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  مقدمه

ساله کشور در افق         سند چشم انداز بیست  سیاست های بهبود کیفیت     1404بیمارستان عالمه بهلول گنابادی با الهام از  و همگام با کشور، 

ستفاده از تجربیات      خدمات درمانی در زمان حادثه و ارتقا سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و با ا سالمت خدمات قابل ارائه به جامعه را  ی 

افر الفا و ستتبگذشتتته و نخرخواهی از نفنفعان بیمارستتتان زدر زمان حادثها و انجام جلستتات مستتتمر با عنوان کمیته مدفرفت خ ر حواد  و 

 EOPها/ واحدها به تدوفن برنامه         با نمافندگان بخش     ای افمنی و مدفرفت خ ر  ه ط در زمینه پیاده ستتتازی استتتتاندارد     جلستتتات مرتب

پرداخته است. پس از تدوفن رسالت و چشم انداز بیمارستان، جلسات تحلیل عوامل       ا بیمارستان Emergency Operating Planز

یدی،           مل کل با تعیین عوا جام گرفت.  با بهره گیری از خرد جمعی ان مه  نا خدمات افمن برای           مؤثر در افن بر ئه  قا دهنده ارا های ارت راهکار

 مراجعین و همکاران مشغول به کار در بیمارستان تدوفن گردفد. 

های در تدوفن افن برنامه ،نقشتته راه کارگروه ستتالمت درحواد  میر مترقبه وپدافند میرعامل، استتتانداردهای اعتباربخشتتی به همراه کتا  

تدوفن           مرجع در افن خصتتتوع بعنوان چارچو   و الگوفی در راستتتتای اعتالی خدمات و بهبود کیفیت مد نخر قرار گرفت. همننین در 

ها، افمنی بیمار، ارتقای ستتالمت کارکنان و گیرندگان خدمت در راستتتای راهکارهای اعتالی بیمارستتتان، تحقق بهره وری تت تت بخش

شد. افن برنامه    حقوق بیمار از اولوفت صلی افن مرکز لحاظ  ساالنه     های ا ستان به طور  سند مدفرفت خ ر حواد  و بالفا در  بیمار به همراه 

ست محترم به کلیه             صوفب رفا ستان  و ت ضای محترم افن کمیته ، تأفید تیم مدفران اجرافی بیمار سط اع سانی تو سی و به روز ر پس از برر

 واحدها ابالغ گردفد.

 معرفی بیمارستان

متر مربع در زمین موقوفه آخوند مال  23835میلیارد تومان با زفر بنای   80نابادی با اعتبار بالغ بر تختخوابی عالمه بهلول گ 320بیمارستتتان

شمی در فروردفن ماه           ضی زاده ها شت دکتر قا ضور وزفر بهدا شهر گناباد با ح ستان جنرال در  راه اندازی 96محمد جوفمندی به عنوان بیمار

ستان   ش  7گردفد. افن بیمار شگاه، مامافی،   3بخش جراحی و  4های درمانی اورژانس و طبقه ای دارای بخ بخش داخلی و بخش اطفال، زاف

شگاه مرکزی، رادفولوژی     NICU ،CCU ،ICUاتاق های عمل، همودفالیز، داروخانه،  شتمل بر آزماف و همننین بخش های پاراکلینیت م

ا می باشتتد. افن مرکز با فضتتای  OPG ،CT scan  ، MRIزشتتامل رادفولوژی دفجیتال، ماموگرافی، ستتونوگرافی، فلوروستتکوپی،   

ستان          سب  به عنوان تنها بیمار ست از تمام توان خود در جهت ارائه خدمات درمانی م لو  و منا صمم ا سب م جدفداالحدا  و طراحی منا

  دانشگاهی شهر گناباد استفاده نمافد. –دولتی 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح باالدستی، اسناد هدف، بیانیه

 ها رضف پیش و وضعیت
  



 

 

 بیانیه هدف

EOP سطح  در ساخت انسان و طبیعی مخاطرات خطر کاهش«بر مبنی سامت نظام کالن هدف راستای در حاضر

 و مخاطرات تمام بخشی، بین مشارکت«رویکرد  بر مبتنی و شده تدوین »سالمت نظام منابع و تسهیالت و جامعه،

 کند:می دنبال را زیر اصلی هدف »سالمت های تمام جنبه

 » . ساخت انسان و طبیعی مخاطرات به هماهنگ موقع و به موثر، پاسخ در سالمت نظام یکپارچه آمادگی ارتقای«

 مرجع های برنامه و قانونی اختیارات باالدستی، اسناد

 :هستند EOP این شدن عملیاتی و تدوین مبنای ذیل مرجع های برنامه و قانونی اختیارات باالدستی، اسناد

 کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون 

 وزیران محترم هیئت مصوب کشور بحران مدیریت سازمان قانون تشکیل اجرایی نامه آیین 

 بحران مدیریت هماهنگی شورای مصوب غیرمترقبه حوادث در درمان و بهداشت کارگروه وظایف شرح 

 سالمت نظام در بالیا خطر کاهش و مدیریت نقشه 

 1404افق  در رانای اسالمی جمهوری انداز چشم  

 ایران اسالمی جمهوری توسعه برنامه 

 وضعیت شرح

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه  ساخت انسان و طبیعی مخاطرات کلیه پاسخ عملیات مدیریت در EOP این

 دارد. بهلول گنابادی کاربرد
 خیابان سعدی بلوار وحدت جایگاه مرکز در ارائه خدمات :

 

  



 

 

 ( )پانل مدیریت اطالعات ارزیابی ایمنی بیمارستانFHSIو سیب پذیری منطقه نقشه مخاطرات و ا

 شناخت مخاطرات

 

 ارزیابی ایمنی عملکردی

 



 

 

 

 

 ارزیابی ایمنی سازه ای

 

 

 ارزیابی ایمنی غیر سازه ای:

 



 

 

 

 آن: خصوصیات و جمعیت توزیع

از لحاظ سیاسی در زمان وقوع حادثه ، نوع مراجعین و  با توجه به فعالیت بیمارستان در موقعیت کنونی کنترل امنیت این مرکز

خدمت قابل ارائه و سازمان هایی که نیاز به تعامل با آن ها وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است و دقت در این زمینه 

ر شب می رسد از براب ۳که جمعیت شناور تحت پوشش منطقه که در روز و شب تفاوت فاحشی دارد و این جمعیت در روز به 

اهمیت به سزایی برخوردار است .الزم به ذکر است جمعیت تحت پوشش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز به حدود 

 هزارمی رسد . ۲00

: نوع سازه ها و فعالیت های تجاری بررسی و اعالم شود مثل پارکها ، بیمارستان ها ، بازار تحت پوشش آسیب پذیر مناطق

 .  و...

 خیابان دو طرفه طرفه و....  -:بیان مراکز خرید و تجمعآسیب پذیر حیاتی و مهم تسهیالت

با توجه به این که در این مرکز خدمات تشخیصی ، درمانی و بازتوانی بر اساس پروانه مصوب وزارت حوزه قانونی مرکز :

راجع عمومی از جمله پلیس ، دادسرا و... و مراجع بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارائه می شود این بیمارستان پاسخ گوی م

 خاص مانند سازمان نظام پزشکی ، پزشکی قانونی و محاکم وابسته پزشکی نیز می باشد . 

 ها فرض پیش

 :از عبارتند داد، خواهند قرار تاثیر تحت را آن موفقیت میزان که EOP این بر حاکم های فرض پیش

 این با ها سازمان و افراد آشنایی میزان EOP 

 بخشی برون و بخشی درون هماهنگی میزان 

 دسترس در امکانات میزان 

 :دارند وجود ذیل هایمحدودیت و هاظرفیت که شودمی تدوین حالی در EOP این

 هاظرفیت

  مدیران و مسئولین تعیین شده در چارت سازمانی جهت ستاد فرماندهی )اعضای اصلی کمیته مدیریت خطر

 ر طرح و برنامه و هدایت حوادث و بالیا (د

  همکاران زیر مجموعه هر یک از مسئولین در چارت سازمانی در اجرای برنامه های و ارائه گزارش به موقع 

  پزشگان در اجرای برنامه ، تریاژ ، درمان و تعیین تکلیف بیماران و مراجعین 

 ن واحدهای پاراکلینیک در ارائه خدمات قابل ارائه ودر صورت نیاز فراخوا 

 واحدهای برون سپاری شده  در ارائه خدمات تشخیصی و پشتیبانی 

 مراجعین و همراهان بیماران در رعایت نظم و انظباط تبعیت از قوانین سازمانی 

  بیماران واشخاص ناتوان اصلی ترین افراد در سازمان بوده و نیاز به کمک ایشان گاه بسته به سطح مراقبتی متفاوت

 جایی و انتقال این عزیزان باید از تیم امدادی حاذق و آموزش دیده کمک گرفت .  می باشد و برای جا به

  حضور بخش حراست و نماینده کالنتری منطقه 



 

 

  سازمان آتش نشانی 

  شهرداری و مدیریت بحران 

  هالل احمر 

  بیمارستان های قدیمی که در حال حاظر تخلیه شده و قابلیت فعالسازی مجدد دارد 

 ، دانشگاه ،  معاونت درمانEOC  منطقه 

 سازمان های بیمه گر 

 ...رسانه ها و اصحاب آن ، مطبوعات و 

  سازمان های امدادی 

 نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی 

  داوطلبین و امداد رسانان 

 هامحدودیت

  عدم آگاهی هر یک از همکاران در زمینه شرح وظایف 

  در ستاد فرماندهی عدم ارائه گزارش و پاسخ به موقع به افراد اصلی 

  عدم حضور به موقع زمان فراخوان نیروها 

   عدم تعیین نقاط امن 

  ساعت 7۲عدم وجود انبار مواد غذایی کافی ، تجهیزات ، لوازم و... جهت زمان مواجهه با حوادث برای تأمین تا 

