار میشود و موقعیت مدیر بیمارستان،
عملكرد بیمارستان و روابطعمومی درگیر با بحران را پرمخاطره میکند .نقش آفرینی ارشود روابوط
عمومی و ابزارهای مورد استفاده وی عامل بسیار مهمی در تعامل با رسانهها و ارسال اطالعوات بوه
آنها ،مدیران و کارکنان میباشد.
ارشد روابطعمومی ،وظایف مختلفی از جمله پژوهش ،افكارسنجی ،تبلیغات و اطالعرسانی دارد .اما
نقش خبری و اطالعرسانی آثار و پیامدهای سریع و قابل توجهی در جامعه دارد تا جایی که توفیق
و یا عدم موفقیت عملكرد سازمان به رویكردها و اقدامات روابطعموومی آن سوازمان بسوتگی دارد.
روابطعمومی ،براساس اهداف و شرایط موجود نحوه تولید و توزیوع اخبوار را بورای تحقوق اهوداف
کوتاهمدت ،میان مدت و بلندمدت برنامهریزی میکند.
ارشد روابط عمومی ،با جمع آوری اطالعات محیطی خارج از سازمان و سپس تجزیوه و تحلیول آن
می تواند در تصمیم سازی مدیران ارشد تأثیرگذار باشد .روابطعمومی با کار علمی و نگورش دقیوق
به تغییر و تحوالت محیطی میتواند زمینههای بروز شایعات در بحران و عوامل شوكل گیوری آن را
شناسایی و ضمن هشدارهای الزم در پیشگیری از بروز آن همكاری کند.
همچنین بعد از بوجود آمدن بحران ،روابطعمومی میتواند نقش موثری در عوادیسوازی شورایط و
بازسازی محیط داشته باشد و با ارتباط مناسب بین سازمان ،محیط و منطقه درهنگام بحران ،نقش
مثبتی در عادیسازی ایفا کند .وی نباید فقط نقش اطالع دهی را انجام دهد ،بلكه در کنار آن باید
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نقش اطالع یابی و مدیریت رسانه را نیز داشته باشد و با تجزیه و تحلیل اطالعات و عملیاتی کوردن

