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ی
 سامانه فرماندیه حوادث بیمارستان

ی
 معرف

اتژی  های بیمارستانها برای مقابله با حوادث و بالیا، اجرای سامانه فرماندیه حوادث است رماندیه حادثه فسامانه . ییک از اسیر

ات و ارتباط برای ارائه پاسخی موثر به حوادث و  ی بیمارستانی سیستیم مدیرینر برای سازماندیه کارکنان، امکانات، تجهی 

د  . بالیاست، تحت این ساختار یک فرد به عنوان فرمانده، مدیریت و فرماندیه حادثه را به عهده میگی 

 : ه مراجعه کننده مواجهه هستندبیمارستانها هنگام وقوع حوادث، با دو گرو 

 حضور افرادی برای دریافت خدمات درمانی  -0

 حضور افرادی از نهادهای مختلف برای امداد و کمک به مصدومان  -1

 
ی
 فرماندیه حوادث بیمارستان

 تنها جایگایه است که همیشه و در هر وضعینر از حادثه فعال یم شود، این جایگاه عالوه بر : فرماندیه حادثه

ی به عهده دارد اتژی  ها و اولویتها را نی 
 . فرماندیه، تدوین اهداف و مشخص کردن اسیر

 ی رسانه :ارشد روابط عمویم ی ها و سازمانها اطالعات مرتبط با حادثه را برای کارکنان و مدیران داخیل و همچنی 

ی کرده و نقش سخن گو دارد  . خارجی تامی 

  کنان را برای اطمینان از ایمنی الزم همه ی کارکنان برریس یم کندمحل حادثه یا محل فعالیت کار  :ارشد ایمنی.  

  
 

ون از  :ارشد رابط و هماهنگ رابط بیمارستان با مرکز هدایت عملیات دانشگاه و سازمانهای حمایت کننده بی 

 . بیمارستان است

 ی ای. بر حسب موقعیت به عنوان مشاور تخصیص فرمانده حادثه عمل یم کند :متخصص فنی و پزشگ ن فرد حی 

 . یا بعد از حادثه توصیه های الزم را به فرمانده ارائه یم دهد

 ی شده ی  :واحد عملیات هدایت اقدامات تاکتییک، مانند تریاژ، مراقبت از بیماران، درمان در راستای اهداف تعیی 

ی هدایت منابع مورد نیاز ین واحد سامانه برنامه و نی   بزرگیر
ی

 اشد  فرماندیه حادثه یم ب از جنبه مدیریت و هماهنیک

 ی اطالعات مورد نیاز درباره جمع آوری داده :واحد برنامه ریزی ی، تامی   ها، اطالعات و ارزیانی آنها برای تصمیم گی 

 ی عملیانر حوادث و بالیا و تهیه مستندات الزم برای گزارش  ی منابع، تهیه مستندات برنامه

  ی منابع و دی :واحد پشتیبانی وری و مورد نیاز برای دستیانی به اهداف عملیانر تدوین شده حمایت، تامی 
گر اقالم ضی

 توسط فرمانده حادثه  

 رج ها و تحلیل مخا نظارت و برریس هزینه های مرتبط با حادثه، ثبت زمان کار، بازپرداخت هزینه :واحد مایل 
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ایط بحران   اعالم وضعیت در شر

ند بر اساس دستورالعمل کشوری، مراکز درمانی  ر صورت د. میتوانند در چهار وضعیت سفید، زرد، نارنخی و قرمز قرار گی 

  EOCاعالم وضعیت هشدار شی    ع از طرف 
ی

فرمانده بیمارستان موظف است بر اساس دستورالعمل موجود، سطح آمادگ

 . حران نیستاعالم وضعیت به بیمارستان، الزاما به معنی وقوع حادثیه فورینر یا ب. بیمارستان را افزایش دهد

 

ات خود را برریس کرده و کمبودهای احتمایل را  ی ایط سازمانهای مسئول پس ازدریافت پیام آماده باش زرد تجهی  در این شر

س تلفنی  وهای کشیک خود را به صورت در دسیر ی نی  کارکنان   آماده میکنند تا درصورت نیاز  (آنکال)برطرف یم کند همچنی 

 . به شعت فراخوان دهند 

  

ح وظایف  ایط سازمانهای مسئول پس از دریافت پیام آماده باش نارنخی با توجه به ساختار سازمانی و شر  51تا  11در این شر

ی یم کند ات الزم خود را تامی  ی وهای خود را فراخوانده و تجهی   .  درصد نی 

  

ات خود را د ی ایط سازمانهای مسئول پس از دریافت پیام وضعیت قرمز تجهی  ر وضعیت آماده برای عملیات قرار در این شر

ی اعالم وضعیت نارنخی میگردد وهای مرتبط فراخوانده و به شهرستانها و استانهای معی  .میدهند و تمایم کارکنان و نی 
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 :  ماموریت

ی جامع فعالیت های بیمارستان ، (Emergency Operation Center)سازماندیه و هدایت مرکز عملیات اضطراری  رهیی

 قبل از حادثه 
ی

 و در صورت نیاز اجازه تخلیه بیمارستان آمادگ

ی مسئولیت برای کلیه کارکنان با عنوان بسته  • ح وظتعیی  ایف عملکردی برای مقابله با بحران و ارائه آن ها بصورت شر

 . به کارکنان

  –ارشد ایمنی  –انتخاب ارشد روابط عمویم  •
ی

متخصص فنی پزشیک و روسای واحدی عملیات  –ارشد و رابط هماهنیک

 .  و برنامه ریزی و پشتیبانی و اداری مایل

ی هستندشناسانی کلیه واحدها و بخش های تابعه که قادر ب •  .  ه پذیرش مصدومی 

 مسئولیتهای فوری 

وع بحران   •  راه اندازی سیستم فرماندیه حوادث اضطراری بیمارستان با شر

اطالع رسانی به ستاد مرکزی بحران منطقه در خارج  بیمارستان و در صورت لزوم به سازمان های مرتبط و مردیم  •

 .  متناسب با سطح بحران و توانانی عملکرد

 به وظایف مربوطهمطالعه   •
ی
ح مسئولیت و برخورداری از تسلط کاف  .  کامل برگه شر

 :  ودشامل موارد زیر یم شو هر واحد که از قبل طراج شده  توزی    ع بسته های عملیانر مقابله با بحران به روسای •

o  ح مسئولیت هر یک از جایگاهها  برگه شر

o  ح مسئولیت به ارشد روابط عمویم   –ارشد ایمنی  –توزی    ع بسته های شر
ی

ص فنی متخص –ارشد و رابط هماهنیک

 .  پزشیک و روسای واحدهای عملیات و برنامه ریزی و پشتیبانی و اداری مایل

کت تمایم روسای واحدها و مدیر خدمات پزشیک ظرف مدت  •  01تا  5اعالم برگزاری جلسه ارزیانی موقعیت با شر

 .  دقیقه بعد از فعال شدن مرکز فرماندیه

 و در صورت لزوم ، ارزیانی نیاز به تخلیه دریاف •
ان تخریب تاسیسات از رئیس واحد پشتیبانی ی ت گزارش اولیه می 

 .  بیمارستان و صدور مجوز تخلیه بیمارستان در صورت نیاز

انه داخل واحد برنامه ریزی ،  • دریافت تعداد و وضعیت بیماران از رئیس واحد برنامه ریزی ، تأکید بر عملیات پیش گی 

ساعت پس از وقوع حادثه ، بطوری که در صورت نیاز،  4،8،06،14،48درخواست گزارش تفصییل کل بیمارستان در 

ی شود ان جزئیات گزارش تعیی  ی  . می 

 .  در صورت نیاز به تخت بیشیر مجوز برریس اولویت ترخیص زود هنگام بیماران ، ابالغ شود •

  . نظارت بر حسن عملکرد کلیه واحدهای زیر مجموعه •
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 :  ماموریت

نظارت و هدایت امنیت عملیات امداد و نجات و موقعیت های خطرناک ، سازماندیه و به اجرا درآوردن حفاظت از  •

