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 ارشد ایمنی 
 شرح وظایف:

 به تن كردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهي از فرمانده حادثه -

بررسي محل حادثه یا محل فعالیت كاركنان جهت اطمینان از ایمني  -

 الزم

سازماندهي و به اجرا در آوردن حفاظت از تاسیسات و عرصه  -

 عملیات 

حمل و نقل و ترافیك داخل اجراي پروتوكل از قبل طراحي شده  -

 بیمارستان

 هدایت همراهان و خبرنگاران به محل هاي از قبل تعیین شده -

 محصور نمودن منطقه و تشخیص هویت پرسنل شاغل -

 تجهیزات و اموال آنهاتضمین امنیت پرسنل، بیماران، كودكان، -

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

 
 فرمانده حادثه

 شرح وظایف:
وع راه اندازي سیستم فرماندهي حوادث بیمارستاني متناسب با شر -

 سطح حادثه

 به تن كردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

برگزاري فوري جلسه ارزیابي موقعیت بیمارستان با شركت مدیران  -

 ارشد زیرگروه ها

مراقبت از بیماران  نظارت بر هدایت اقدامات تاكتیكي مانند تریاژ، -

 و...

 عملیات در راستاي اهداف تعیین شده هدایت تیم هاي -

 صدور دستور تخلیه بیمارستان )كامل یا قسمتي( -

 اعالم هشدارهاي ضروري حین عملیات -

 هدایت منابع مورد نیاز -

 اعالم خاتمه عملیات -

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده -

 

 ارشد روابط عمومی
 شرح وظایف:

 به تن كردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهي از فرمانده حادثه  -

 تامین اطالعات براي كاركنان و مدیران داخلي -

تامین اطالعات براي اصحاب رسانه با رعایت اصول طبقه بندي  -

 اخبار

تامین اطالعات براي سازمان هاي خارجي با رعایت اصول طبقه  -

 بندي اخبار

تعیین مكان مناسب جهت اطالع رساني عمومي و هدایت  -

 خبرنگاران

برقراري ارتباط با مسئولین روابط عمومي سایر مراكز مرتبط و  -

 باالدستي

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده  -

 
 ارشد ارتباطات و هماهنگی

 شرح وظایف:
 رابط و نماینده بیمارستان در مركز هدایت عملیات دانشگاه  -

 EOCبرقراري ارتباط با نماینده بیمارستان در صحنه حادثه یا  -

 دانشگاه

 رابط بیمارستان با سازمان هاي حمایت كننده بیرون از بیمارستان -

برقراري ارتباط با نماینده اعزامي به سازمان هاي حمایت كننده  -

 بیرون از بیمارستان

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده -

 

 پشتیبانیرییس واحد 
 شرح وظایف:

 به تن كردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهي از فرمانده حادثه  -

 حمایت و تامین منابع و دیگر اقالم مورد نیاز كاركنان  -

 حمایت و تامین منابع و دیگر اقالم مورد نیاز جهت مقاصد پزشكي  -

 توجیه مسئولین واحد هاي زیر مجموعه خود متناسب با سطح حادثه  -

استفاده از مكان هاي از پیش تعیین شده در صورت عدم امكان  -

 ترمیم آسیب ها

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده

 
 متخصص فني و پزشكي

 شرح وظایف:
 مشاور تخصصي فرمانده حادثه در تهدیدات خاص -

تخصصي به فرمانده حادثه سایر بیمارستان ها در ارائه مشاوره  -

 تهدیدات خاص

 ارائه مشاوره در خصوص نحوه رعایت احتیاطات استاندارد -

 كمك در تشخیص یا درمان موارد خاص -

رابط بین بیمارستان و مراكز پیشرفته تشخیص و درمان تهدیدات و  -

 بیماریهاي خاص

 ثبت و نگهداري مستندات اقدامات انجام شده -
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 د عملیاتحرییس وا
 شرح وظایف:

 به تن كردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهي از فرمانده حادثه -

توجیه مسئولین واحد بخش عملیات در خصوص موقعیت جاري و  -

 برنامه هاي در حال اجرا

 نظارت بر ترخیص زود هنگام و تعویق كلیه برنامه هاي الكتیو  -

اختیارات پزشكي به یك سطح باالتر)در صدور مجوز افزایش  -

 صورت صالحدید(

نظارت بر عملكرد چهار زیر گروه بخش عملیات سامانه فرماندهي  -

 حوادث

 

 رییس واحد برنامه ریزی
 شرح وظایف:

 به تن كردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهي از فرمانده حادثه -

هاي افراد جمع آوري داده ها، اطالعات و ارزیابي  -

 جهت تصمیم گیري

 تامین اطالعات مورد نیاز درباره منابع  -

نظارت بر نحوه مستند سازي فعالیت هاي انجام شده  -
 توسط اعضاي سامانه

 

 رییس واحد اداری مالی
 شرح وظایف:

 به تن كردن جلیقه مشخصه این مسئولیت -

 دریافت اطالعات توجیهي از فرمانده حادثه -

 هاي مرتبط با حادثهنظارت و بررسي هزینه  -

دریافت اطالعات ساعات كار پرسنل از مسئول واحد حضور و  -

 غیاب

 بازپرداخت هزینه ها و تحلیل مخارج انجام شده -

 نظارت و ارزیابي عملكرد زیر واحد هاي خود -

 دریافت كمك ها و هدایاي مردمي مطابق برنامه از پیش تنظیم شده -

تداركات جهت تامین  همكاري با مسئول واحد مالي و مسئول واحد -

 كمبود منابع بخش ها

 

  



 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی                                                          واحد مدیریت خطر و بالیا

 

 


