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 برنامه اقدامات پیشگیرانه براساس اولویت های تعیین شده

 در حیطه ایمنی عملکردی، غیرسازه ای و سازه ای
 

 

 

 

 97ار ــبه
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 در بخش های بیمارستانی ایمنی عملکردیارتقاء  هدف کلی:

 اولویت های حیطه عملکردی:

 نبود منابع مالی مختص به برنامه مدیریت خطر حوادث و بالیا -

 HCCتصاص مکانی به خا عدم -

 بیمارستانی EOPعدم نگارش برنامه  -

 نبود تفاهم نامه با سایر ارگان های درمانی و سایر مراکز برای تامین نیازهای اساسی در زمان بحران -

 

 بخش مجری شرح فعالیت/اقدامات پیشگیرانه اولویت
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

درصد 

 پیشرفت

  30/1/97 1/1/97 تیم مدیریت اجرایی خطر حوادث و بالیا در بیمارستان تخصیص منابع مالی به مدیریت 1

  15/2/97 1/2/97 مدیریت بیمارستان HCCتجهیز اتاق اجالس به عنوان مکان  2

3 

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا HICSتکمیل چارت 

  97ماهه اول3 مدیریت خطر حوادث و بالیاکمیته  اجرای برنامه های نمادین دوره ای پاسخ به بحران

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا تدوین فایل اطالعات مسئولین خارج از بیمارستان

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا تدوین و اجرای برنامه آموزشی کارکنان درخصوص پاسخ به بحران و بالیا

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا سالمت کارکنان در حین بحراننگارش برنامه 

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا برنامه ریزی درخصوص افزایش ظرفیت بیمارستان در شرایط بحران

  97ماهه اول3 یاکمیته مدیریت خطر حوادث و بال تدوین و اجرای برنامه تریاژ مصدومین خارج از بیمارستان

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا تدوین فرآیند جهت خدمات روانشناسی در زمان بحران

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا تدوین برنامه تخلیه اضطراری عمودی یا افقی

  97ماهه اول3 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا شیمیایی و رادیولوژیکتدوین برنامه تجهیزات فردی در حیطه بیماران عفونی، مخاطرات 

 عقد تفاهم نامه با سایر ارگان های درمانی و سایر مراکز برای تامین نیازهای اساسی در زمان بحران 4
 -روابط عمومی بیمارستان -تیم مدیریت اجرایی

 دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا
  97ماهرتی 97تیرماه
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 در بخش های بیمارستانی غیرسازه ایایمنی ارتقاء  هدف کلی:

 :غیرسازه ایاولویت های حیطه 

 و تجهیزات پزشکی پرتابل و نبود تجهیزات اطفاء حریق به تعداد کافی فیکس نبودن تجهیزات داخل قفسه ها و تابلو -

 عدم نصب راهنماهای تابلو برق و تامین سامانه جایگزین ارتباطات داخلی -

 عدم تکمیل دیوار اطراف بیمارستان و دیوارهای حفاظ اطراف پشت بام -

 

 

  

 بخش مجری شرح فعالیت/اقدامات پیشگیرانه اولویت
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

درصد 

 پیشرفت

1 

  97مردادماه 97تیرماه واحد تاسیسات فیکس کردن قفسه ها و تابلو و تجهیزات پزشکی پرتابل داخل بخش ها

های آتش نشانی داخل پارکینگ ها و موتورخانه و هواساز و دیزل و آشپزخانه و نصب نصب کپسول 

 راهنمای آن
  97شهریور 97مردادماه واحد پشتیبانی

  97مهر  97شهریور واحد تاسیسات تصحیح اتصاالت فایرباکس ها

2 
  97آبان 97مهر واحد تاسیسات و مدیریت تامین سامانه جایگزین ارتباطات داخلی

  97آذر  97آبان  تاسیسات -کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا نصب راهنمای تابلو برق

3 
  97ماهه دوم  6 مدیریت -مسئول فنی تکمیل دیوار اطراف بیمارستان

  97ماهه دوم  6 مدیریت -مسئول فنی دیوار کشی اطراف پشت بام
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 در بخش های بیمارستانی ایمنی سازه ایارتقاء  هدف کلی:

ص و استناد به سنجه های اعتباربخشی درخصوطی طرح و بررسی ارزیابی خطر بالیا در حیطه ایمنی سازه ای در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا، با توجه به نوساز بودن بیمارستان 

نیازی به تدوین برنامه  و تاسیسات درخصوص اجزای سازه ای از مراجع ذیصالح کفایت می کند و  سال، وجود مجوز مقاوم سازی ساختمان5بیمارستان های نوساز و با قدمت کمتر از 

  .نمی باشددر این حیطه پیشگیرانه 