 .  تاسیسات وعملیات مقابله با بحران و امنیت ترافیک

 :  قبل از حادثه

 .  شده و محافظت از آن ها در مقابل خرابکاری تدوین برنامه ای برای ایمن سازی مناطق تخلیه •

ی در مواقع بحران • ی ، سازماندیه و آموزش پرسنل ذیصالح جهت تصمیم گی   .  تامی 

 .  اجرای مانورهای دوره ای آموزیسر برای افراد درگی  در عملیات •

نده و فرستنده نی سیم برای تماس با مسئوالن مرب • ی دستگاههای گی  رصه عملیات در وطه در عتدوین برنامه بکارگی 

 فرمانده حادثه انجام یم شود
ی

ده که با هماهنیک  . سطح گسیر

 :مسئولیتهای فوری 

ح وظایف و اطالعات توجییه از فرمانده حادثه •  .  دریافت مسئولیت و شر

ح مسئولیت ، بخاطر سپاری • با توجه به جایگایه که در چارت مشخص شده  چارت بحران مطالعه کامل برگ شر

 .  است

 . پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات •

 . محصور کردن منطقه و تشخیص هویت پرسنل فعال شاغل در عرصه بحران •

 .  ایجاد پست فرماندیه ایمنی در نقاط حساس در تمایم عرصه بحران •

 :  مسئولیتهای میان مدت

گزارش هر گونه خطر و موقعیت خطرناک ، و مدیر   برقراری ارتباط با مدیر انتظامات و حراست بمنظور حفاظت و  •

 مدیر زیرساختها انجام یم شود
ی

 . خدمات بمنظور نصب عالیم خطر در محل های نا امن که با هماهنیک

گزارش فوری به فرمانده حادثه و روسای واحدها در مورد هر گونه موقعیت ناامن و خطرناک مرتبط با امنیت و  •

 .  ه ای گزارشات بمنظور مستند سازی داخیل در عرصه بحرانانتظامات همراه با ثبت لحظ

 .  مالقات منظم با ارشد روابط عمویم جهت تبادل اطالعات و آمار •

 .  برقراری جلسات توجییه منظم با پرسنل مرتبط و مدیر انتظامات و حراست •

کت در جلسات توجییه و تبادل گزارشات و  •  .مستنداتمالقات منظم با فرمانده حادثه و شر
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 :  ماموریت

ی  •  ارائه اطالعات به مطبوعات و رسانه های خیی

 .  رابط مرکز فرماندیه حادثه با نمایندگان دیگر موسسات وستاد مرکزی بحران •

 :  قبل از حادثه

 تدوین فرآیند انتقال اطالعات به رسانه ها با کسب مجوز از فرمانده حادثه  •

ی بروز بحران و اعالم هشدارتهیه برنامه ها نی  بمنظور به حداقل رساندن فاصله زمانی  •  . بی 

 برای بحران •
ی

 .  اجرای مانورهانی برای امتحان سیستم هشدار و آمادگ

ی همکاری اطالعانر موسسات عمویم دولنر و خصویص همجوار مرکز درمانی  •  .  تهیه فرآیند بکارگی 

یات، پوسیر و بروشورهای آموزیسر در زمینه های مختلف مورد نیاز در ع •  .  یاترصه بحران و زمان عملتهیه کتب، نشر

 :  مسئولیتهای فوری

ح وظایف و اطالعات توجییه از فرمانده حادثه  •  دریافت مسئولیت و شر

ح مسئولیت، • با توجه به جایگایه که در چارت مشخص شده بخاطر سپاری چارت بحران  مطالعه کامل برگ شر

 .  است

ی محدودیت محتوای اخبار اعالم شده از جانب  •    .فرمانده حادثه و مالقات به موقع در هر زمان با فرمانده حادثهتعیی 

 :  مسئولیتهای میان مدت

ی ومدیران بحران برای مستند سازی فعالیت ها وتبادل اطالعات •  .  مالقات منظم با فرمانده حادثه و مسئولی 

 .  ده استاطمینان از اینکه تمایم اخبار ارائه شده، به تایید فرمانده حوادث اضطراری رسی •

 الزم با  •
ی

 در عرصه بحران از مکانهانی که مجاز به تردد هستند بطوری که هماهنیک
اطالع رسانی به رسانه های حاضی

 . مدیر انتظامات و حراست شده باشد

ی  •  .  پاسخگونی به اقوام بیماران و مصدومی 
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 :  ماموریت

 . برحسب موقعیت به عنوان مشاور تخصیص فرمانده ی حادثه عمل یم کند •

 زدانی از اماکن،  •
ی

ات و افراد در ارتباط با مدیر مواد خطرناکتدوین برنامه آلودگ ی  . تجهی 

ی باالترین سطح سخت افزاری خدمات زیر ساخت ها برای نیازهای فنی پزشیک •  .  تامی 

 :  قبل از حادثه

 مدیر مواد  •
ی

، هسته ای و اعصاب با هماهنیک ، بیولوژیک، میکرونی  شیمیانی
ی  از مصدومی 

ی
تدوین دفع آلودگ

ی   .  بیمارستان و برنامه نظافت و پاکسازی بیمارستان در مواقع بحران خطرناک قبل از آلوده ساخیر

ی کانونهای بالقوه عفونت •  . برریس کامل بیمارستان و تعیی 

ایط بحران • ی سطح بهداشت بیمارستان در شر ات ومواد مورد نیاز جهت تامی  ی ان وسایل، تجهی  ی ی نوع و می    .تعیی 

 :  مسئولیتهای فوری

ح وظ •  . ایف و اطالعات توجییه از فرمانده حادثهدریافت مسئولیت و شر

ح مسئولیت، بخاطر سپاری • با توجه به جایگایه که در چارت مشخص شده چارت بحران  مطالعه کامل برگ شر

 .  است

ل خطرات نایسر از نشت گازها با کمک ارشد ایمنی و مدیر مواد خطرناک •  . کنیر

 . محصور کردن محل های نا امن با کمک ارشد ایمنی  •

 :  مسئولیتهای میان مدت

ی شده جمع آوری  •  . دفع مواد زاید فنی پزشیک/ اجرای برنامه از پیش تعیی 

 و نی هوازی، جمع  •
 و غی  خونی

ل بیوتروریسم و بیماری های قابل انتقال خونی انجام اقدامات الزم در جهت کنیر

 زدا
ی

، آلودگ  .  نی و سمپایسر مناطق آلودهآوری و دفع جایگزین زباله و مواد زاید میکرونی و شیمیانی

  .بازدید از مکان هانی که گزارش تخریب از آن ها ارائه شده است و با عکس برداری از آنها گزارش مستند تهیه شود •

 الزم برای تخلیه احتمایل و یا تغیی  مکان خدمات پزشیک به خارج از ساختمان کنونی در صورت لزوم •
ی

ی آمادگ  .داشیر
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 :  ماموریت 

 . نگهداری اطالعات جاری راجع به وضعیت بحران •

 . مربوط به برنامه ریزی و پاسخ دیه اورژانس بیمارستاناطمینان از ثبت و نگهداری نوشته های  •

توسعه شبکه اطالعات داخیل بیمارستان و نظارت بر نگهداری و حفظ پایداری شبکه در تعامل با مدیر استمرار  •

 . عملکرد

 : مسئولیت فوری

ح وظایف و اطالعات توجییه از فرمانده حادثه •  .  دریافت مسئولیت و شر

با توجه به جایگایه که در چارت مشخص شده  ی چارت بحرانح مسئولیت، بخاطر سپار مطالعه کامل برگ شر  •

 . است

 .  پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات •

 . بیمارستان  HISدریافت گزارش وضعیت شبکه اطالعات و سیستم •

گزارشهای خروجی از رادیو و رفت و آمدهای مشخص نمودن فردی برای ثبت مکالمات تلفنی در مرکز فرماندیه و   •

 . جاری در مرکز فرماندیه

 

 : مسئولیتهای میان مدت

 .  ساعت یکبار 4-6انتشار برگه اطالع رسانی وضعیت داخیل مرکز در زمان بحران برای کارمندان حداقل هر  •

بط در همه زمینه های مرت درج همکاری های ارشد روابط عمویم، رئیس واحدپشتیبانی و رئیس واحد برنامه ریزی •