با شرکت در جلسات راهبردی و سازمانی ،تصمیمسازی کند و با اقداماتی مناسب به وضع مطلووب
دست یابد.
در ساختار تیم مدیریت بحران ،روابطعمومی به عنوان رهبر گروه ،مدیریت تیمهوای زیرمجموعوه و
رسانهها را با واکنش و رفتار صحیح خود و خروجی مبتنی بر شواهد برعهده دارد .مدیریت رسانهها
که از مهمترین وظایف روابط عمومی بحران محسوب میشوود شوامل موواردی از قبیول تشوكیل و
آموزش تیمهای خبرنگاری بحران پیش از وقوع بحران ،پایش رسانههوا در مراحول بحوران ،تعیوین
استراتژیهای رسانهای ،تشكیل جلسات هماندیشی با مدیران و روسای رسانهها تولید و انتشار خبر
میشود.
تیم رصد اخبار
رسانههای اجتماعی با قابلیتهای زیادشان و بخصوص با توجه بوه ذات درگیور کننوده و تعواملی
شدید خود ،بهویژه پس از همهگیر شدن استفاده از نسل جدید تلفنهای همراه هوشومند و اتصوال
دائم به شبكههای اجتماعی اینترنتی ،تاثیر فراوانی بر افكار عمومی مویگذارنود و محتووای آن بوه-
سرعت در دست مخاطبان میچرخد و گاهی به مرور ،شاخ و بور هوای زیوادی هوم بوه آنهوا داده
میشود .این موضوع در کشورهایی مانند ایران که رسانههای رسمی آن اخبوار معتبور را بوا تواخیر
پخش میکنند از اهمیت بسیاری برخوردار است.
یكی از پر اهمیت ترین افراد تیم ارتباطات در مدیریت رسانه در بحران ،تیم رصود یوا مانیتورینوگ
خبر در رسانهها و شایعات در فضای مجازی هستند .توجه به بازتواب اخبوار ،بوازخورد رسوانههوا و
مردم ،در اختیار داشتن کانالهای ارتباطی برای ارائه خبرهای موثق به مردم بسیار ضروری اسوت،
زیرا سیاستگذاریهای پاسخ رسانهای ،تولید محتوا و مسیر اطالعرسوانی را قطعویتور و بوا برناموه
مشخص ،میکند.
تیم تولید محتوا
در دهه اخیر ،تولید محتوا یكی از عوامل مهم در تبیین جایگاه و قدرت عملكرد سازمانهاسوت.
از برخی جنبهها ،شاید بتوان تیم تولید محتوا را به تیم تحقیق و توسعه تشبیه کرد ،لذا الزم اسوت
تیمی برای تولید و انتشار محتوا در سازمان به خصووص در حوین بحوران ،بوه صوورت اختصاصوی
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تشكیل شود .البته الزم نیست تیم بزرگی باشد .برخی فعالیتها قابل برونسپاری است ،ولوی یوك
هسته حداقلی باید در سازمان تشكیل شود تا در زمان وقوع بحران بتواند با تولید محتوای صحیح و
سریع و پس از اخذ مجوز و تایید ارشد روابطعمومی روی خروجیهوا منتشور و بوه خبرگوزاریهوا
ارسال گردد.
ارشد روابطعمومی یك گزینه عالی به عنوان نماینده سازمان در ساعات اولیه بحران یا به عبارت
بهتر سخنگو است .یكی از علل اصلی تعیین سوخنگو بورای ارائوه اطالعوات سواعتی و حتوی موورد
اضطرار ،اینست که مدیران در ساعات اولیه درگیر ارزیابی بحران و مدیریت آن هستند و بوه دلیول
استرس ناشی از کار و نابسامانی اوضاع ،فرد مناسبی برای پاسخگویی به رسانه نخواهنود داشوت .از
سوی دیگر در حین بحران به دلیل داغ بودن بازار شوایعات هور گونوه تنواقر خبوری راه را بورای
خبرهای گوناگون و سردرگمی مدیران و مردم فراهم می نماید ،اما با حضور سخنگو این مشوكالت
مرتفع و ارتباط با رسانه مداوم خواهد شد.
شرح وظایف ارشد روابط عمومی در بحران
جان بیرچ ) ، (John Birchمحقق حوزه اطالعرسانی بحران  ،مراحل اطالعرسانی بحوران را بوه
سه دسته زیر تقسیم کرده است:
الف) قبل از بحران :در این مرحله؛ تدوین طرح و برنامه ،اطالعرسانی و پاسخ به سوواالت احتموالی
مخاطبان حین بحران ،تدوین و شناسایی جوانب کار رسانهها و خبرنگاران جهت برقراری ارتباط در
حین و بعد از بحران مدنظر است.
ب) در هنگام بحران :اطوالع یوابی و تاییود بحوران ،تسوریع در اطوالعرسوانی ،ارتبواط مسوتمر بوا
خبرنگاران ،برگزاری نشستهای خبری و ارائه اطالعات صحیح و جامع در این مرحله موورد توجوه
است.
ج) بعد از بحران :داشتن نگاهی فرایند محور به بحران ،ارتباط مناسب و مرتب با رسانهها ،پیگیوری
راههای جلوگیری از گسترش بحران ،اطالعرسانی در خصوص دلیل به وجود آمدن آن و بواالبوردن
آگاهی مردم پیرامون مقابله با بحران ،در این مرحله مورد تاکید است.
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از دیگر وظایف ارشد روابط عمومی در زمان وقوع بحران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


تهیه گزارش لحظه به لحظه از بحران



ایجاد پل ارتباطی بین مراجعین و مسئولین



ارائه گزارش به فرمانده سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی



اطالعرسانی به رسانهها با هماهنگی فرمانه حادثه



آگاهسازی پرسنل از تغییرات عمده در وضعیت حادثه



دریافت آمار بیماران از مدیر پرستاری



پیگیری وضعیت بیماران



دریافت وسایل ارتباطی از بخش پشتیبانی



اطالعرسانی از وضعیت بیماران و مصدومین به همراهان آنها



پاسخگویی مناسب به داوطلبان جهت مشارکت در امداد و اعالم اقدام مورد نیاز

پس از اتمام حادثه نیز ارشد روابطعمومی با مبارزه با هر گونه شایعات ،تقدیر از دستت انتدرکاران،
ارزیابی خود در مدیریت بحران  ،بررسی مسائل بحران با اعضای تتیم بحتران و صتدور بیانیتهی
پایانی به فعالیت خود پایان میدهد.