 احتمال آسیب به همکاران و یا بیماران و مراجعین در زمان اجرای برنامه 

 د برنامه ای برای مالقات بستگان بیماران و همکاران و هجوم افراد غیر  نیاز به وجو 

 الزام تدوین برنامه ای برای تعیین صالحیت و به کار گیری نیروهای امدادی 

   وجود یک مسیر ارتباطی به بیمارستان که خود مستعد آسیب مانند سیل میباشد 

 ل موقعیت جغرافیایی بیمارستان و تک مسیر بودن احتمال ازدحام در اصلی و تداخل ورود و خروج به دلی 

  عدم کمک شهرداری در تهیه و تدارک وسایل وتجهیزات و لوازم وسایر اقالم مورد نیاز در زمان مواجهه با حوادث 

  دیر رسیدن سازمان های امدادی 

  فشار رسانه ها و خبر نگاران 

 عزام برای انجام امور درمانی ، تشخیصی و...کاهش کمک رسانی در انتقال مجروحین به خارج از مرکز و ا 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاواژه تعریف
  



 

 

 EOP این  در استفاده مورد هایواژه تعریف

 این انواع .باشد زا خسارت بالقوه تواند می که است انسانی فعالیت یا پدیده فیزیکی، اتفاق یک مخاطره :مخاطره

 محیط تخریب یا و اقتصادی و اجتماعی گسیختگی هم از عملکردی، مالی، جانی، های آسیب از عبارتند خسارات

 زیست.

 .گیرند می قرار ساخت انسان و طبیعی کلی گروه دو در مخاطرات 

زیر  دسته سه به منشاء اساس بر و بوده طبیعی های پدیده از ناشی که هستند مخاطراتی : طبیعی مخاطرات

 شوند: می تقسیم

 سونامی فشان، آتش زلزله، مانند زمینی منشاء با  -1

 زمین رانش شدید، گرمای و سرما طوفان، خشکسالی، سیل، مانند هوایی و آب منشاء با -۲

 بیماری. گسترده اپیدمی مانند زیستی منشاء با  -۳

باعث  انسان توسط ها جنگل تخریب که زمانی مانند .دارد وجود طبیعی -اجتماعی بنام مخاطرات نیز عنوانی البته 

 .شود می سیل یشافزا

 می انسان ایجاد غیرعمدی یا عمدی خطای بدلیل که هستند مخاطراتی : فناورزاد یا ساخت انسان مخاطرات

 و رادیواکتیو، ای هسته های فعالیت صنعتی، و آزمایشگاهی آلودگی زا، مخاطره مواد نشت سوزی، آتش مانند شوند،

 .غیره و ترور گذاری، بمب زی،سو آتش انفجار، نقل، و حمل حوادث سمی، های زباله

 مخاطره تاثیرپذیر یک سوء اثرات برابر در جامعه یک شود می باعث که است شرایطی پذیری آسیب : پذیری آسیب

 فرآیندهای مدیریتی به مربوط یا و محیطی اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، توانند می شرایط این ببیند. آسیب و شده

 .باشند

 خطر یا سطح بتواند که سازمان یا اجتماع جامعه، یک دسترس در منابع و قوت نقاط امیتم از یکبی تر : ظرفیت

 .دهد کاهش را مخاطره یک سوء اثرات

و  » پذیریآسیب «از مشخصی سطح در» مخاطره «یک وقوع صورت در دیدن آسیب احتمال از است عبارت : خطر

 .»ظرفیت«

 سطح با مخاطره، با مواجهه است تعامل در زیر معادله اساس بر خطر .عملکردی و مالی جانی، از: عبارتند آسیب انواع

 خطر = پذیری آسیب * مخاطره ظرفیت/ ظرفیت: و پذیری آسیب

 .طلبد می را جاری مدیریت از غیر امکاناتی یا فرآیند آن، مدیریت که است رویدادی : فوریت

نیز  » بحران «از واژه این بجای .دارد نیاز دیده آسیب عهجام توان از فراتر توانی به آن به پاسخ که است فوریتی بال:

 .شود می استفاده

 است.  جامعه تحمل به نسبت فوریت سطح باالترین : فاجعه

 اصلی: مرحله 4 از عبارتست چرخه این :بالیا خطر مدیریت چرخه

   بازیابی -4 امداد  /پاسخ -۳آمادگی  -۲ آسیب کاهش -1 

 تخریب طبیعی، های مخاطره ناگوار آثار محدودسازی برای که ای غیرسازه و ای سازه اقدامات : آسیب کاهش

 .شوند می اجرا فناورزاد های مخاطره و محیطی زیست

ها انجام  مخاطره سوء آثار به موثر پاسخ از اطمینان برای پیشاپیش که اقداماتی و ها فعالیت از عبارتست : آمادگی

  گیرند.می



 

 

 .آمادگی برنامه تدوین -۲ و اولیه هشدار سامانه استقرار-1:گیرد می انجام همم اقدام دو فاز این در

 .هستند آمادگی برنامه اصلی اجزای تمرین و آموزش

 و نیازهای حداقل و جان حفظ منظور به با از بعد بالفاصله یا حین مداخات انجام یا رسانی کمک از عبارتست : پاسخ

 .باشد مدت طوالنی یا کوتاه فوری، دتوان می پاسخ دیده. آسیب پایه مردم

 که پس است اقداماتی و ها تصمیم از عبارت و بوده اجتماعی( و روانی توانبخشی)جسمی، و بازسازی شامل : بازیابی

 ضمن اینکه گیرند، می انجام یافته ارتقا وضعیت یا قبل وضعیت به دیده آسیب جامعه بازگرداندن برای با از وقوع

 به کارگیری و پایدار توسعه برای فرصتی بازیابی،. کنند می تسهیل و تشویق نیز را با خطر کاهش یبرا اقدامات الزم

 .کند می فراهم را بالیا خطر اقدامات کاهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارکردها انواع
  



 

 

 EOP این نظر مورد کارکردهای انواع

 یا کارکرد Function گیرد انجام بالیا مدیریت فاز هر در ایدب که اصلی های فعالیت از است عبارت. 

 این در EOP مناسب است آمادگی موفق، پاسخ یک مقدمه  شوند. می ارایه پاسخ و آمادگی فازهای کارکردهای. 

 تخصصی کارکردهای -۳ و اختصاصی کارکردهای -۲ مدیریتی کارکردهای -1 گروه سه به پاسخ فاز کارکردهای 

 هستند اختصاصی کارکرد یک در خدمت ارایه اجزای واقع در یتخصص کارکردهای.شوندمی تقسیم 

 اند شده ارایه زیر موارد آن در و است شده ارایه پیوست یک کارکرد هر ازای به: 

 کارکرد نام و کد .1

 همکار واحدهای و مسئول واحد نام .۲

 کارکرد شرح .۳

 همکار واحدهای و مسئول واحد وظایف شرح .4

 اجرایی راهنماهای .5

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به پاسخ برنامه مراحل تدوین و واعان

 هافوریت و بالیا
  



 

 

 ها فوریت و بالیا به پاسخ برنامه تدوین مراحل و انواع

 به قراردادی، بطور واژه، دو این .شوند می تقسیم عملیاتی و راهبردی نوع دو به ها فوریت و بالیا به پاسخ های برنامه

 نظر در Incident Action Plan/IAP و Emergency Operations Plan/EOP های واژه معادل ترتیب

 .اند شده گرفته

 ،EOP تدوین مقدمه .شود می استفاده Emergency Response Plan/ERP از EOP واژه بجای منابع برخی در

 نیازهای و ها آسیب ارزیابی (شود می انجام EOP در شده ارایه اصول اساس بر که) IAP تدوین مقدمه و ارزیابی خطر

 :دهد می نشان را فوق موارد خصوصیات و تعاریف توالی، زیر، جدول .است حادثه یک از طقه متاثرمن

 بازبینی توالی و تعاریف مقدمات، زمانی، فاز :ها فوریت و بالیا به پاسخ های برنامه تدوین

 توالی بازبینی تعریف اقدام فاز زمانی

قبل از وقوع 

 حادثه

ارزیابی خطر و 

 ایمنی

قوع مخاطرات و فراوانی و

سطح خطر و ایمنی آن را 

برای هر جامعه تعیین و 

 اولویت بندی می کند.

 سالیانه

تدوین برنامه 

راهبردی پاسخ 

 EOPیا 

به بیان مبانی، سیاست ها و 

دستورالعمل های عملیات 

 پاسخ می پردازد.

 سالیانه

 بعد از وقوع حادثه

ارزیابی آسیب 

 ها و نیازها

، پس از وقوع یک حادثه

میزان و گستردگی آُسیب، 

نیازها و منابع در دسترس را 

 کند. مشخص می

به محض دریافت خبر حادثه و میزان 

آسیب های وارده آغاز می شود. بسته به 

نوع مخاطره، گستردگی آسیب و 

تغییرات منطقه متاثر، درباره تکرار 

گیری ارزیابی، فرماندهی حادثه تصمیم

 کند.می

تدوین برنامه 

یاتی پاسخ یا عمل
IAP 

به چگونگی عملیاتی کردن 

EOP  در یک منطقه آسیب

دیده خاص می پردازد. به 

 IAPازای هر حادثه یک 

 تدوین می شود.