ح وظایف آنها  .  با شر

ی از مفقود شدن رونوشت های اطالعات پزشیک •  . اطمینان از امنیت و جلوگی 

 . مالقات منظم با ارشد روابط عمویم جهت تبادل اطالعات و آمار •

 : مسئولیتهای دراز مدت

   .بهمراه مستندات آن به فرمانده حادثهبرریس و مرور تصمیمات و فعالیت های انجام شده و ارسال رونوشت  •

 با سایر ارگانهای درگی  در بحران در خارج  بیمارستان  •
ی

اتژیک برای برقراری ارتباط و هماهنیک تدوین برنامه اسیر

بمنظور امداد رسانی یا جلب همکاری عمویم وتخصیص آنها با توجه به حفظ استقالل عملکرد فرمانده حادثه بر 

ح وظایف آ  . ناساس شر
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 دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه 

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .0

قبه  .1  اقدام در جهت بیمه کردن بیمارستان در مقابل کلیه حوادث غی  میر

ی های روزانه وضعیت مایل حادثه که توسط مسئول گزارش هزینهتائید   .1 ساعت تهیه شده و بطور  8واحد مایل، هر  ی 

ات و مخارج متفرقه ارائه یم دهد ی  . خالصه اطالعات مایل را در رابطه با هزینه های پرسنل، تجهی 

ی مواد وتجه د یخر  یبند تیاولو  .4  اطبق هم از یمورد ن اتی 
ی

 فرمانده حادثه هنیک

 جذب کمکهای اهدانی و ساماندیه آنها  .5

ی بودجه بیمارستان را بعهده دارند از وضعیت مایل جاری و هزینه های  .6 آگاه کردن مداوم افرادی که مسوولیت تامی 

 انجام شده 

 نظارت و برریس هزینه های مرتبط با حادثه، ثبت زمان کار، بازپرداخت هزینه ها و تحلیل مخارج  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از رئیس واحد اداری مایل  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 ثبت مداوم و مستند همه ی فعالیت های کلیدی، عملیات ها و تصمیمات  .1

ی فهرست کتنی اموال بر حسب نوع حادثه  .4  تعیی 

ات حیانر و داروهای موردنیاز به مسئول پشتیبانی  .5 ی  درخواست اضطراری تهیه ی تجهی 

ات، منابع و داروها  .6 ی ل تجهی 
 درصورت نیاز اطالع به بخش امنیت جهت اطمینان از کنیر

 موارد بازپرداخنر با رئیس بخش مایل  .7
ی

 هماهنیک

 گزارشات، تحقیقات و اسناد همه ی گزارشات مطالبانر بیمارستان در طول حادثهپاسخ گونی به   .8
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 دریافت مسئولیت از رئیس واحد اداری مایل  .0

 تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیتبه  .1

 یرس افت،یدر  .1
ی

 باشد.  گزارش شده است و مربوط به بحران یم  مارستانیکه در طول بحران به ب  و ثبت تمام مطالبانر  دگ

ی و آنال هیته .4  .مایل یواحد ادار  سیمستندات آن بمنظور گزارش به رئ یمربوط به بحران ونگهدار  نهیهز  یداده ها ی 

در عرصه بحران حاضی  که  تحت امر  یوهای  صورتحساب در حداقل زمان ممکن از طلبکاران و شاهدان با کمک ن هیته .5

 هستند. 

 انتظامات و حراست در مواقع لزوم.  ر یکمک از مد  افتیدر  .6

 منظم .  یی  گزارش گ  یز یبرنامه ر  یبرا یو مسئول کارپرداز  بایحضور و غ ر یمالقات با مد .7

ق انجام شده در مناط یتهایاقدامات وفعال یجهت ثبت ومستند ساز  صالحیافراد ذ از حضور تعداد کافی  نانیحصول اطم .8

ده شده .  تیمسئول  سیر

ی و مسئول مایل یواحد ادار  سیمالقات منظم با رئ .9  و تبادل اطالعات .  تها یفعال یمستند ساز  یتحت امر برا یقسمتها ی 

 مایل -یواحد ادار  سیبه رئ یکار   فتیدر هر شش ساعت ش د یخر  یرائه خالصه حسابدار ا .01

 بطور روزانه از تمام مطالبات اظهار شده همانطور که گزارش شده اند.  مایل یواحد ادار  سیآگاه کردن رئ .00

 .یکار   فتیدر ش کبار یساعت  6هر  ،مایل یواحد ادار  سیارائه به رئ یبه روز شده برا نهیآماده کردن فرم گزارش هز   .01

 . عی    و توز  یجهت نگهدار  بانی یآن ها به واحد پشت لیو تحو  نی اهدا یکمکها  هیثبت کل  .01

 جهت تبادل اطالعات و آمار.  مالقات منظم با ارشد روابط عمویم .04

ی ها جهت تام مهیاز ادارات و ب مطالبات قبیل یی  گیپ .05  نهیهز  ی 
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 دریافت مسئولیت از رئیس واحد اداری مایل  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 طرف قرارداد ی  و پرداخت به فروشندگان طرف قرارداد و غ افتیقابل در  یاداره حساب ها .1

  یبند تیواولو  د یخر  ستیل میتنظ .4
ی

 ثهو فرمانده حاد مایل یواحد ادار  سیبا رئ طبق هماهنیک

 صورتحساب در حداقل زمان ممکن از طلبکاران و شاهدان.  هیته .5

 انتظامات و حراست.  ر یکمک از مد  افتیدر  .6

 و فرمانده حادثه مایل یواحد ادار  سیرئ تیواحدها با هدا هیکل  یمربوط به روسا یها نهیو ارائه گزارش هز  هیته .7

ی و مسئول مایل یواحد ادار  سیمالقات منظم با رئ .8  وتبادل اطالعات تها یفعال یمستند ساز  یتحت امر برا یقسمتها ی 

 در هر هشت ساعت به مسئول واحد مایل د یخر  یارائه خالصه حسابدار  .9

ساعت 6هر ،مایل یبخش ادار  سیارائه به رئ یمربوط به آن و بروز شده برا آماده کردن فرم گزارش خسارت و پرداخت مایل .01

 .کباری

 .کباریساعت  6وفرمانده حادثه هر  مایلی احد ادار و  سیبه رئ ماندهیو بودجه باق مایل تیوضعزارش از گ .00

 است.  دهیکه در طول بحران منعقد گرد  نی قراردادها هیگزارش از کل  هیته .01

 شود.  که بعنوان مطالبات ارائه یم  یا نهیهر هز  امونی  در اشع وقت پ مایل -یواحد ادار  سیش بموقع به رئار گز  .01

 

 

 

 

 

 

ح وظایف و اطالعات توجییه دریافت مسئولیت .0  از رئیس واحد اداری مایل  و شر

 و حضور در عرصه عملیات جلیقه مشخصه این مسئولیت پوشیدن .1

شیک و شده توسط پرسنل پز مستند سازی ساعات کارکرد افراد . نظارت و گزارش ماموریتها و ساعات معمول کاری و ساعات اضافه کاری انجام  .1

ی شده ان وهای داوطلب کمک که بکارگی   دنی 

ح مسئولیت، بخاطر سپاری .4  با توجه به جایگایه که در چارت مشخص شده استچارت بحران  مطالعه کامل برگ شر

 ور دارند. رصه بحران حضاطمینان از ثبت ساعات کار انجام شده توسط پرسنل پزشیک و داوطلبان کمک در تمام مناطق بیمارستان که در ع  .5

ی قسمتهای تحت امر برای مستند  .6  سازی فعالیتها و تبادل اطالعات.  مالقات منظم با رئیس واحد اداری مایل و با مسئولی 

قبه از هر کدام از محل های کاری برای ثبت و جدول بندی در هر شیفت   .7 میر جمع آوری تمام برگه های ساعات کارکرد پرسنل در حادثه غی 