انواع راهبردهای رسانهای در مواجهه با بحران
نوع نگرش به بحران و مقولهی بحرانساز ،مهمترین عامل تعیینکننده برای نتوع اقتدام و عمتل در
برابر بحران محسوب میشود .واکنش در برابر بحران میتواند با انکار ،بتیتتوجهی و مقاومتت و یتا
پذیرش و حتی استقبال صورت گیرد .شیوهی اقدام و عمل متدیران در قبتال شترایط بحرانتی نیتز
متفاوت است و در مورد راهبردهای رسانهای نظرات مختلفی وجود دارد.
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استراتژی عدم برجستهسازی بحران :در این استراتژی به بحران به عنووان یوك رویوداد

عادی نگریسته خواهد شد.


استراتژی قانونی :در این استراتژی ،تاکید بر نظر متخصصان و صواحب نظوران پیراموون
بحران جهت جلوگیری از تاثیر شایعات بر مردم است.



استراتژی پاسخگویی و جلوگیری از گسترش بحوران :در ایون نووع اسوتراتژی ،بور ارائوه
گزارشهای خبری توسط مسووالن ( فرمانده سوامانه فرمانودهی حووادث بیمارسوتانی و
روابطعمومی) تاکید میشود.



استراتژی روانشناسانه :در این استراتژی ،اطالعرسانی در خصوص زوایای مختلف انسانی
و اهمیت انسانی بحران مورد تاکید و توجه است.



استراتژی تسریع در اطالع رسانی :در این استراتژی ،سرعت در اطالعرسانی با استفاده از
تمام ابزارها مورد توجه است.



استراتژی روشنگری اجتماعی :انعكاس پیامها و مطالبی که اعتماد مردم را جلب کند در
این استراتژی مدنظر است.



استراتژی ارائه معنا و تصویری مطلوب :در این استراتژی ،ارائه تصوویری معنوا بخوش از
جوانب مختلف بحران ،ارائه اطالعات چند رسانهای به شیوه ای که نیازهای رسوانه ای و
اطالعاتی مخاطب را برآورده کند مدنظر است.

در دیدگاهی دیگر با در نظرگرفتن دو بعد نگرشهای مطرح نسبت به بحوران از یوكسوو و میوزان
انطباق با شرایط بحرانی از سوی دیگر ،میتون چهار راهبرد عملی را برای مواجهه با بحران معرفوی
کرد .این چهار راهبرد به شرح زیر عبارتند از:
الف) راهبرد انفعالی :بر اساس راهبرد انفعالی ،بههنگام مواجهه با شورایط بحرانوی سوكوت کورده و
واکنش آن ،از نوع انكار یا بیتوجهی باشد و بهترین شیوه عملی برای جلوگیری از گسوترش دامنوه
بحران ،سرپوش گذاشتن بر آن میدانند.
ب) راهبرد واکنشی :راهبرد واکنشی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی بر فشارها و تحرکوات محیطوی
تهدیدکننده ،سازمان رسانهای را به واکنش برای حفظ حیات خود ترغیب میکند .در این راهبرد تا
فشار افكار عمومی در شرایط بحرانی احساس نشوود ،واکونش نشوان داده نمویشوود و بوه صوورت
گزینشی عمل میگردد.
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ج) راهبرد فعال :در این راهبرد به محر وقوع بحران فعاالنه در جهت کنترل و مهار بحوران عمول

میشود .چنین سازمانهایی بحران را جزئی از طبیعت بشری میپندارند و بر اساس این ،خود را به
اقدام فعاالنه در مواجهه با بحرانها ملزم میدانند .در این رویكرد تدابیر الزم در نظر گرفته شوده و
از تمامی ظرفیتها برای جلب مشارکت عمومی و ایجاد همبستگی اجتماعی استفاده میشود.
د) راهبرد فوق فعال :راهبرد فوق فعال با تأکید بر کشف فرصتهای جدید و چشماندازهای نو برای
رشد و پویایی ،نه تنها وجود بحرانها را میپذیرد و در مواجهه با آنها فعاالنه وارد عمل میشود بلكه
فراتر از آن ،به منظور مقابله با شرایط بحرانی ،پیشبینیهای الزم را به عمل میآورد .در این راهبرد
در مرحله بعد از بحران با بررسی ریشههای وقوع ،به تجربهاندوزی از بحران و کاربست این تجربیات
در اوضاع مشابه پرداخته میشود.