بسته به گزارش های متوالی ارزیابی 

آسیب ها و نیازها به صورت ساعتی یا 

 روزانه بازبینی می شود.

معادل طول ، IAPزمان شروع و ختم 

 است. زمان عملیات پاسخ

طول زمان پاسخ توسط فرماندهی خادثه 

 شود.در سطح مربوطه تعیین می

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ عملیات مبانی
  



 

 

 پاسخ اتیعمل یمبان

  عبارتند از:  EOP نیمورد نظر ا یاتیعمل یمبان

 حادثه یسامانه فرمانده .1

 و ختم آن  یاضطرار طیاعالم شرا .۲

 حادثه  یسطح بند .۳

 ادثهح یسامانه فرمانده

 دبرای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از تداخل وظایف و عملکردها الزم است همه واحدهای عملیاتی تحت یک فرماندهی واح

ارائه خدمت نمایند. برای رسیدن به این هدف نیاز به ساختار فرماندهی یکسان در همه واحدهاست. در صورت وقوع حادثه، 

 باشند.ال کردن سامانه فرماندهی حادثه میفرمانده عملیات یا جانشین وی موظف به فع

 سامانه فرماندهی حوادث مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 



 

 

 :آن ختم و اضطراری شرایط اعالم

 .می باشدحادثه، دکتر سعید محرابی آغاز و اتمام شرایط اضطراری بعهده فرمانده عملیات  اعالم

 سطح بندی حادثه:

 تعریف سطح حادثه

E0 یعاد طیشرا 

E1  ستیکمک شهرستان الزم ن کنیاست، ل یدرمان یچند واحد بهداشت ای کیوسعت حادثه در سطح. 

E2  ستیشهرستان است و کمک دانشگاه الزم ن کیوسعت حادثه در سطح 

E3 
 به هر ایاست  ریشهرستان درگ کیاز  شیاست )ب یدانشگاه علوم پزشک کیوسعت حادثه در سطح 

 است( یضرور کمک دانشگاه یلیدل

E4 
 ریکمک سا یلیبه هر دل ایاست  ریدانشگاه درگ کیاز  شیقطب است )ب کیوسعت حادثه در سطح 

 است( یضرور قطب یدانشگاه ها

E5 
 یمداخله سطح مل یلیبه هر دل ایاست  ریقطب درگ کیاز  شیاست )ب یوسعت حادثه در سطح مل

 .است یضرور

E6 زم است.ال یالملل نیکمک ب 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمادگی فاز کارکردهای
  



 

 

 آمادگی فاز کارکردهای

 .شوند می انجام موثر پاسخ عملیات و دقیق ریزی برنامه برای آمادگی فاز در که هستند اقداماتی آمادگی، کارکردهای

 

 بالیا به پاسخ برای آمادگی کارکردهای

 عنوان کارکرد پیوست 

1P عانهماهنگی راهبردی با ذینف 

2P ارزیابی ایمنی و خطر 

3P  تدوینEOP 

4P ذخیره سازی لوازم و تجهیزات 

5P آموزش پرسنل 

6P تمرین پرسنل 

 
 .است Preparedness واژه یادآوری ،Pحرف انتخاب دلیل :نکته

  



 

 

 کارکردهای آمادگی

 های راهبردی: هماهنگی1Pپیوست 

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای واحد مسئول:

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گنابادستاد مرکزی  واحدهای همکار:

 شرح کارکرد

هماهنگـی در دو گـروه راهبـردی و عملیاتـی تقسـیم مـی شـود، و هـر یـک خـود در دو نـوع درون و بـرون بخشـی 

کلیـه  هماهنگـی عملیاتـی بـدون انجـام هماهنگـی راهبـردی بـه سـختی ممکـن خواهـد بـود. .موضوعیـت دارنـد

نیازمنـد هماهنگـی راهبـردی درون و بـرون بخشـی هسـتند. مسـئولیت  و نیز این مرکز، متالواحدهـای نظـام سـ

 ژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیکمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای مرکز آموزشی، پاجـرای ایـن کارکـرد بـا 

 ی باشـد.م

 :مسئول واحد وظایف شرح

 اختصاصی و عمومی کارکرد هر ازای به ذینفعان شناخت و تحلیل -1

 اختصاصی و عمومی کارکرد هر فرآیندهای تحلیل ۲

 ذینفعان بین هماهنگی جلسات برگزاری -۳

 . باشد شده بیان شفاف بطور هالیتمسئو وها نقش آن در که همکاری نامه تفاهم تدوین -4

 آن بازبینی و نامه تفاهم مفاد مداوم پایش -5

 :همکار واحدهای وظایف شرح

 اختصاصی و عمومی کارکرد هر ازای به ذینفعان شناخت و تحلیل در مشارکت -1

 اساس آن بر نفعذی هر از انتظارات و نقش تعیین و اختصاصی و عمومی کارکرد هر فرآیندهای تحلیل در مشارکت -۲

 ذینفعان بین هماهنگی جلسات در شرکت -۳

 همکاری های نامه تفاهم تدوین در مشارکت -4

 آن بازبینی و نامه تفاهم مفاد مداوم پایش در مشارکت -5

  



 

 

 اجرایی راهنماهای

 هاآن تحقق ابزار و هماهنگی انواع ماتریس -1 اجرایی راهنمای

 درون بخشی برون بخشی

EOP ناد باالدستی مدیریت بحران حاضر، اس

 هانامهکشور و برگزاری جلسات و عقد تفاهم
EOP حاضر 

هماهنگی راهبردی 

 )درفاز آمادگی(

IAP  مشترک تدوین شده توسط سامانه

 فرماندهی حادثه
IAP 

هماهنگی عملیاتی 

 )در فاز پاسخ(

 توضیح:

بیمارستان  از بیرون های سازمان بخشی برون زا منظور وبیمارستان  واحدهای بین هماهنگی بخشی، درون از منظور

 .است

 

 

 راهبردی هماهنگی انجام برای مرتبط های سازمان و موضوعات فهرست جدول -2 اجرایی راهنمای

کد و نام 

 کارکرد

موضوع نیازمند 

 هماهنگی

های مرتبط با این سازمان

 کارکرد

اقدامات مورد نیاز برای 

 هماهنگی راهبردی

ون ست نتیجه )تکمیل این

 بسیار مهم است(

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  



 

 

 

 کارکردهای آمادگی

 : کاربرد ارزیابی ایمنی و خطر2Pپیوست 

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیکمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای  واحد مسئول:

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دستاد مرکزی  واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 و آنها وقوع احتمال شوند،می شناسایی کنند می تهدید را مرکز یا سامانه جامعه، یک که مخاطراتی خطر، ارزیابی در

 جامعه گیآماد و پذیری آسیب سطح مخاطره، شدت با متناسب خسارت میزان. شود می برآورد حاصله خسارت میزان

 معموال خطر ارزیابی در .نماید مشخص را اقدامات اولویت تواندمی خطر بندی اولویت .باشد می خدمت ارائه سامانه یا

 انجام واقعیت به نزدیک شرایط تجسم با ریزیبرنامه تا شوندمی تدوین مربوطه هایآسیب و مخاطرات وقوع سناریوهای

 .پذیرد

 :مسئول واحد وظایف شرح

 ساالنه بطور درمانی بهداشتی تسهیالت خطر ارزیابی رایاج -1

 خطر ارزیابی هایداده تحلیل و آوری جمع -۲

 خطر ارزیابی گزارش ارایه و تدوین -۳

 :همکار واحد وظایف شرح

 ساالنه بطور درمانی بهداشتی تسهیالت خطر ارزیابی اجرای در مشارکت -1

 خطر بیارزیا هایداده تحلیل و آوری جمع مشارکت -۲

 خطر ارزیابی گزارش ارایه و تدوین در مشارکت -۳
  



 

 

 کارکردهای آمادگی

 EOP تدوین: 3Pپیوست 

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی واحد مسئول:

 اباددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گنستاد مرکزی  واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

EOP شود.است و بصورت ساالنه بازبینی می شده تدوین کارکرد این اجرای راستای در حاضر 

 :مسئول واحد وظایف شرح

 هاتمرین و حوادث آموخته درس سیستماتیک ثبت -1

 پاسخ عملیات اتمام از بعد ماه ۲طی حداکثر مهم حوادث آموخته درس کارگاه برگزاری -۲

 بصورت ساالنه EOP بازبینی -۳

 :همکار واحدهای وظایف شرح

 ها تمرین و حوادث آموخته درس سیستماتیک ثبت در مشارکت -1

 پاسخ عملیات اتمام از بعد ماه ۲ طی حداکثر مهم حوادث آموخته درس کارگاه برگزاری در مشارکت -۲

 بصورت ساالنه EOP بازبینی در مشارکت -۳

  



 

 

 اجرایی راهنماهای

 بالیا های آموخته درس ثبت فرم -1یی اجرا راهنمای
 توضیح:

 ها الزم است، این امر به ازای هر کارکرد به منظور ثبت سیستماتیک درس آموخته(Function)  که درEOP  مشخص شده

 است، انجام گیرد.