 نی که رئیس بخش مایل مشخص یم کند. به ترتی کاری یا 

 مالقات منظم با ارشد روابط عمویم جهت تبادل اطالعات و آمار.  .8

 .آماده کردن لیست کل ساعات کاری افراد در عرصه بحران  .9

س و یا رفتار نامناسب و گزار  .01 ی تمایم پرسنل ، افراد داوطلب و بیماران در مورد عالیم اسیر در  یبانی ربوط به مدیر پشتش موارد مزیر نظر داشیر

ی دوره های اسیر   راحت و بازتوانی برای پرسنل همکانظر گرفیر

 برگشت دادن پرسنل بالاستفاده در واحد به مدیر پشتیبانی  .00
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 دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی اطالعات مورد نیاز فرمانده   .1  جمع آوری، ارزشیانی و انتشار اطالعات مربوط به حادثه و تأمی 

 آماده سازی گزارشات اداری، ارائه ی اطالعات متنوع و تهیه ی برنامه ی عملیات حادثه   .4

ی تعداد پرسنل، بیماران و وضعیت بیمارستان  .5  ارزیانی ظرفیت درمانی با درنظر گرفیر

ی فرمانده حوادث اضطراری و تمایم رؤسای بخشها  .6  توزی    ع نسخه های برنامه بی 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 که جهت ارائه ی خدمات ایجاد شده و بازگرداندن وسایل، ابزار و  .1
ی
به حالت قبل برگرداندن قسمت های اضاف

 به انبارها  
ی
 داروهای اضاف

برریس دقیق پرسنیل که درجریان پاسخ به بیمارستان همکاری کرده اند از نظر سالمنر و واکنش به موادی که با آنها در  .4

 ارتباط بوده اند 

 نظافت و پاک سازی بیمارستان   .5

 

 

 
 

 دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 بایگانی برنامه های عملیانر و دیگر اسناد تکمییل و اطالعات مختلفی که در طول حادثه ثبت شده است    .1

 همکاری با دیگر اعضای تیم مدیریت حادثه جهت بایگانی اسناد  .4

 اقدامات انجام شده جهت ثبت اسناد   .5
ی

 هماهنیک

 طراج شده ی مدیریت حادثه  استفاده ی مؤثر از فرم های  .6

 ثبت و نگه داری گزارش کامیل از برنامه ی عملیات حادثه ی بیمارستانی و دیگر فرم های مدیریت حادثه ی بیمارستانی  .7

 کنر برداری برجی اسناد و اطالعات مدیریت حادثه به دالیل امنینر  .8
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 دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ات   .1 ی ی پرسنل ، لوازم و تجهی  ی تامی   پیگی 

 ارزیانی منابع موجود و درخواست مجدد در صورت نیاز  .4

ل بحران  .5  موازنه منابع موجود با مخاطرات و کنیر

ی و فراهم نمودن منابع جایگزین در جریان حو  .6 قبه  در نظرگرفیر میر  ادث غی 

ات متناسب با ارزیانی وضعیت  .7 ی  جابجانی پرسنل، فضا و تجهی 

ات، منابع، پرسنل و پزشکان کمیک و پشتیبان در مناطق آسیب دیده  .8 ی ی تجهی   تأمی 

 بازگرداندن منابع مازاد  .9

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه ارزیانی منابع  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

وهای داوطلب در یک نقطه مرکزی  .1 س و نی 
 جمع آوری و تهیه فهرسنر از پرسنل در دسیر

ی پرسنل مطابق نیاز واحدها  .4  دریافت تقاضاها و تأمی 

وی انسانی و ارتباط عمیل با مرکز فرماند .5 درمانی ایجاد منطقه نی   و غی 
 یه اورژانس و تمام واحدهای درمانی

وهای داوطلب  .6 ی برای نام نوییس و تائیدیه نی   ایجاد یک می 

 مسئول واحد پشتیبانی پرسنل و مسئول واحد تغذیه  .7
ی

احت و تغذیه پرسنل با هماهنیک  برپانی منطقه اسیر

 کمک به رئیس بخش برنامه ریزی در تهیه جداول تعویض شیفت و واگذاری مأموریتهای پرسنل پزشیک  .8

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از رئیس برنامه ریزی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی بیماران و تخت  .1 ی اطالعات درخصوص حوادث داخیل و خارجی که این مسئولیت شامل پیگی  تهیه ی گزارش و تأمی 

ی یم شود  . نی 

 افراد جهت  .4
ی
 .  ثبت موارد الزم در مناطق مورد نیاز وجود دارداطمینان از اینکه تعداد کاف

 و حفاظت از اطالعات حیانر برای سیستمهای اصیل ونگهدارنده کامپیوتر  Backupنظارت بر  .5

 (ساعت یکبار 4-6اطالع رسانی حداقل هر ) انتشار برگه اطالعات وضعیت داخیل برای کارمندان .6
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه ارزیانی وضعیت  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 فراهم کردن اطالعات جهت مالقات کنندگان و بستگان بیماران در خصوص وضعیت و محل آنها  .1

 جمع آوری اطالعات موردنیاز جهت کامل کردن فرآیند تحقیق و برریس برای اسکان آسیب دیدگان با همکاری هالل احمر  .4

ی بیما .5 ی محل نگهداری از بیماران در تمام اوقات در سیستم معالجه بسیر  رستانی پیگی 

 ایجاد یک مرکز اطالع رسانی در رابطه با بیماران ،در ناحیه ای دورتر از مرکز فرماندیه اورژانس  .6

 دریافت آمار بیماران از مسئول واحد پرستاری ،پرسنل پذیرش یا منابع دیگر  .7

ی ثبت محل انتقال و اعزام بیماران، داخل و خارج بیمارستان، جهت اطالع رسانی به پزشکان و اقوا .8  م مصدومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه ارزیانی وضعیت  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی بیماران بر اساس نیاز  .1  نظارت بر بسیر

 هدایت بیماران الکتیو و غی  اورژانیس به سایر مراکز درمانی  .4

ی اورژانیس  .5 ی تخت جهت بیماران نیازمند به بسیر ی به منظور تامی   معی 
 و همکاری با مراکز درمانی

ی
 هماهنیک

 با بخشها و واحدهای درمانی جهت افزایش تعداد تخت   .6
ی

 هماهنیک

ی و ادامه درمان ند .7  با پزشکان معالج و واحد ترخیص به منظور ترخیص بیمارانی که نیاز اورژانیس به بسیر
ی

 رند اهماهنیک
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 ماموریت: 

 دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی واحدها و ارشدها  .1  دریافت منظم اطالعات و آخرین اخبار از مسئولی 

 ه مسئول واحد ارزیانی وضعیت حفظ وضعیت جاری در تمایم محلها و انتقال اطالعات در مورد موقعیت ب .4

 واحد اداری مایل، مسئول واحد ارتباطات و ارشد روابط عمویم  دریافت منابع مورد نیاز با همکاری رئیس، .5

ه بندی در صورت نیاز  .6  اجرای برنامه جی 

وری مورد نیاز برای دستیانی به اهداف عملیانر تدوین شده توسط فر  .7
ی منابع و دیگر اقالم ضی اندیه محمایت، تأمی 

 حادثه 

انعکاس گزارشات وضعیت مایل به فرمانده حادثه و اعالم هزینه کردهای مربوط به هر واحد به روسای واحدها و  .8

 مدیران مرتبط با آنها بصورت روزانه

 رئیس واحد فرمانده حادثه .9
ی

 .  جذب کمکهای اهدانی و ساماندیه آن ها با هماهنیک

 

 

 

 
 

 

 ماموریت: 

 اطمینان از پشتیبانی لجستییک و روانی برای پرسنل بیمارستانی  .0

ح وظایف و اطالعات  .1  توجییه از رئیس واحد پشتیبانی دریافت مسئولیت و شر

 .  مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات زرد رنگ پوشیدن جلیقه .1

 . پیش بینی نیازهای پرسنل که ممکن است به بروز بحران مربوط باشند .4

ی قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل  .5  و با مسئولی 
 .  طالعاتامالقات منظم با رئیس واحد پشتیبانی

احت بعد از کار در تماس با مسئول پشتیبانی تغذیه و مسئول پرسنیل .6    .تهیه پشتیبانی تغذیه ای و تدارکات مقدمات اسیر