اعضای ارشد تیم مدیریت بحران الزم است بدانند که خبرنگاران در شرایط بحرانی به دنبال چه نوع
اطالعاتی هستند و قادر باشند در صورت نیاز پاسخهای مناسوب و درسوت را در اختیوار آنهوا قورار
دهند .دانستن اینكه خبرنگاران اصوالً چه سواالتی در شورایط بحرانوی از مودیران بحوران خواهنود
داشت این امكان را به مدیران بحران میدهد که با آمادگی بیشوتر و بوا دقوت بهتوری بتواننود بوه
سواالت پاسخ داده و از وقوع بحران اطالعرسانی در حین وقوع یك بحران دیگر بكاهند.


نام و عنوان شما چیست؟



چه اتفاقی افتاده است؟
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چه زمانی این اتفاق افتاده است؟



کجا این اتفاق روی داده است؟



چه کسانی آسیب دیدهاند؟



چند نفر آسیب دیدهاند؟



آیا کسانی که آسیب دیدهاند کمكهای الزم را دریافت کردهاند؟



کسانی که آسیب دیدهاند چگونه کمك دریافت میدارند؟



آیا وضعیت در کنترل است؟





آیا خطر فوری وجود دارد؟
چه واکنشهایی در مقابله با بحران صورت گرفته است؟
توصیه شما به مردم در حال حاضر چیست؟



چقدر طول میشد تا وضعیت به حالت عادی برگردد؟



چه کمكهایی از دیگران درخواست شده و یا توسط دیگران ارایه شده است؟



آیا نام و مشخصات افراد آسیب دیده در دسترس است؟



آیا می توان با افراد آسیبدیده صحبت کرد؟



میزان خسارتها چقدر است؟



در حال حاضر مشغول چه اقداماتی هستید؟



چه افراد و سازمانهای دیگری در عملیات مقابله با بحران دخیل هستند؟



علل وقوع بحران چه بودند؟



چرا از وقوع این بحران پیشگیری نشد؟



چه فرد و یا افرادی باعث وقوع این بحران شدند؟ آیا به نظر شما سازمانهای درگیور در
مدیریت بحران توانستند بحران را به خوبی اداره کنند؟



واکنش شما به بحران از چه زمانی آغاز شد؟



چه کسی مسوولیت بررسی حادثه را برعهده دارد؟



چرا اقدامات بیشتر برای پیشگیری از وقوع این بحران به عمل نیامده بود؟



آیا شما مسوولیت بحرانی را که رخ دادهاست می پذیرید؟



چه کارهایی میتوان انجام داد که از وقوع دوباره این بحرانها جلوگیری شود؟



برای کسانی که در این بحران دچار آسیبشده اند ،چه پیامی دارید؟
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خالصه فصل
نقش دوگانه رسانه ها در بحران سوازی و بحوران زدایوی ،واقعیتوی آشوكار اسوت .اموروزه در عصور
ارتباطات ،هر گاه بحرانی رخ میدهد آنچه ذهن مدیران تیم مدیریت بحران را به خود مشغول موی
کند این است که آیا رسانهها با محرک بحران همراه خواهند شد یا در مهار و برون رفت از آن گوام
برخواهند داشت.
به عبارتی ،در همان حال که رسانهها میتوانند ابزاری در خدمت بحرانزدایی و یا کاهش اثرات آن
باشند ،میتوانند ابزاری در خدمت بحرانسازی و تشدید بحران بوه شومار رونود .در ایون فصول در
خصوص نقش رسانه در مراحل مختلف بحران چه در جایگاه اطوالعرسوانی و پیشوگیری و چوه در
جایگاه تولید و انتشار خبر توضیح داده شد .همچنین جهت تدوین رویكرد اطالعرسوانی در بحوران
ویژگی ها و خصوصیات رسانهها مطرح شد .در ادامه فصول در خصووص جایگواه روابوطعموومی در
چارت مدیریت حوادث بیمارستانی و شرح وظایف آن در بحران توضیحاتی ارائه گردیود .همچنوین
برای ایجاد سپهر رسانه ای در فضای پر از ابهام و شایعات در زمان بحران ،راهبردهای رسوانهای بوه
طور خالصه تشریح شد.
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فرم دریافت و تایید خبر(گزارش) در سامانه هشدار اولیه( زود هنگام)
دانشگاه علوم پزشکی.......................:
واحد......................................... :