 ر کارکرد شوند. هکارکردها یا همان اقدامات اصلی عملیات پاسخ به سه گروه مدیریتی، اختصاصی و تخصصی تقسیم می

 آیند.تواند دارای کارکردهای تخصصی باشد که با ذکر نام و کد مربوطه در ذیل کارکردهای اختصاصی میاختصاصی می

 

  نام و سطح واحد عملیاتی

  نوع مخاطره و منطقه متاثر

  تاریخ رخداد مخاطره و یا تمرین برگزار شده

  تاریخ آخرین ویرایش

 
 یحات ) درصورت لزوم(توض درس آموخته کارکرد کد

 کارکردهای مدیریتی -1

    

    

    

    

 کارکردهای اختصاصی و تخصصی -2

    

    

    

    

    

 نام و نام خانوادگی فرد مسئول: 

 تلفن:                   موبایل:                   دورنما:                 ایمیل:
 

  



 

 

 کارکردهای آمادگی

 سازی لوازم و تجهیزات: ذخیره4Pت پیوس

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای واحد مسئول:

 واحد مالی بیمارستان، انبارهای بیمارستان، واحد مالی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 آمادگی فاز در باشند، می استفاده مورد پاسخ فاز در خدمات ارایه برای که پشتیبانی و فنی تجهیزات و ملواز است الزم

 .شوند کنترل زمانبندی برنامه اساس بر و شوند ذخیره

 :مسئول واحد وظایف شرح

 نیاز مورد ملزومات و لوازم فهرست تهیه -1

 مربوطه پروتکل تدوین -۲

 ماتملزو و لوازم سازی ذخیره -۳

 ذخایر ایدوره کنترل -4

 :همکار واحدهای وظایف شرح

 نیاز مورد ملزومات و لوازم فهرست تهیه در مشارکت -1

 ملزومات و لوازم سازی ذخیره در مشارکت -۲

 ذخایر ای دوره کنترل در مشارکت -۳ 

  



 

 

 کارکردهای آمادگی

 پرسنل آموزش: 5Pپیوست 

 زشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیسوپروایزر آموزشی مرکز آمو واحد مسئول:

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی میته مدیریت خطر حوادث و بالیایک واحدهای همکار:

 شرح کارکرد:

 کارکنان و رانیمد مهارت و دانش یارتقا در مهم یراهبرد آموزش، .هستند کارکنان و رانیمد کارکرد، نیا هدف گروه

 .است ایبال تیریمد یندهایفرآ یارتقا منظور به

 :نوع و سطح آموزشی را که هر گروه هدف باید ببینند، نشان می دهد. در این راهنما ،1راهنمای اجرایی 

 شود. در آموزش پایه به مبانی مدیریت بالیا و در آموزش تخصصی سطح آموزش به دو گروه پایه و تخصصی تقسیم می

 شود.ت بالیا و کارکردهای اختصاصی و تخصصی پراخته میبه جزئیات فنی مدیری

 باالتر و پزشکی علوم های دانشگاه معاونین و روسا ،باالتر و وزارتی کل مدیران از عبارتند ارشد مدیران 

 هکشـب معاونیـن و روسـا و ارشـد، مدیـران تعریـف در شـده ذکـر مـوارد از غیـر مدیـران: از عبارتنـد میانـی مدیـران 

 درمانــی بهداشــتی هـای

  کلیـه کارکنـان بایـد عـاوه بـر حـوزه تخصصـی خـود دربـاره کارکردهـای اختصاصـی سـایر حـوزه هـا، آمـوزش

 .پایـه را دریافــت کننــد. ایــن امــر بــه منظــور عملیــات هماهنــگ پاســخ، ضــروری اســت

 های اختصاصی و تخصصی خود آموزش جامع دریافت می کنندکارکنان هر واحد تخصصی، درباره کارکرد. 

هـر یـک از مدیـران و کارکنـان نظـام سـامت بایـد دارای شناسـنامه آمـوزش مدیریـت بحـران باشـند. نمونـه ایـن 

 .کنیـد مالحظه ۲شناسـنامه را در راهنمـای اجرایـی 

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 دیبا یموضوع چه یبرا کارکنان و رانیمد از یا رده چه شود مشخص که یا بگونه ایبال تیریمد یآموزش سیماتر نیتدو -1

 .نندیبب آموزش

 یآموزش یزمانبند برنامه نیتدو -۲

 ها آموزش یاثربخش یابیارزش -۳

 انهیسال گزارش نیتدو -4

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 ایبال تیریمد یموزشآ سیماتر اساس بر یآموزش یها برنامه یاجرا و یزمانبند -1

 ها آموزش یاثربخش یابیارزش -۲

 انهیسال گزارش نیتدو -۳

  



 

 

 کارکردهای اجرایی

 گروه هدف و سطح آموزشی کارکردها -1کارکرد اجرایی 
 

 سطح آموزش گروه کارکرد
 گروه هدف

 کارکنان یک واحد تخصصی کلیه کارکنان مدیران میانی مدیران ارشد

 کارکردهای آمادگی
  * * * پایه

 *    تخصصی

 مدیریتی پاسخ یکارکردها
  * * * پایه

 *    تخصصی

کارکردهای اختصاصی و 

 تخصصی پاسخ

  * *  پایه

 *    تخصصی

 



 

 

 شناسنامه آموزشی مدیریت بحران در نظام سالمت -2راهنمای اجرایی 

 توضیح:

  باشند.هریک از مدیران و کارکنان نظام سالمت باید دارای این شناسنامه 

 

  نام و سطح واحد

  نام و نام خانوادگی

  تاریخ آخرین ویرایش شناسنامه

 

 توضیحات ) درصورت لزوم( درس آموخته کارکرد کد

 کارکردهای مدیریتی -1

    

    

    

    

    

    

    

 کارکردهای اختصاصی و تخصصی -2

    

    

    

    

    

    

    

 خانوادگی فرد مسئول:نام و نام  

 تلفن:                   موبایل:                   دورنما:                 ایمیل:
 

  



 

 

 

 کارکردهای آمادگی

 : تمرین پرسنل6Pپیوست 

 یای مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیکمیته مدیریت خطر حوادث و بال واحد مسئول:

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گنابادد واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

مهـارت  و دانـش ارتقـای در مهـم راهبـردی مانـور، همـان یـا تمریـن. هسـتند کارکنـان و مدیـران کارکـرد، ایـن هـدف گـروه

 دیـرانم کلیـه. اسـت شـده تدویـن هـای مـهبرنا ارزیابـی و بالیا مدیریـت فرآیندهـای ارتقـای منظـور بـه کارکنـان و مدیـران

 .نماینـد تمریـن بخوبـی را EOP ایـن مختلـف اجـزای بایـد بالیا مدیریـت حـوزه و کارکنـان

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 -نیتمر دیبا یموضوع چه یبرا کارکنان و رانیمد از یا رده چه شود مشخص که یا بگونه نیتمر برنامه نیتدو -1

 .ندینما

 هانیتمر یابیارزش پروتکل و ها ویسنار نیتدو -۲

 نیتمر گزارش نیتدو -۳

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 نیتمر برنامه نیتدو در مشارکت -1

 هانیتمر یابیارزش پروتکل و هاویسنار نیتدو در مشارکت -۲

 نیتمر گزارش نیتدو در مشارکت -۳

  



 

 

 سالمت نظام در نبحرا تیریمد نیتمر شناسنامه-1 ییاجرا یراهنما

 

 توضیح:

 .هریک از مدیران و کارکنان نظام سالمت باید دارای این شناسنامه باشند 

 

  نام و سطح واحد

  نام و نام خانوادگی

  تاریخ آخرین ویرایش شناسنامه

 

 توضیحات ) درصورت لزوم( درس آموخته کارکرد کد

 کارکردهای مدیریتی -1

    

    

    

    

 ردهای اختصاصی و تخصصیکارک -2

    

    

    

    

    

 نام و نام خانوادگی فرد مسئول: 

 تلفن:                   موبایل:                   دورنما:                 ایمیل:
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ اتیعمل یتیریمد یکارکردها
 

  



 

 

 پاسخ اتیعمل یتیریمد یکارکردها

 عنوان کارکرد پیوست

1M هشدار و تایید خبر 

2M  فراخوان پرسنل 

3M ارزیابی سریع مشترک 

4M ای و مدیریت جامع اطالعاتارزیابی دوره 

5M  تدوینIAP 

6M هماهنگی 

7M فرماندهی و کنترل 

8M پشتیبانی و تداوم ارائه خدمات 

9M ارتباطات 

10M  ایمنی پرسنل 

11M امنیت پرسنل 

12M  درمانیتخلیه واحد بهداشتی 

31M اطالع رسانی عمومی 

41M پایش و ارزشیابی عملکرد 

 
 

 :نکته

 حرف انتخاب لیدل M ، واژه یادآوری Management است. 

 شوندینم انجام الیسر بصورت الزاما فوق یکارکردها. 

  



 

 

 مدیریتی پاسخ کارکردهای

 هشدار و تایید خبر: 1Mپیوست 

 (EOC)مرکز هدایت عملیات بحران  واحد مسئول:

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:

 شرح کارکرد:

خبر تایید شده  .نماید می اقدام خبر تایید به پس از دریافت خبر، EOCاین کارکرد قدم اول در شروع عملیات پاسخ است. 