 . با همکاری مسئول ارتباطات ، مدیر پرستاری و مسئول پرسنیل مرکز اطالعات پرسنیل تایید گزارش .7

ساعت تهیه شده و بطور خالصه  8ه توسط مسئول مایل، هر تایید گزارش هزینه های روزانه وضعیت مایل حادثه ک .8

ات و مخارج متفرقه ارائه میدهد ی  . اطالعات مایل را در رابطه با هزینه های پرسنل، تجهی 

 مالقات منظم با ارشد روابط عمویم جهت تبادل اطالعات و آمار  .9

وی انسانی و ملزومات .01 به مسئول ارتباطات زیر مجموعه اداری  اطمینان از مستند کردن منظم کلیه درخواستهای نی 

 . مایل

ی کمکهای مایل و تهیه اسناد مورد نیاز جهت ارائه به ستاد مرکزی بحران  .00  تعیی 
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 دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ل عالئم حیانر آنها   .1 س روج و کنیر ، تحلیل قوا، اسیر
ی

 مراقبت از پرسنل شامل مشاهدیه عالئم و نشانههای خستیک

 میان پرسنل واکسیناسیون و پخش دارو در  .4

احت و اطمینان از تغذیه مناسب پرسنل  .5 ی برنامهریزی شیفتها و ساعات کاری همزمان با دورههای اسیر  در اولویت قرار گرفیر

 مراقبت خوب و به موقع کارکنان بیمار یا آسیب دیده  .6

 برریس و بازدید بهداشنر از تسهیالت بهداشنر و تاسیسات جهت سالم سازی محیط کار  .7

 جهت رفع آسیب دیدگیهای وارده اعالم موا .8
ی

 رد آسیب دیده پرسنل و هماهنیک

 ثبت آمار حوادث جهت پرسنل  .9

کان، نرده خروج اضطراری، پل برریس و بازدید از سیستمهای حفاظنر موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق، درب  های .01

 ...ها و

ی از تعداد پرسنل هر بخش  .00  واحد / آمارگی 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه پشتیبانی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 هدایت ،اسکان و تغذیه بستگان پرسنل و داوطلبان  .1

 برپانی منطقه مراقبت از بستگان جدا از کلیه مناطق مراقبت از بیماران  .4

ان حداقل دو برابرتعداد پرسنل بیمارستان  .5 ی ی نیازهای بستگان به می   نظارت مداوم بر منطقه برای تامی 

 برای مدت زمان تقرینی ماندنشان، دارو دارند .6
ان کافی ی    .اطمینان از اینکه وابستگانی که دارو دریافت یم کنند به می 

 حمایت روج و روانی از بستگان بیماران   .7

 برگزاری نشست ها و گردهمانی با بستگان جهت حفظ روحیه مقاومت و تحمل مشقت ها و مشکالت   .8
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 ریافت مسئولیت از مدیر شاخه پشتیبانی د .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ایط الزم برای نقل و انتقال بیماران، پرسنل و مواد  .1  ارزیانی نیازها و شر

 انتخاب محل تخلیه بیماران توسط آمبوالنس ها با همکاری مسئول واحد تریاژ  .4

 جمع آوری ویلچرها ،برانکاردها و تختهای چرخ دار در نزدییک محل تخلیه بیماران توسط آمبوالنس و محل تریاژ  .5

ات، بیماران وتهیه و تدارک خود .6 ی ، دارو، تجهی   ...  روهای مناسب حمل و نقل مواد غذانی

ی   .7  و هوانی کلیه مصدومی 
 نقل و انتقال زمینی

ی
 سازماندیه و هماهنیک

 سازماندیه نقل و انتقال افراد و منابع مادی به داخل و خارج از بیمارستان  .8

 

 

 

 

 

 

ی  .0  در مورد وضع عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان با هدف تصمیم گی 
ی
تگذاری و سیاس/ فراهم کردن اطالعات کاف

ی همکاری مدیر زیرساختها  . بکارگی 

اطفاء حریق، جستجو و نجات و تعدیل آسیبهای وارده با همکاری ارشد ایمنی و مدیر انتظامات و مدیریت فعالیتهای  .1

 . حراست

ه بندی یط مدت کمبود پیش بینی شده یا واقیع .1  و جی 
ی

 . سازماندیه ذخایر غذانی و آب جهت آمادگ

 و تهیه آب و غذای الزم برای خودکفانی تا  .4
ی ی تعداد احتمایل اشغال  ساعت پس از وقوع حادثه با در  71تعیی  نظر گرفیر

ی پرسنل و بستگان آن ها ی شپانی و بسیر  .  تخت و مصدومی 

 تدوین دستورالعمل نحوه دریافت و نگهداری آب و غذای اهدانی و توزی    ع آن پس از وقوع حادثه  .5

ح وظایف و اطالعات توجییه از رئیس واحد پشتیبانی  .6  دریافت مسئولیت و شر

ی خطرات مانند آت .7 ی بردن آنها ... ش سوزی و تعیی  ل و از بی 
ی انتخاب پرسنل جهت کنیر  وهمچنی 

ی قربانیان و رساندن آن ها به منطقه تریاژ .8  . سازماندیه تیم جستجو و نجات با سبک برای یافیر

9.  
ی

 رئیس واحد برنامه ریزی و مدیر آمادگ
ی

 اطالع دادن به مسئول پرسنیل در مورد پرسنل مورد نیاز با هماهنیک

ی تعدادی از افراد بعنوان پیک و جمع آوری گزارشهای هر شیفت از پرسنل رابط بیسیم  و پیجرهای  تهیه فر  .01 ایند بکارگی 

 . مستقر در عرصه  بحران

 افراد ذیصالح جهت ثبت و مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در  .00
ی
حصول اطمینان از حضور تعداد کاف

ده شده  .  مناطق مسئولیت سیر

ی قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطالعات مالقات .01  و با مسئولی 
   .منظم با رئیس واحد پشتیبانی

 از ارزیانی دقیقیر را بصورت مستند تهیه  .01
ی مهندس ساختمان که یط قراردادی گزاریسر  برای در اختیار داشیر

ی
هماهنیک

 . نماید

  .مدیر انتظامات و حراست و گزارش به رئیس واحد پشتیبانی حفاظت از ذخایر غذا و آب به کمک ارشد ایمنی و  .04

 و مشکوک جهت انتقال به مکان های دور از عرصه بحران و دفع بهداشنر آن ها .05
ی
 .  جمع آوری غذاهای اضاف
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 دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ات روز  .1 ی ی اتاق شور مجهز به تجهی  ی از حریق و  )تجهی   پیش از حادثه  ... (برقراری امنیت ، پیشگی 

ی  .4  ات مورد نیاز مرتبط با فناوری اطالعات درخواست اقالم و تجهی 

ات مرتبط با فناوری اطالعات  .5 ی  نگهداری و ترمیم تجهی 

6. Back up  ی از اطالعات سیستم ها و نگهداری در مکانی امن  گی 

ی از هرگونه اتصال و نفوذ غی  مجاز به سیستم شبکه و شورهای مرکز  .7  جلوگی 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 رکز فرماندیه عملیات برپانی یک مرکز ارتباطات درنزدییک م .1

 درخواست پاسخ از پرسنل رابط اختصاص داده شده به بخشها   .4

 فعال سازی سیستم فراخوان پرسنل بر اساس سطح واکنش اعالم شده از سوی فرمانده حادثه  .5

 و مسئول واحد ارزیانی و ک .6
ل آسیب نارزیانی موقعیت جاری سیستم تلفن داخیل و خارجی و گزارش آن به رئیس بخش پشتیبانی  یر

ی شده  .7 ی بیمارستان و دیگر مراکز مسئول از قبل تعیی   ایجاد ارتباط بی 

ی رادیوهای دوسویه یا نی سیم  .8 مناطق از  در (در صورت وجود)فراهم کردن گرویه از افراد به عنوان پیک و اطمینان از بکارگی 

ی شده   پیش تعیی 

 ارتباطات داخیل و خارجی  .9
ی

 سازماندیه و هماهنیک

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی   .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 مهیا سازی نیازهای تغذیه ای کارکنان و بیماران  .1