بیمارستان........................................... :

 -۱نام شخص و سازمان متبوع فرد تماس گیرنده............................................................. :
اورژانس ۱۱5

نیروهای نظامی و انتظامی

هالل احمر

مدیریت بحران شهرداری ،فرمانداری یا استانداری
سازمان آتشنشانی

دانشگاه

رسانه های جمعی و صداو سیما

مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت

سازمان

مرکز هدایت عملیات

نیروهای مردمی

 -۲شماره تماس یا هر روش دیگری برای تماس بعدی................................................................. :
اینترنت

تلفن

نمابر

تلفن همراه ماهواره ای

پیک

بی سیم

 -۳نوع و عامل حوادث و بالیا:
سیل

زمین لرزه

انجماد و سرمازدگی
تروریستی

تصادفات
سونامی

تکنولوژی

فشار

غرق شدگی

زمین لغزش

آتش سوزی جنگل
آتشفشان

نفوذ و پیشروی آب دریا

صائقه

سنگ ریزش

طوفان
اپیدمی

بهمن

سونامی

اقدامات

بمب گذاری یا انفجار مخزن تحت

و....

 -۴محل دقیق وقوع حوادث و بالیا:
نام شهر:

نام شهرستان:

منطقه:

نام روستا:

 -5گزارش تعداد تقریبی قربانیان در صورت امکان به تفکیک وضعیت تریاژ:
وضعیت قرمز :چه تعداد از بیماران نیاز به مراقبت فوری و انتقال ضروری دارند(با درمان و انتقال فوری جان آنها حفظ می
شود) ؟......
وضعیت زرد :چه تعدا از بیماران نیاز به مراقبت اورژانسی تاخیری و انتقال دارند(دچار آسیب های شدید شده اند هرچند با
وجود کمی تاخیر انتقال یابند)؟......
وضعیت سیز :چه تعدادی از بیماران دچار آسیب های خفیف شده اند و نیاز به مراقبت سرپایی دارند(تاخیر در درمان شانس
یقای آنها را کاهش نمی دهد مانند شکستگیها و آسیب بافت نرم بدون خونریزی شدید)؟......
وضعیت سیاه :چه تعداد از بیماران دچار آسیب های کشنده هستند و حتی با وجود درمان زنده نمی مانند؟......
 -۶گزارشی از تعداد و نوع وسایل نقلیه حامل مصدومین:
آمبوالنس
بلند

 ....موتورالنس
....

خودروهای وانت

....

اتوبوس آمبوالنس

 ....سایر خودروها

....

امداد هوایی

....

خودروهای شاسی

....

آیا تعداد وسایل نقلیه جهت انتقال مصدومین کافیست؟ ....
 -۷مسافت و زمان تقریبی رسیدن اولین آمبوالنس و بیماران به بیمارستان چقدر است؟ مسافت.....................................:
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 ۲0تا  ۳0دقیقه

 ۱0تا  ۲0دقیقه

 ۳0تا  ۴0دقیقه

 ۴0تا  50دقیقه

 ۱ساعت

بیشتر از  ۱ساعت

 -۸مشخص کردن انواع آسیب های وارد شده به قربانیان:
شکستگی

خونریزی
اسهال و استفراغ
اکتیو

مسمومیت با گازها

غرق شدگی

سرما یا گرما زدگی

مسمومیت با آب یا مواد غذایی

ضربه مغزی

نشت مواد خطرزا

سوختگی

مواجهه با تشعشع و مواد رادیو

برق گرفتگی

 -۹بیشتر مصدومین در چه رده سنی قرار دارند؟ و چه تعدادند؟
نوزادان کمتر از یک ماه
افراد بین  ۶تا  ۲0سال

 -۱0بیشتر مصدومین خانم

کودکان کمتر از دو سال
....
 ....افراد بین  ۲0تا  ۶0سال
هستند یا آقا

؟

....
....