 شود.میاطالع رسانی  (HICS)فورا به منظور فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه 

 .چگونگـی عملیاتـی شـدن سـطوح هشـدار را نشـان مـی دهـد 1راهنمـای اجرایـی 

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 مخاطرات کننده شیپا مراکز از ساعته ۲4 بصورت خبر افتیدر -1

 باالتر سطح EOC و مخاطرات کننده شیپا مراکز از خبر دییتا و لیتحل -۲

 یاتیعمل یها میت و همکار یحدهاوا به هشدار سطح و خبر اعالم -۳

 مربوطه فرم در آموخته درس ثبت -4

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 اطالعات تبادل یبرا EOC با مستمر ارتباط -1

 EOC از هشدار سطح و خبر دییتا افتیدر -۲

 EOP در شده فیتعر یکارکردها اساس بر اقدام -۳

 مربوطه فرم در آموخته درس ثبت  -4

  



 

 

 ییاجرا یراهنماها

 هشدار سطوح-1 ییاجرا یراهنما

سطح هشدار 

 )رنگ(

سطح هشدار 

 )عنوان(
 اقدامات مورد انتظار تعریف

 اطالع زرد
امکان وقوع مخاطره وجود دارد 

 ولی احتمال آن کم است
 اطالع وضعیت هشدار به تیم های عملیاتی

 آماده باش نارنجی
امکان وقوع مخاطره وجود دارد 

 د استولی احتمال آن زیا

فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه ) فرماندهی و 

 ریزی(برنامه

 اقدام قرمز
مخاطره روی داده است یا وقوع آن 

 قطعی است.

فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه )عملیات( و 

 اجرای کارکردهای عملیات پاسخ

 رفع خطر سفید
احتمال وقوع مخاطره برطرف شده 

 است

عادی در صورتی که   اعالم بازگشت به شرایط

 مخاطره روی نداده باشد.

اعالم آغاز فاز پایانی در  صورتی که مخاطره روی 

 داده و عملیات پاسخ فوری اتمام یافته است.

 

  



 

 

 کارکردهای مدیریتی پاسخ

 : فراخوان پرسنل2Mپیوست 

 (EOC)مرکز هدایت عملیات بحران  واحد مسئول:

 ی و خدمات بهداشتی درمانی گناباددانشگاه علوم پزشک واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 یالزام فراخوان اساس بر EOC در آنکال پرسنل حضور .باشدمی ها زمان یتمام یبرا بحران آنکال برنامه یدارا بیمارستان

 .باشد یم

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 واحدها به یرسم اعالم و سال یروزها هیکل یبرا آنکال فهرست نییتع-1

 پرسنل با تماس روش و تلفن شماره یاطالعات بانک ادجیا -۲

 ازین صورت در پرسنل فراخوان -۳

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 واحدها به یرسم اعالم و سال یروزها هیکل یبرا آنکال فهرست نییتع در یهمکار -1

 پرسنل با تماس روش و تلفن شماره یاطالعات بانک جادیا در یهمکار  -۲

 فهیوظ شرح حسب بر یاتیعمل منطقه ای و EOC در حضور -۳

  



 

 

 کارکردهای مدیریتی پاسخ

 : ارزیابی سریع مشترک3Mپیوست 

 (EOC)مرکز هدایت عملیات بحران  واحد مسئول:

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 هابیآس یبررس و حادثه وقوع دییتا آن هدف .است پرسنل فراخوان و حادثه کی عوقو خبر دییتا از پس اقدام نیاول کارکرد، نیا

 از هدف .شوندیم استفاده IAP نیتدو در عیسر یابیارز از حاصل اطالعات و است یمیت کار کی آن تیماه .باشدیم ازهاین و

 از،ین صورت در متعاقبا تواند یم یصتخص واحد هر .است منابع و وقت در ییجو صرفه مشترک، بصورت عیسر یابیارز انجام

 .دهد انجام را خود یتخصص یابیارز

 :باشند یم  HICS اساسبر  ریز یواحدها مسئولین شامل سریع یابیارز میت

 عباس عبادیمدیر خدمات پزشکی، دکتر 

 مدیر مواد خطرناک و بهداشت محیط، مهدی میرزائی

 ، مجید مودبهیتغذمسئول زیر شاخه 

. باشد حادثه وقوع از بعد ساعت ۲4 از شیب دینبا زمان نیا .است مربوطه میت حضور امکان زمان نیاول ع،یسر یابیزار انجام زمان

 .شود یم نییتع حادثه فرمانده توسط و حادثه طیشرا به بنا آن یزمان یتوال و عیسر یابیارز تکرار

 یروهاین نیهمچن و EOC و خودشان واحد در موجود بعمنا از را الزم هیاول اطالعات حضور، از قبل تواند یم یابیارز میت

 .نندیبب آموزش ،یآمادگ مرحله در بدهند، یابیارز میت به که یاطالعات خصوص در دیبا یطیمح یروهاین .دینما افتیدر یطیمح

 .باشد یمSitRep  آن مخفف که است Situation Report ای حادثه تیوضع گزارش فرم ،یابیارز دفعه هر یخروج

 :مسئول واحد فیوظا رحش

 عیسر یابیارز میت یهماهنگ -1

 مربوطه میت از عیسر یابیارز گزارش افتیدر -۲

 IAPپاسخ یدانیم برنامه به آن لیتبد و عیسر یابیارز گزارش لیتحل -۳

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 دهید بیآس منطقه به واحد ندهینما اعزام یبرا یهماهنگ -1

 IAP نیتدو یبرا عیسر یابیارز ارشگز لیتحل در مشارکت -۲

 :یابیارز میت فیوظا شرح

 حضور از قبل موجود یها نقشه و اطالعات یبررس -1

 وقت اسرع در بیمارستان در حضور  -۲

 دسترس در مستندات مرور و بازماندگان و یدیکل افراد با مصاحبه مشاهده، بروش یابیارز انجام -۳

 حادثه فرمانده به رشگزا لیتحو و یابیارز فرم لیتکم -4

 حادثه فرمانده توسط شده نییتع یزمان یتوال اساس بر یابیارز تکرار -5



 

 

یراهنماها ییاجرا  یابیارز کارکرد  عیسر   

 (SitRepحادثه ) تیوضع گزارش فرم  -1 ییاجرا یراهنما

 و گذردیم حادثه از که یزمان تمد اطالعات، یآور جمع یبرا یقبل یآمادگ :دارد ریز موارد به یبستگ فرم نیا اطالعات دقت

 کامل جیتدر اطالعات به حادثه، شروع لحظه از زمان گذشت با که است یهیبد .فرم لیتکم زمان در اطالعات بودن دسترس در

 .دیکن ثبت را اتییجز هر سوال، در لطفا .دیینما ثبت را موجود اطالعات نیتر قیدق گزارش هر در امر، نیا به تیعنا با .شوند

 مارستان،یشامل ب شود هیارا واحد کیتفک به اطالعات ،یدرمان و یبهداشت یازهاین و اقدامات به مربوط یها فیرد در :جهتو

 و شبکه گسترش بهداشت، آموزش روان، ه، بهداشتیتغذ خانواده، بهداشت ط،یمح بهداشت ،یمارستانیب شیپ اورژانس

 .شود یم انجام EOC توسط آن یجمع بند و است ستفادها قابل دفاتر/مراکز تمام یبرا فرم نیا .شگاهیآزما

 واحد ارزیابی کننده:                                           نام و نام خانوادگی ارزیاب:

 شماره گزارش:                                 شماره و تاریخ گزارش:                         دوره زمانی گزارش:

 آخرین وضعیت راهنما سوال ردیف

   نوع و شدت حادثه 1

   نام منطقه ۲

   سطح حادثه  ۳

   تعداد فوتی 4

   تعداد مصدوم 5

   تعداد جمعیت تحت تاثیر 6

   تعداد ساختمان تخریب شده 7

   آسیب به بخش ها 8

   آسیب به بیمارستان ها 9

   آسیب به پرسنل 10

   آسیب به زیرساخت ها 11

   اقدامات مدیریتی انجام شده 1۲

   اقدامات بهداشتی انجام شده 1۳

   اقدامات درمانی انجام شده 14

   اقدامات سایر سازمان ها 15

   مهمترین نیازهای بهداشتی 16

   مهمترین نیازهای درمانی 17

18 

نیازهایی که باید فورا از 

سطح باالتر پیگیری یا تامین 

 شوند.