ی محل تهیه آب و غذای پرسنل و بیماران  و محل مالقات با مسئول واحد پرسنیل و رئیس واحد پشتیبانی پرسنل ج .4 هت تعیی 

 ضف غذا 

 ارائه فهرست برآورد نیازهای آب و غذا به رئیس بخش پشتیبانی  .5

خانه صحرانی در صورت لزوم  .6
ی  برپانی آشیر

 مهیا سازی نیازهای تغذیه ای اقشار آسیب پذیر جسیم و بیماران مزمن و خاص  .7

 نگهداری آب وغذای اهدانی و توزی    ع آن پس از وقوع حادثه تدوین دستورالعمل تحوه دریافت و  .8

ه غذانی قابل تهیه هستند   .9  برآورد تعداد وعده هانی غذانی که با استفاده از ذخی 

ایط  .01 ه بندی درصورت اقتضای شر  اجرای جی 
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  ماموریت: 

 دریافت مسئولیت از رئیس واحد پشتیبانی  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی  .1  زدانی از اماکن، تجهی 
ی

 ات و افراد تهیه برنامه پرسنیل جهت آلودگ

ی و حفظ نظافت عمویم بیمارستان با نظارت مسئول بهداشت  .4  زدانی و تامی 
ی

اقدام در جهت آلودگ

 محیط

نظافت و ضدعفونی سطوح،بخش ها و واحد های کاری مورد نیاز با نظارت مسئول و کارشناس بهداشت  .5

 محیط

مناسب  فردی حفاظت وسایل از استفاده رعایت با و  )مخصوص کاور در ( شدخانه به جسد انتقال .6

ایط موجود  شر

 بیمار بر طبق آموزش های کارشناس بهداشت محیط ترخیص زمان در صحیح صورت به زباله دفع .7

 نظارت مستمر و روزانه در خصوص انتقال ، برچسب گذاری و شستشوی ظروف .8

 نظارت بر جمع آوری، انتقال، شستشو و گندزدانی صحیح البسه و ملحفه بیماران .9
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 دریافت مسئولیت از فرمانده حادثه  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 سازماندیه و هدایت تمایم جنبه های مرتبط با بخش عملیات   .1

 و نظارت بر زیر مجموعه های مناطق بیماران، مناطق به اجرا د .4
ی

ی فرمانده حادثه اضطراری ،هماهنیک رآوردن فرامی 

 درمان، خدمات پاراکلینیک و خدمات انسانی 

 صدور دستور ترخیص و انتقال بیماران قبیل و تعویق کلیه برنامه های الکتیو بیمارستان  .5

ی بیمارستان  .6  و غی  برای بیماران قبیل... مانند ترخیص، آزمایشگاه، رادیولوژی و صدور دستور زمان بندی خدمات روتی 

 اورژانیس 

 استقرار مرکز عملیات در نزدییک مرکز فرماندیه اورژانس  .7

 فرمانده حادثه  .8
ی

 صدور دستور برپانی درمان صحرانی با هماهنیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت   .1

ی کارکنان بیمارستان  .1 ات ، دارو ها و هم چنی  ی  جهت گردآوری وسایل نقلیه، تجهی 
ی

ی مکان بزرگ  در نظر گرفیر

ی امکانات موجود در مرکز تقسیم ها و توزی    ع آنها به بخش های درخواست کننده   .4  به کارگی 

 اقالم درخواست شده   همکاری با رئیس واحد پشتیبانی جهت ارزیانی نیازها و کسب اطمینان از ارسال به موقع .5

 تحویل اقالم مورد نیاز خریداری شده از بخش تدارکات  .6

ی رابط  .7 ات، مسئول تیم تجمسئول تیم توزی    ع پرسنل ،مسئول تیم توزی    ع وسایل نقلیه ، مسئول تقسیم )در نظر گرفیر ی هی 

 ند جهت توزی    ع اقالیم که حجیم بوده و یا نیازمند نگه داری در مکان خایص هست( توزی    ع داروها
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه آمادگاه  .0

 تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

وهای مورد نیاز در درازمدت  .1 ی نی   مالقات با مسئول واحد پرستاری ،رئیس بخش پشتیبانی و رئیس بخش عملیات جهت تأمی 

س  .4  تهیه فهرسنر از تعداد پرسنل طبقه بندی شده در دسیر

 :  پرسنل پزشیک •

  مراقبتهای  مراقبتهای: پزشکان ، بحرانی

 دیگر  عمویم، موارد

  پرستاران :،  مراقبتهای مراقبتهای بحرانی

 عمویم، موارد دیگر 

 تشخییص : نسینهای پزشیک تک  ،  درمانی

پزشیک •  :  پرسنل غی 

  ی  تأسیسات ونگهداری /مهندسی 

 بهداشت محیط /شویسهای اغذیه 

 مایل /تجاری 

 وهای داوطلب  نی 

  سایر موارد 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه آمادگاه  .0

 تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت به  .1

ات حمل ونقل  .1 ی ی کمیت و کیفیت وسایل و تجهی   مورد نیاز حادثه ...(خودرو،ویلچر،برانکاردو)تعیی 

 فراهم کردن آمبوالنس و یا دیگر وسایل نقل وانتقال برای بیماران ترخیص شده  .4
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 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .0

پزشیک  .1 ات و مواد پزشیک و غی  ی ی تجهی   سازماندیه و تأمی 

ات برقراری ارتباط با رئیس بخش پشتیبانی و رئیس بخش عم .1 ی  لیات در زمینه وضعیت و موجودی انبار تجهی 

ات مورد نیاز فوری بخشها و آمبوالنسها با توجه به نیازهای انحصاری هر بخش  .4 ی  و تجهی 
ی
ی مواد مرصف  تامی 

وری پزشیک  .5 ات و مواد ضی ی ات(جمع آوری و آماده سازی تجهی  ی  برای کمک به فعالیتهای بازیانی و تعمی  تجهی 
ی

  )آمادگ

ات پزشیک تهیه لیست م .6 ی  وجودی تجهی 

ات پزشیک  .7 ی  با ارشد ایمنی برای حفاظت از تجهی 
ی

 هماهنیک

 

 

 

 

 

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .0

یس به خدمات دارونی و داروهای اورژانیس ویژه حادثه  .1
 اطمینان از دسیر

ک بکار برده شده و طراج به روز رسانی دائم این موجودی  .1  موجودی اقالم دارونی مشیر
ی  تامی 

ارتباط با مسوول واحد تدارکات برای اطمینان از وجود روش ساده برای درخواست و تحویل موجودیهای دارونی داخل  .4

 بیمارستان 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 و ارائه ی مراقبت های دقیق و مداوم از قربانیان حادثه و کسانی که جهت دریافت مراقبت های پزشیک در  .1
ی

رسیدگ

ی هستند  . بیمارستان بسیر

ی به محض ورود به بیمارستان جهت تریاژو دریافت مراقبت های درمانی   .4 ی مصدومی   پیگی 

ی تریاژ   .5  بیماران از  مسئولی 
ی اولویت درمانی  پیگی 

ی مصدومینی که توسط اورژانس  .6 به بیمارستان منتقل یم شونداز لحاظ دارا بودن کارت تریاژ تکمیل شده  005پیگی 

 پرسنل پیش بیمارستان  توسط

 نظارت بر نگهداری کارت تریاژ به عنوان بخیسر از سوابق بیمار و پرونده وی   .7

ی جهت اجتناب از تأخی  در مراقبت بیماران و شدرگیم آنها  .8  نظارت بر ثبت نام شی    ع از مصدومی 

 ورود به بیمارستان  نظارت بر حفاظت بیماران آلوده شده به مواد خطرناک توسط پرسنل آموزش دیده قبل از  .9

ات  .01 ی  همکاری با واحد تدارکات جهت حصول اطمینان از درخواست پرسنل مورد نیاز، وسایل، داروها و تجهی 

 ارتباط با مدیر شاخه آمادگاه جهت حصول اطمینان از تحویل این اقالم به حوزه های مورد نیاز   .00
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشیک  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 الزم جهت ارائه خدمات تخصیص به بیماران مصدوم   .1
ی