کودکان یک تا شش سال
افراد باالی  ۶0سال

 -۱۱آیا شخص دیگری جهت دریافت اطالعات بیشتر می باشد؟
 -۱۲آیا سازمان دیگری در جریان حادثه یا اتفاق می باشد؟
 -۱۳خدمات سالمت مورد نیاز ؟

ساعت دریافت خبر:
مرجع تایید خبرEOC :

یا سایر مراجع ........................ :ساعت تماس با مرجع خبر........................... :

ساعت تایید خبر.................... :

شخص تایید کننده خبر.................................. :
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.1

اردالن ،علی و همکاران .گزارش ملی سال  1394ارزیابی ایمنیی بممارسینانهیا در باابیا باییا باهامی .FHSI
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ماکز مدیایت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور.14-1:

.2

اردالن ،علی ،هجفی آرزو ،سبزه قبایی ،آهمنا ،ذهوبی .وحمد ،اردالن سعمد ،خاهک  ،حممدرضیا و همکیاران .دیدوی
مدل بومی ایندکس ارزیابی خطا بممارسنان در باابا بایا .بممارسنان 3( 9 ;13۸9 .و 14-۷: )4

.3

اردالن ،علی ،سبزقبایی ،آهمنا ،هجفی ،آرزو ،ذهوبی ،وحمد .ارزیابی خطیا باییا در بممارسینان ،13۸9 .اهنشیارات
موفق.116-1 :

.4

افنخاری ،اصغا ،کالبدش کافی دهدید ،دهاان ،داهشکده فاماهدهی و سیناد داهشیهاه امیاس ح یم ( ) 13۸5 ،ص
10۸ -136

.5

باچا ،مایکل و جاهادان ویلکنفلد .بحیاان ،دعیارو و بیی تبیادی ،علیی صیبحدل ،دهیاان ،پ وهشیکده مطالعیات
راهبادی13۸2 ،باچا ،داجم قایشی /13۸2 ،مک کاردی ،داجم کاهچمان13۸1 ،

.6

داجبخش ،کمان ،سامای اجنماعی ،دهاان ،شماازه ،13۸4 ،صفح 10

.۷

جعفای ،سعمد محمد ،مقال «هقش مدیایت روابط عمومی در حوادث و بحااهها» ،ماهنام روابط عمومی ،شماره
 ،11داب نان 13۷۷

.۸

حقمقی ،علماضا ،مقال «مدیایت بحاان و راهکارهای آن» ،هشای داخلی شاکت دواهما – پمک باق13۸9 ،

.9

دهقاهی ،آرزو ،معصومی ،غاماضا ،ملک تابت ،سمده سماه  ،1395 ،مدیایت رساه در اطا رساهی در بحیاان و
بایییای طبمعییی ،سییومم همییایش بییم المللییی مییدیایت رسییاه  ،دهییاان ،شییاکت رویییداد پییادازش ماهییدگار،
.html021_03-MEDIA03http://www.civilica.com/Paper-MEDIA

 .10دهقاهی ،آرزو ،معصومی ،غاماضا ،ملک تابت ،سمده سماه  ،همکوکاران ،محمدح م  ،1395 ،هقش رساه هیا در
مقابل با ورود جنگ هاس ب حوزه سامت با دکم با فضای مجازی ،کنفااهس پدافند غماعامیل و دوسیع پاییدار،
دهییییییییییییییاان ،وزارت کشییییییییییییییورhttp://www.civilica.com/Paper-PDFCONF01- ،
PDFCONF01_021.html
 .11رج نا ،مایکل ،مقال روابط عمومی و مدیایت بحاان ،فصلنام علمی آموزشی دحقمقات روابط عمیومی ،شیماره
اول ،زم نان 13۷۷
 .12رخشاهی ه ب ،حممدرضا ،سنجای ،امماارسان ،ارشد ،حامید ،امکیان سینجی بکیارگمای فنیاوری اطاعیات و
اردباطات در باهام ریزی و مدیایت شهای (مطالع موردی :شها زاهدان) ،مجل فضای جغاافمایی1395 ،
 .13رشمدی ،احنشاس ،شناسایی کارکادهای رساه های جمعی در مدیایت بحاان بایای طبمعی بیا اسیا

فاآینید

دحلمل شبک ای ،دو فصلنام ی علمی ی پ وهشیی میدیایت بحیاان ،شیماره ششی ،،پیایمز و زم ینان :1393
15ی24
 .14روشندل اربطاهی ،طاها " ،هقش مدیایت رساه در دحول بحاان از دهدید ب فاصیت" ،فصیلنام پی وهش هیای
اردباطی ،شماره  ،55سال  141 ،13۸۷ی 162
 .15سبمان اردسناهی ،ح

دبلمغات سماسی (با رویکاد ب فنون دبلمغات) ،اهنشارات هشا مهابان()13۸۷
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