  

19 
وع مخاطرات بعی احتمال وق

 در منطقه
  

   سایر موارد مهم ۲0
 :گزارش کننده هیته یخانوادگ نام و نام

 :تماس تلفن

 :لیموبا شماره

 :امضا

 



 

 

 کارکردهای مدیریتی پاسخ

 ای و مدیریت جامع اطالعات: ارزیابی دوره4Mپیوست 

 مهدوی()سید مسلم  ریزی سامانه فرماندهی حادثهمسئول بخش برنامه واحد مسئول:

 گناباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی واحدهای همکار:

 شرح کارکرد:

 .شودیم نییتع حادثه یفرمانده توسط یا دوره یها یابیارز زمان یتوال .شود بروز مرتب بطور دیبا دیبا عیسر یابیارز اطالعات

 نیا .کرد شتریب را یزمان فاصله توان یم آن از بعد .شود یم هیتوص هفته کی تا روزانه بطور یابیارز یاجرا بزرگ حوادث در

  (SitRep) حادثه تیوضع گزارش قالب در زینای دوره یهایابیارز یخروج .دارد دهید بیآس طیمح راتییتغ به یبستگ امر

  .شود هیارا دیبا

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 اطالعات تبادل فرمهای طراحی -1

 بالیا رخداد زمان در ستادی و عملیاتی واحدهای با مستمر رتباطا برقرای از اطمینان -۲

 پیمایش گزارش یا SitRep درقالب آنها انتشار و تحلیل و محیطی های داده آوری جمع -۳

 شده تهیه برنامه مستمر ارتقاء و ارزیابی -4

 مربوطه ای مداخله اقدامات طراحی و ها ارزیابی نتایج اساس بر IAP بازبینی -5

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 ((SitRep حادثه گزارش یها فرم گزارش و لیتکم -1

 ایبال اطالعات ستمیس یطراح در مشارکت -۲

 شیمایپ گزارش ای SitRep قالب در شده یطراح ستمیس در ها داده تبادل در مشارکت -۳

 :یاتیعمل یها میت فیوظا شرح

 شیمایپ و ((SitRep حادثه شگزار یها فرم گزارش و لیتکم و داده یآور جمع -1

 اتیعمل شروع از قبل یاطالعات یها فرم یبررس -۲

 اتیعمل زمان در یاطالعات یها فرم کردن پر -۳

 فرم در شده درج یتوال با دانیم فرمانده و یزیر برنامه واحد به اطالعات ارسال -4

 اتیعمل از بعد شده آموخته یها درس ثبت در مشارکت -5

  



 

 

 اطالعات جامع تیریمد و یا دوره یابیارز کارکرد ییااجر یراهنماها

 ایبال و حوادث در یدرمان یبهداشت یواحدها به صدمات یابیارز فرم -1 ییاجرا یراهنما

 ).شود یم لیتکم کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا یهمکار با و EOC توسط فرم نیا :توجه(

 خطی فرم – الف

 ان: گناباد            نوع حادثه:                تاریخ:دانشگاه: علوم پزشکی        شهرست

 ردیف
نوع 

 واحد
 شهرستان نام واحد

درصد 

آسیب سازه 

 ای

درصد 

آسیب غیر 

 سازه ای

تعداد 

 پرسنل فوتی

تعداد 

پرسنل 

 مصدوم

قادر به ارائه 

 خدمت هست؟

 خیر بلی

1          

۲          

۳          

4          

5          

6          

 :راهنما
 باشدمنظور از نوع واحد در اینجا مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی می

 .باشد یم )گاز برق، آب،( یساتیتاس موارد و زاتیتجه و لوازم شامل یا رسازهیغ عوامل

 .شوند ثبت )ینیتخم( درصد بصورت یا سازه ریغ و یا سازه بیآس زانیم

 .ندارد را کار محل در حضور و خدمت هیارا توان گرید که است یفرد مصدوم، پرسنل از ظورمن

 

 یبند جمع فرم – ب

 دانشگاه: علوم پزشکی        شهرستان: گناباد            نوع حادثه:                تاریخ:

 نوع واحد
درصد واحدهای 

 آسیب دیده سازه ای

درصد واحدهای 

آسیب دیده 

 ه ایغیرساز

تعداد 

پرسنل 

 فوتی

تعداد 

پرسنل 

 مصدوم

تعداد بخش های 

فاقد توان ادامه 

 خدمت

درصد بخش 

های فاقد 

توان ادامه 

 خدمت

       بیمارستان

       

       

       

       

       

 :راهنما

 .است الف فرم یبند جمع فرم نیا

  



 

 

 کارکردهای مدیریتی پاسخ

 )IAP(لیات میدانی : تدوین برنامه عم5Mپیوست 

 (EOC)مرکز هدایت عملیات بحران  واحد مسئول:

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:

 :شرح کارکرد

های مبانی عملیات و پردازد و بخشها میها و دستورالعملسیاستبــه بیــان مبانــی،  IAP : IAP ضــرورت تدویــن

 دهای آن در تمام حوادث قابل استفاده هستند. پیوست کارکر

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 ازهاین و ها بیآس یابیارز جینتا و EOP اساس بر IAP نیتدو -1

 یاتیعمل یواحدها هیکل به IAP ابالغ -۲

 اتیعمل طیشرا حسب بر آن ینیبازب و شده ابالغ IAP یاجرا شیپا -۳

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 واحد تیمسئول حسب بر ازهاین و ها بیآس یابیارز جینتا اساس بر IAP نیتدو در مشارکت -1

 IAP یاجرا -۲

 اتیعمل طیشرا حسب بر آن ینیبازب و واحد به مربوط IAP یاجرا شیپا -۳

  



 

 

 

 ییاجرا یراهنماها

 یتخصص و مشترک IAP رابطه -1 ییاجرا یراهنما

 

 

 برنامه عملیات میدانی مشترک پاسخ به حادثه

 برنامه عملیات میدانی پاسخ

 1کارکردی -واحد جغرافیایی

 برنامه عملیات میدانی پاسخ

 2کارکردی -واحد جغرافیایی

 برنامه عملیات میدانی پاسخ

 3کارکردی -واحد جغرافیایی

 

 IAP کردن یاتیعمل و نیتدو مراحل -2 ییاجرا یراهنما

 :شود یم یاتیعمل و نیتدو ریز مرحله 8 در IAP کی

 
  



 

 

 IAP در اهداف نگارش و نییتع یراهنما -3 ییاجرا یهنمارا

 :دیینما توجه ریز نکات به اهداف نییتع در

 نیتدو میت است الزم ع،یسر یابیارز از حاصل یها تیاولو و اطالعات اساس بر IAP دینما نییتع را آن اهداف. 

 شوند یم نییتع حادثه بر حاکم یاسیس و یاجتماع طیشرا و دسترس در منابع ازها،ین ها، بیآس اساس بر اهداف. 

 نییتع را مربوطه اهداف( یتخصص و یاختصاص ،یعموم) پاسخ فاز کارکرد هر یازا به فتد،ین قلم از یهدف نکهیا یبرا 

 .دیینما

 باشند حصول قابل و یریگ اندازه قابل ،یاتیعمل زبان به شفاف، دیبا اهداف. 

 شد خواهند تر قیدق جیبتدر زین اهداف آن، تبع به .شوند یم تر قیدق انزم گذشت با همزمان اطالعات پاسخ، اتیعمل در. 

 ،شوند ینم انیب آن در مسئول گروه/فرد و اجرا روش .است آن یاجرا زمان و محل ،یاصل اقدام انگریب اهداف. 

 شوند یم نییتع کیتفک به مربوطه اهداف کارکرد، هر یازا به. 

 شود فیتعر تیفعال چند ای کی است ممکن هدف کی تحقق منظور به. 

 کی اهداف از نمونه چند :IAP 

o خیتار تا الف شهرستان به یبهداشت عیسر واکنش میت دو اعزام ... 

o خیتار تا ج و ب الف، یروستاها در ها یماریب مراقبت نظام یبرقرار ... 

o خیتار تا الف یروستا به یماریب انیطغ یبررس میت اعزام ... 

o خیتار تا الف یستارو آب منابع چشمه یزن کلر .... 

o ساعت تیلغا ب دهید بیآس شهرستان از الف بخش نیمصدوم هیتخل .... 

o خیتار تا الف دهید بیآس منطقه در یآموزش اعالن 10 نصب .... 

o خیتار تا ج و ب الف، شهرستان در یا ماهواره لیموبا ۳ عیتوز .... 

o خیتار تا الف شهرستان در ییصحرا مارستانیب کی ییپا رب .... 

 

 IAP نیتدو جدول -4 ییاجرا یراهنما

 به .شوند نییتع کیتفک به مربوطه اهداف کارکرد، هر یازا به که دیینما دقت .دیینما استفاده IAP نیتدو در ریز جدول از

 .شود فیتعر تیفعال چند ای کی است ممکن هدف کی تحقق منظور

  



 

 

 

 کارکردهای مدیریتی پاسخ

 : هماهنگی6Mپیوست 

 (EOC)مرکز هدایت عملیات بحران  مسئول:واحد 

 ی سامانه فرماندهی حادثهکلیه واحدها واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 و سخت یکیزیف طیشرا کوتاه، زمان در را محوله فیوظا یتخصص یواحدها دیبا که ردیگ یم انجام یطیشرا در پاسخ اتیعمل

 گریکدی کمک را به کار آن واحد چند که کندمی جابیا هاتیفعال از یرایبس تیماه آن، بر وهالع .رسانند انجام به استرس پر

 تیفیک کم یاجرا به ها منجرسمیمکان نیا وجود عدم ای ضعف .است یهماهنگ یهاسمیمکان وجود کار نیا الزمه .دهند انجام

 .است دهید بیآس تیعت جمیرضا عدم یینها جهینت شود.می )از نظر زمان و صرف منابع(  پاسخ اتیعمل نهیپرهز و

 :مسئول واحد فیوظا شرح

  یآمادگ فاز در یبخش برون و یبخش درون یراهبرد یهماهنگ انجام -1

 ICS سامانه استقرار -۲

 مشترک بصورت IAP ینیبازب و نیتدو -۳

 مشترک و جامع اطالعات تیریمد سامانه جادیا -4

 (SitRep)یمتوال تیوضع زارشگ نیتدو قیطر از اطالعات موقع به گذارندن اشتراک به -5

 یهماهنگ روزانه جلسات یبرگزار -6

 :همکار واحد فیوظا شرح

 ICS سامانه استقرار در مشارکت -1

 مشترک بصورت IAP ینیبازب و نیتدو در مشارکت -۲

 مشترک و جامع اطالعات تیریمد سامانه جادیا در مشارکت -۳

 اطالعات موقع به گذارندن اشتراک به -4

 یهماهنگ روزانه جلسات یبرگزار در تمشارک -5

 
  