 حفظ آمادگ

 با مدیریت تختهای  .4
ی

ی  (Bed Management)بیمارستانهماهنیک ی بیماران نیازمند به بسیر  جهت بسیر

ی  .5  نیازهای دارونی بیماران بسیر
ی  و مشارکت با واحد داروخانه جهت تامی 

ی
 هماهنیک

 به منظور پذیرش بیماران جدید خدمات بالینی  زیرشاخهمشارکت با  .6

ی مشارکت و همکاری با زیرشاخه خدمات پاراکلینیک جهت برطرف نمودن  .7  نیازهای پاراکلینیک بیماران بسیر

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشیک  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

وی مورد نیاز پزشک و پرستار  .1 ی نی   با مسئول زیرشاخه تقسیم پرسنل جهت تامی 
ی

 هماهنیک

 نیازهای دارونی  .4
ی  و همکاری با زیرشاخه تقسیم دارو به منظور تامی 

ی
 هماهنیک

ییک  .5 ی ی فضای فی   همکاری با زیرشاخه زیرساخت جهت تامی 

ی اولویت اع .6 فته تر معاینه وتعیی   زام به مراکز درمانی پیشر

 انجام اقدامات اولیه درمانی  .7

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشیک  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 برپانی منطقه تریاژ  .1

ی تیم های تریاژ  .4  تعیی 

ی با توجه به نوع حوادث و حصول اطمینان از استقرار آنان در مناطق درمانی  .5 ثبت مشخصات و طبقه بندی مصدومی 

 مخصوص  

ات حمل و نقل بیمار و پرسنل برای واحد تریاژ  .6 ی  حصول اطمینان از کفایت تجهی 

 نظارت بر انجام صحیح تریاژ در کلیه مناطق ورودی بیماران و الصاق صحیح کارت تریاژ به همراه آنان  .7

ی مورد انتظ .8 ی در منطقه تریاژ و مصدومی  ی شاخه خدمات پزشیک از وضعیت و تعداد مصدومی   ار آگاه نگاه داشیر
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشیک  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 اطمینان از فراهم کردن پشتیبانهای روانی ،روج و احسایس برای پرسنل بیمارستان، بیماران، وابستگان و میهمانان  .1

4.  

وع و سازماندیه پروس .5 س ه شر  بازتوانی روانی اسیر

ی بهداشت روان برای پشتیبانی نیازهای روانی و اجتمایع پب .6 سنل ر نا نهادن تیم های متشکل از پرسنل ،روحانیون و متخصصی 

 ،بیماران و میهمانان 

س و یا رفتار نامناسب  .7 ی تمایم پرسنل، افراد داوطلب و بیماران در مورد عالئم اسیر  زیرنظر داشیر

احت و بازتوانی اجباری برای پرسنل  .8 ی دوره های اسیر  در نظر گرفیر

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشیک  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 تصویربرداریاندیه و مدیریت خدمات سازم .1

 به مدیر شاخه خدمات پزشیک  تصویربرداریرش احتیاجات بخش گزا .4

 ارسال درخواستها و دریافت تدارکات الزم  .5

 مواقع مقتیصی عملیات نجات در  نظارت بر  .6

 مدیر شاخه خدمات پزشیک با  مهم برای گزارش وضعیت و اطالعات وقایع مالقات منظم .7

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشیک  .8

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .9

 آزمایشگاهسازماندیه و مدیریت خدمات  .01

 به مدیر شاخه خدمات پزشیک واحد آزمایشگاه گزارش احتیاجات  .00

 ارسال درخواستها و دریافت تدارکات الزم  .01

 نظارت بر عملیات نجات در مواقع مقتیصی  .01

 مدیر شاخه خدمات پزشیک با  مالقات منظم برای گزارش وضعیت و اطالعات وقایع مهم .04

05.  
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه خدمات پزشیک  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی و اختصاص شماره .1  به آنها  حصول اطمینان نسبت به ثبت مشخصات کلیه مصدومی 

ی  .4  با مسئول زیرشاخه مراقبت از مصدومی 
ی

 (تریاژ)هماهنیک

ی در سیستمهای کامپیوتری و یا دسنر  .5  نظارت بر ثبت صحیح مشخصات مصدومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس واحد عملیات   دریافت مسئولیت از .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی خدمات سالمنر مورد نیاز بیماران و حفاظت از پرسنل  .1  به منظور حفظ عملکرد بیمارستان حمایت از تأمی 

بت با تجربه ی ارزیانی جهت برریس مشکالت و اصالح آسیب های زیرساخنر بیمارستان  .4 ی یک گروه ضی  تعیی 

 فراهم نمودن امکان تداوم خدمات بیمارستان   .5

 حفظ ظرفیت عملیانر بیمارستان درخصوص برق و روشنانی  .6

 اضالب حفظ ظرفیت عملیانر بیمارستان درخصوص آب و ف .7

 ارزیانی مخاطرات  .8

ی و تعمی  آسیب های وارده به محوطه ی ساختمان  .9  تعیی 

 حفظ ظرفیت عملیانر بیمارستان درخصوص گازهای پزشیک  .01

 حفظ ظرفیت عملیانر بیمارستان درخصوص وسایل پزشیک   .00

 محوطه و ساختمان بیمارستان ( گرمانی و شمانی )تهویه  .01

 یمارستان درخصوص خدمات تغذیه ای حفظ ظرفیت عملیانر ب .01
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیرساخت ها  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی  پیش بینی راه اندازی سیستم .1  (ولت 14) اضطراری روشنانی با ولتاژ پائی 

 نایسر از آن  .4
ی

 و سوختیک
ی

ی از برق گرفتیک  قطع اضطراری سیستم های ولتاژ باال به منظور جلوگی 

ی خاموش کننده های مناسب  .5 جهت خاموش سازی آتش سوزی ( co1نشانی  کپسول آتش)پیش بینی و در نظر گرفیر

 
ر
ات برف ی  تجهی 

 ارزیانی و نظارت بر فعال بودن سیستم بهداشنر و فاضالب موجود   .6

ی شده جایگزین برای دفع فاضالب درصورت لزوم  .7  پیاده کردن روش از پیش تعیی 

ل وضع بهداشنر آب آشامیدنی و در صورت لزوم اجرای برنامه تصفیه و ضدعفونی نمودن آب  .8  کنیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیر ساخت ها  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

ی گازهای طنی در مرکز مربوطه  .1  نظارت بر تامی 

 نظارت بر فشار مرکز توزی    ع گارهای طنی  .4

ی نیاز به گازهای طنی  .5  با واحد پشتیبانی جهت تامی 
ی

 هماهنیک

ن با همکاری واحد پشتیبانی  .6 ر  نظارت بر سالمت کپسول های اکسی 

ی سالمت سیستم ساکشن   .7  تامی 

 و همکاری با واحد تاسیسات جهت برریس و نظارت بر گازهای طنی موجود در بخشها  .8
ی

 هماهنیک

ات فشار  .9  نظارت بر سالمت آالرم تغیی 
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه زیر ساخت ها  .01

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .00

ات و افراد   .01 ی  زدانی از اماکن، تجهی 
ی

 آلودگ

ی بهداشت بیمارستان  .01  حفظ و تامی 

ی شده جمع آوری .04  دفع جایگزین زباله ها و مواد زاید در صورت لزوم /پیاده کردن برنامه از پیش تعیی 

س به دور از محل درمان بیماران و محل تهیه غذا   .05  برپاکردن توالتهای سیار در محل قابل دسیر

 روشونی های سالم در نزدییک محل درمان بیماران و محل تهیه غذا و متعادل نمودن آن با توالت های  .06
ی
اطمینان از تعداد کاف

 سیار  

ی دمای سا .07  ختمان و رسیدن به تهویه ای مطبوع محاسبه ظرفیت کل دمای ساختمان به منظور تعیی 

 زدانی و در صورت نیاز، سمپایسر مناطق آلوده  .08
ی

 اقدام در جهت آلودگ

 جمع آوری غذاهای اضافی و مشکوک جهت انتقال به مکانهای دور از جمعیت و دفع آنها  .09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات د .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 تشخیص عامل نشت مواد خطرناک   .1