 

 

 ییاجرا یراهنماها

 ایبال پاسخ اتیعمل در موفق یهماهنگ انجام یها سمیمکان -1 ییاجرا یراهنما

 (p1انجام هماهنگی راهبردی درون بخشی و برون بخشی در فاز آمادگی ) رجوع شود به کارکرد 

 و وجود فرماندهی واحد ICSاستقرار سامانه 

 بصورت مشترک IAPبازبینی  تدوین و

 ایجاد سامانه مدیریت اطالعات جامع و مشترک

 بطور مستمر (SitRep)به اشتراک گذاردن به موقع اطالعات و تدوین و انتشار گزارش وضعیت حادثه 

 برگزاری جلسات روزانه هماهنگی

 

  



 

 

 کارکردهای مدیریتی پاسخ

 فرماندهی و کنترل :7Mپیوست 

 (EOC)کز هدایت عملیات بحران مر واحد مسئول:

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:
 

 .دیینما رجوع بخش نیا به لطفا .اند آمده EOP اتیعمل یمبان بخش در کارکرد نیا اتییجز

 

  



 

 

 پاسخ یتیریمد یکارکردها

 خدمات هیارا تداوم و یبانیپشت : 8M وستیپ

 )مهدی علیزاده( پشتیبانی ئیس واحدر واحد مسئول:

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:

 شرح کارکرد:

 .دیحفظ نما را خود خدمت هیارا توان حادثه وقوع از پس که است آن ایبال برابر در آماده یدرمان یبهداشت مرکز کی مشخصه

 حادثه از وقوع پس کارآمد و عیسر یبانیپشت سامانه کی وجود و حادثه از قبل در بیسآ کاهش اقدامات انجام امر نیا الزمه

 الکام یا طهیح ایدر بال یبانیپشت .است رممکنیغ کارآمد یبانیپشت سامانه کی وجود بدون موفق اتیعمل یاجرا ایبال در .است

 .است فراوان نیتمر و آموزش ازمندین و است یتخصص

 یضرور نیهمچن .شوند استاندارد یآمادگ مرحله در یبانیپشت ازین مورد مالاق یفن مشخصات و ندهایفرا یتمام است یضرور

 .ردیگ انجام یآمادگ فاز در از،ین مورد مالاق یساز رهیاست ذخ

 :از عبارتند کارکرد نیا یاجزا

 راحت و منیا خدمت هیارا یفضا نیتام -1

 خدمت هیارا زاتیتجه و لوازم نیتام -۲

 )حمام و توالت ،یشیسرما و یشیگرما زاتیتجه غذا، و آب اسکان، محل( لدیف در یاتیعمل یها میت راحت و منیا اسکان -۳

 برق نیتام -4

 زاتیتجه و و پرسنل نقل و حمل لیوسا نیتام -5

 ینترنتیا و نما دور ،یتلفن یارتباط لیوسا نیتام -6

 یاضطرار تنخواه نیتام -7

 ازین مورد زاتیتجه و وازمل یریرهگ و دیخر درخواست، -8

 مسئول: واحد فیوظا شرح

 یآمادگ فاز در یبانیپشت ملزومات نیتام -1

 یبانیپشت یتخصص میت نیتمر و آموزش -۲

 پاسخ فاز طول در یبانیپشت خدمات هیارا -۳

 یپشتبان کارکرد گزارش هیارا و نیتدو -4

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

  یبانیپشت ملزومات نیتام در مشارکت -1

 یبانیپشت یتخصص میت نیتمر و آموزش در مشارکت -۲

  



 

 

 اجرایی راهنماهای

 عملیاتی های تیم نیاز تعیین فرم -1 اجرایی راهنمای

زمان تحویل و  نیاز منطقه تیم عملیاتی

 استقرار

 فرد مسئول

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 دسترس در منابع نییتع فرم -2 ییاجرا یراهنما

 حاتیتوض تعداد منبع کاال نوع

 توضیحات تعداد منبع نوع کاال

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 

 

 پاسخ یتیریمد یکارکردها

 : ارتباطات9Mپیوست 

 مدیر زیرشاخه ارتباطات ) ابوالفضل رضائیان(واحد مسئول: 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد همکار:واحدهای 

 :کارکرد شرح

 در یارتباط یها ساخت ریز به بیآس .است یاتیعمل یواحدها نیب مناسب ارتباط کی نبودن ایبال در جیرا مشکالت از یکی

 واحدها نیب ارتباط یبرقرار یبرا یزیر برنامه تیاهم بر کم، زمان در تبادل یبرا ازین مورد یها داده ادیز حجم شیافزا کنار

 اتیعمل کی الزمه EOCبا  یاتیعمل یواحدها و گریکدی با یاتیعمل یواحدها نیب ارتباط یبرقرار .دیافزا یم ایبال زمان در

 .است موثر و عیسر پاسخ

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 یاتیعمل یها واحد نیب موجود یارتباط یبسترها یبررس -1

 واحدها نیب هیال چند ارتباط یبرقرار هبرنام هیته -۲

 واحدها نیب یارتباط لپروتک هیته -۳

 ازین مورد زاتیتجه و لوازم هیته -4

 حادثه رخداد زمان در ارتباطات تیوضع یابیارز -5

 واحدها نیب ارتباط یبرقرار نحوه نییتع -6

 پاسخ زمان در ارتباطات تیفیک مستمر شیپا -7

 آن ارتقاء و پاسخ اتیعمل از بعد ارتباط یاربرقر برنامه یابیارزش -8

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 ایبال در ارتباطات برنامه هیته و موجود تیوضع یبررس در مشارکت -1

 شده هیته یارتباط پروتوکول خصوص در پرسنل به آموزش -۲

 بال وقوع زمان در ارتباطات خصوص در بازخوراند ارائه -۳

 :یاتیعمل یها میت فیوظا شرح

 یارتباط لیوسا کنترل -1

 شده اعالم یزمان فواصل در میمستق مسول و یفرمانده مرکز با ارتباط تیوضع یبررس  -۲

 یاضطرار طیشرا یبرا شده گرفته نظر در کد ستمیس از استفاده -۳

  



 

 

 پاسخ یتیریمد یکارکردها

 ایمنی پرسنل : 01M وستیپ

 زایی(واحد بهداشت محیط )مهدی میر واحد مسئول:

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 ها ف واحدیوظا انجام در متاسفانه .استیبال یبرا یزیر برنامه در مهم موارد از یکی اتیعمل انجام نیح پرسنل یمنیا به توجه

 خود عهده بر تنها یمنیا نکات تیرعا واحدها اغلب در ماا است، شده دیتاک پرسنل یمنیا بر همواره گرچه یعاد طیشرا در

 .است نشده گرفته نظر در عملکرد نیا یبرا یمستقل واحد معموال و شده گذاشته یاتیعمل پرسنل

 انجام طیبهداشت مح واحد توسط خطرناک مواد مانند طیمح در کننده دیتهد موارد اغلب یبرا ینظارت اقدامات آنکه به توجه با

 در که یپزشک یهابحث مانند یموارد در و دهد انجام را اتیعمل یمنیا تیریمد تیمسئول واحد نیا شود یم هیتوص شود یم

 در کارکرد نیا .شود کمک گرفته یمارستانیب شیپ اوژرانس مانند ها واحد ریسا از باشد ینم واحد نیا کارشناسان تخصص

 .داشت نگاه منیآنها ا از را پرسنل دیبا و دارد کاربرد زین امثالهم و لیس زلزله، مانند یعیطب مخاطرات خصوص

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 یعیطب مخاطرات ای خطرناک طیشرا ای مواد وجود لحاظ به دهید حادثه محل یبررس -1

 حادثه محل یمنیا تیوضع یبررس یبرا احمر هالل تیجمع و ینشان آتش مانند یمنیا یمتول یها ارگان ریسا با تماس -۲

 داغ و گرم منطقه حدود نییتع -۳

 شوند یم گرم منطقه وارد که یپرسنل یبرا یشخص محافظت زاتیتجه حداقل نییتع -4

 پرسنل توسط یمنیا یها دستورالعمل یاجرا حسن بر نظارت -5

 محل در دهید بیآس پرسنل یبرا یاختصاص یدرمان یها میت وجود از نانیاطم -6

 یاتیعمل پرسنل یکار ساعت بر نظارت -7

 اتیعمل فرمانده یبرا گزارش ارسال -8

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 یآمادگ مرحله در یمنیا لیوسا و زاتیتجه یساز آماده در مشارکت  -1

 حادثه محل یمنیا یبررس در مشارکت -۲

 :یاتیعمل یها میت فیوظا شرح

 یمنیا ارشد به حادثه محل یمنیا تیوضع اطالعات ارسال -1

 است شده اعالم یمنیا ارشد توسط که یمنیا یشخص محافظت لیوسا حداقل از استفاده -۲

  



 

 

 ییاجرا یراهنماها

 حادثه محل یبند منطقه -1 ییاجرا یراهنما

م یتقس هیناح سه به را حادثه منطقه معموال ییپرتو و ییایمیش حوادث در یدسترس سطوح نییتع و یآلودگ کنترل یبرا 