 د خطرناک برای اطمینان از کفایت فعالیتهای انجام شده بازریس از محل جمع آوری مواد زای .4

 مواد خطرناک با کمک ارشد ایمنی   .5
ی

ل خطرات مشاهده شده ،نشت یا آلودگ   کنیر

 پرسنل به وسایل حفاظت فردی ،ست های پانسمان  .6
ی
یس کاف  اطمینان از دسیر

ی  .7  پرسنل به وسایل و ابزار آالت پزشیک اسیر پیگی 
ی
یس کاف ی اطمینان از دسیر  یل و تمی 

ی  .8 وسایل  ت جمع آوری لباسها و آماده کردن سطلهای بزرگ و قرار دادن کیسه های پالستییک مقاوم داخل آنها جهپیگی 

 آلوده

ی بیمار  .9  نظارت بر انجام نظافت وضدعفونی تخت ومی 

 ظافت وضدعفونی ترایل وبرانکاردهانظارت بر انجام ن .01

  نظارت بر جمع آوری ملحفه های کثیف .00
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 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه مواد خطرناک  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 و درمان بیماران با چندین الیه از کاغذ های ضد آب   پوشاندن روی تختهای معاینه .1

آماده کردن صندوقها و سطلهای بزرگ و قرار دادن کیسه های پالستییک مقاوم داخل آنها جهت جمع آوری لباسها و وسایل  .4

 آلوده 

 و یا پالستیک  کف پوش نمودن مسی  عبور قربانیان از ورودی آمبوالنس تا محوطه درمان و خود محوطه درمان با کاغذ  .5

 زدانی که مرز منطقه آلوده از منطقه پاک مشخص شود .6
ی

 بر روی درب ورودی و خروجی اتاق آلودگ
ی

  .کشیدن خطوط رنیک

ی برای مرزبندی قسمتهای آلوده و غی  آلوده  .7  روی زمی 
ی

 استفاده از نوارهای هشدار دهنده یا کشیدن خطوط رنیک

 زدانی  تعبیه دوشها یا توالتهای متحرک در قسمتهای .8
ی

 آلودگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  (0

 دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات  (1

ی درخصوص انعقاد تفاهمپیش بینی های  (1 ی بیمارستان و دیگر مراجع مسئول  الزم نی  ی پلیس محیل و مسئولی   نامه بی 

 ارستانی برقراری امنیت بیم (4

 تحت نظارت مدیر شاخه انتظاماتبه کار گماردن پرسنل امنینر در محل ورود بیماران  (5

 اجرای یک برنامه ریزی جامع و ارائه ی آموزش های الزم  (6

یس  (7  به ساختمان ها و محوطه ی بیمارستانمحدودیت دسیر

ی و خانواده ها همراه با برآورد هزینه های   (8 ی امکانات مورد نیاز جهت نظارت و حفاظت از پرسنل، بیماران بسیر به کارگی 

 مرتبط  

 نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل نگهبانی و بادیگارد  (9
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 دریافت مسئولیت از رئیس واحد عملیات   (0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  (1

حفظ، نگه داری یا ارتقاء عملکردهای خود در جریان پاسخ به حوادث، اقدامات الزم جهت دستیانی به اهداف و  (1

وع مجدد کارها   ی برنامه ی شر  بازگشت به وضعیت عادی و همچنی 

تسهیل فرایند برریس و دستیانی به منابع مورد نیاز به منظور بازگشت به وضعیت عادی، شامل گزارشات کاری  (4

 گزارشات پزشیک بیماران، قراردادهای خرید   نظی  

 حمایت و کمک به شاخه های زیرساخنر و امنینر و قسمت های دیگر واحد عملیات در صورت نیاز  (5

 با مسئوالن زیرشاخه های ارتباطات در واحد پشتیبانی و فناوری اطالعات در راستای بازگشت به سطح  (6
ی

هماهنیک

 نولوژییک عملکردهای قبیل و برریس نیازهای تک

 کمک به شاخه های دیگر و منطقه ی آسیب دیده به منظور احیای فعالیت های عادی  (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اتیواحد عمل سیاز رئ تیمسئول افتیدر  (0

 تیمسئول نیمشخصه ا قهیتن کردن جل به (1

1)  
ی
و   یی  گ  میبا هدف تصم مارستانیمختلف ب یدر مورد وضع عملکرد واحدها فراهم کردن اطالعات کاف

ا یاستگذار یس   مارستانیکامل ب  ا ی نسنی  هیتخل طیشامل شر

ی و م مارستانیب یا سازهی  و غ یسازه ا یر یپذ بیمشخص کردن آس (4   عمویم تیامن یخطر سازه ها برا انی 

  نر یمشکالت امن گر ینا امن و د یو انتظامات در مورد محلها تیاطالع دادن به ارشد امن (5

ی تع (6    دیدر آنها به اجرا درآ د یبا انر یخدمات ح یبازساز  یبرا یفور  ی  تعم اتیکه عمل  نی محلها یی 

  یعکس بردار  لهیت آنها به وساز آنها ارائه شده و ثب بیکه گزارش تخر   نی از مکانها د یبازد (7

ی کامل تجه  رریسب (8   اسایس ی  تعم یبرا یز یو سازه ها و برنامه ر  اتی 
ی

کتها با هماهنیک ی یاز قبل تع یشر  شده  ی 

  قهیدق 5 وگزارش آن یط ساتیتأس ستمیاجزاء س هیکل  انی یجهت ارز  یمیاتخاذ تصم (9

ی تع (01  ن به مناطق ام تها یو انتقال فعال نسنی  هیو اعالم به پرسنل جهت تخل مارستانیمناطق نا امن ب یی 

کت فرمانده با شر  یهیو استناد به آن در جلسه توج مارستانینقشه ب یبررو  بیآس انی یارز  هیگزارش اول  هیته (00

 آن و ی  و ارائه گزارش مکتوب پ بانی یبخش پشت سیو رئ یحوادث اضطرار 

 

 
 

 

 



 

 

Page | 37   

  

 

 
  

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه انتظامات و حراست  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت .1

 بازریس بسته های مشکوک  .1

ل همه ی افراد حنر کارکنان دارای اتیکت شناسانی صحیح  .4  واریس دقیق تر پرسنل در ایستگاه های بازریس و کنیر

 

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه انتظامات و حراست  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

یس ها   .1  اطالع رسانی به کارکنان و همراهان در خصوص محدودیت دسیر

ی و وسایل نقلیه   .4 ِ محل عبور و مرور پرسنل، مراجعی   تغیی  مسی 
 اطالع رسانی

 نظارت بر قفل کردن درها به صورت دسنر یا برفر  .5

د و ا ینکه ورودی جدی(نصب عالمت هانی در داخل و خارج بیمارستان که نشان دهنده ی آن هستند که درب ها باز نشوند  .6

 ) در کجا قرار دارد 

ی  .7  اصالح شیوه های رفت و آمد وسایل نقلیه، پرسنل، مردم، مصدومی 

ی محیل جهت استقرار اف .8 ی تمام پارکینگ ها به سیستم تعیی  راد امنینر برای ثبت اسناد، مدارک و گزارشات تهیه شده و تجهی 

 بازریس وسایل نقلیه  

 شیمیانی هستند و  .9
ی

 آنهانی که دارای آلودگ
ً
توجه به موقعیت هانی نظی  وسایل نقلیه ی رها شده ی مشکوک، خصوصا

 تخلیه ی این وسایل از ساختمان و محوطه ی حا
ی

 دثه و سایر مکان های در معرض خطر  چگونیک

 

 

 

 

 دریافت مسئولیت از مدیر شاخه انتظامات و حراست  .0

 به تن کردن جلیقه مشخصه این مسئولیت  .1

 گی  افتاده پاسخگونی و انجام عملیات جستجو و نجات افراد آسیب دیده و   .1

 ارزیانی و کارشنایس منطقه   .4

 اجرای عملیات زنده یانی  .5

 ارائه کمکهای اولیه  .6

 اجرای عملیات آوار برداری   .7

 حمل و انتقال مصدوم   -تثبیت  .8

 

 

 