 : )شکل زیر( کنند یم

 توسط فقط منطقه نیا به ورود .باشد نداشته وجود هیاول یآلودگ خطر گرید که که یا فاصله تا حادثه محل از :اغد منطقه 

 .است مجاز مناسب یشخص حفاظت لوازم با دهید آموزش یروهاین

 گرچه .دشویم جادیا آن در ییزدا یآلودگ یبرا راهرو کی و است داغ منطقه اطراف در که یآلودگ رفع منطقه :گرم منطقه 

 فقط هم منطقه نیا به ورود هیثانو یآلودگ وجود احتمال به توجه با اما ندارد وجود هیاول یآلودگ شانس منطقه نیا در

 .است مجاز یشخص حفاظت زاتیتجه و لوازم با دهید آموزش یها میت توسط

 یاتیپرسنل عمل همه .ندارد جودو آن در یآلودگ خطر و است یاتیعمل یها میت استقرار و یبانیپشت منطقه :سرد منطقه 

  .شوند ییزدا یآلودگ منطقه نیا به ورود از قبل دیبا نیمصدوم و

 :باشد کننده کمک تواند یم ریز نکات اما است نشده نییتع یبند منطقه یبرا یمل استاندارد گرچه 

 هامیت نیا به یدسترس امکان که یصورت در اما هستند ینشان آتش مانند نجات امداد یروهاین یبند منطقه مسئول 

 .کند نییعت را داغ و گرم یها منطقه حدود دیبا متالس میت یمنیا مسئول باشدینم

 شود یم انجام باد جهت خالف در داغ و گرم منطقه به خروج و ورود. 

 ۳00 را گرم و داغ منطقه مجموع منابع یبرخ در یکل شکل به اما .دارد منطقه طیشرا و ماده نوع به بسته منطقه حدود 

 .اند کرده مالاع متر

 ییایمیش حادثه یبند منطقه کیشمات ینما -1 شکل
 

 
  



 

 

 یشخص محافظت زاتیتجه سطوح -2 ییاجرا یراهنما

 

 نکات منفی نکات مثبت  توضیحات سطح

A 
دستگاه  با کامل محافظ لباس

 هوا کپسول با تنفس

 تماس یبرا حفاظت سطح نیباالتر

 نتقلتنفس م با که خطرناک مواد و

 .شوند یم

 ینگهدار و آموزش باال، نهیهز

 به محدود را سطح نیا از استفاده

 خطرناک مواد یتخصص یها میت

 .است نموده

 زمان و قیتعر حرکت، تیمحدود

 .دارد استفاده

B 

 به نفوذ رقابلیغ یدرزها با لباس

 کپسول با تنفس دستگاه همراه

 هوا لوله ای هوا

 یها طیمح در حفاظت یباال سطح

 .گردد یم استفاده نامشخص

 یشتریب تحرک سطح به نسبت

 .دهدیم کاربر به

 کپسول ای هوا لوله به وابسته

 .دارد باال نهیهز است محدود یهوا

 زمان و قیتعر حرکت، تیمحدود

 .دارد استفاده

C 

 ختهیر مقابل در محافظ لباس

 ماسک با خطرناک مواد شدن

  هوا محافظ

 دهد یم کاربر به ییباال تحرک

 یکمتر ییگرما استرس مشکالت

 دارد.

 آموزش زمان و دارد یکمتر نهیهز

 .تراست کوتاه

 باال، غلظت با خطرناک مواد یبرا

 سطح با طیمح و مواد ختنیر خطر

 .باشد ینم مناسب ژنیاکس نییپا

D 
 یمعمول یها محافظت با کار لباس

 .محافظ نکیع و دستکش مانند

 استرس حداقل با باال اریبس تحرک

 .کاربر یبرا ییرماگ

 .است کمتر آموزش زمان و نهیهز

 از یلیخ و ییایمیش مواد برابر در

 .کند ینم محافظت خطرناک مواد

 

  



 

 

 پاسخ یتیریمد یکارکردها

 امنیت پرسنل : 11M وستیپ

 )هادی نعمتیان( حراستو انتظامات مدیر  واحد مسئول:

  تی درمانی گناباددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 یا واحدی دستگاه  چیه عمال نباشد  برقرار تیامن که یصورت  در .است  تیامن حفظ و یبرقرار یعموم مهم یکارکردها از یکی

 انجام یشکل تعمد  به و است  انسان  آنها منشاء  که ییها دیتهد است  الزم تیامن یبرقرار یبرا .دینما خدمت ارائه تواند ینم

 .گردد برطرف و ییشناسا دشو یم

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 حادثه از قبل یکیزیف حفاظت یروهاین استقرار یها محل نییتع تیظرف شیافزا یبرا یزیر برنامه -1

 بیمارستان یخروج و یورود یدرها کنترل -۲

 دارند کزمر به ورود قصد که یافراد تیهو احراز و ییشناسا کارت چک -۳

 ها ساختمان یخروج و یورود یمباد در خودروها و تیجمع کنترل -4

 متخاصم افراد کنترل یبرا یانتظام یروین با تعامل و یهمکار -5

 ییقضا مراجع به آنها لیتحو و ستندین اریهوش که ینیمصدوم ای بالصاحب زاتیتجه و لیوسا ینگهدار  -6

 مشکوک حادثه وقوع صورت در جرم صحنه حفظ -7

 یاضطرار طیشرا در ساختمان از دممر هیتخل در یهمکار -8

 یمنیا طیشرا تیرعا با قیحر اطفاء در یهمکار -9

 :یاتیعمل یها میت همکارو یواحدها فیوظا شرح

 ییشناسا کارت ارائه و قهیجل و فرم لباس دنیپوش کت،یات نصب -1

 مربوطه واحد در تیجمع کنترل در مشارکت -۲

 مشکوک فرد مشاهده صورت در یکیزیف حفاظت واحد به یرسان اطالع -۳

  



 

 

 پاسخ یتیریمد یکارکردها

 تخلیه بیمارستان : 21M وستیپ

 (EOC) حادثه یفرمانده واحد واحد مسئول:

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 دارد همه امکان ی(مدن یهایناآرام و خطرناک مواد دنش آزاد لرزه، نیزم ل،یس انفجار، ،یسوز آتش مانند) مخاطرات اکثر در

 یبرا .کنندگان باشد مراجعه و پرسنل شامل تواند یم هیتخل نیا .گردد هیتخل یستاد ای و یدرمان -یبهداشت مراکز از یبخش ای

 .گردد نیتمر و هیته قبل از مرکز هیتخل برنامه است ازین افراد، ادیز تعداد موثر و منیا شدن خارج

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 )1 ییاجرا یراهنما(  مرکز در هیتخل برنامه هیته -1

 ساختمان یهامکان همه در یاضطرار خروج یرهایمس و هیتخل میعال نصب -۲

 نیمراجع و پرسنل همه به یاضطرار تیوضع اعالم یبرا یداریشن و یدارید میعال نصب -۳

 دارند کزمر هیتخل به ازین که یمخاطرات ستیل هیته -4

 یکار فتیش هر در ساختمان هر یبرا منیا ریمس از خارج به نیمراجع و پرسنل تیهدا یبرا هیتخل مسئول نییتع -5

 هیتخل یبرا یاضطرار تیوضع اعالم -6

 نیمراجع و پرسنل یبرا ساختمان یکینزد در منیا تجمع محل نییتع -7

 هیتخل برنامه نیتمر یاجرا و پرسنل همه به آموزش -8

 :همکار یواحدها فیوظا رحش

 هیتخل برنامه هیته در یهمکار -1

 یاضطرار خروج یهانقشه هیته در مشارکت -۲

 هانیتمر و یآموزش یهابرنامه در مشارکت -۳



 

 

 ییاجرا یراهنماها

 هیتخل برنامه هیته در مهم نکات -1 ییاجرا یراهنما

 برنامه هیدر ته ریز نکات .شود هیته مرکز مهم مخاطرات ستیل هم تا ودش انجام خطر یابیارز است ازین ابتدا در برنامه هر مانند

 :بود خواهد کننده کمک

 گردد هیته کند جابیا آن یریپذ بیآس اساس بر را ساختمان هیتخل به ازین دارد امکان که یمخاطرات ستیل. 

 رددگ مشخص خروج امن یرهایمس و راهها یفن بخش مشاوره با و هیته ساختمان قیدق نقشه. 

 پشت مانند یمناسب محل در و گردد هیته یاضطرار خروج نقشه ساختمان یها مکان همه یبرا شده هیته نقشه اساس بر 

 .گردد نصب ها درب

 شود مشخص ها پله راه و راهروها همه در میعال با یاضطرار خروج یرهایمس. 

 اوردیب ودبوج را هیتخل یبرا مزاحمت نیکمتر تا باشد یا گونه به راهروها و ها اتاق همه در لیوسا دمانیچ. 

 نیگزیجا یرهایمس از یکی بودن مسدود صورت در تا گردد مشخص ریمس کی از شیب نقطه هر یبرا دارد امکان اگر 

 .شود استفاده

 گردد مشخص نقشه در قیحر اطفاء لوازم و هیاول یها کمک جعبه مانند هیتخل هنگام یاضطرار زاتیتجه محل. 

 گردد نصب مرکز در یدارید و یداریشن میعال شامل یاضطرار تیوضع اعالم ستمیس. 

 شود گرفته نظر در تجمع یبرا یمنیا مکان مرکز یکینزد در. 

 گرفته نظر در نیریسا تیهدا و هیتخل تیریمد یبرا دهید آموزش مسئول نفر کی ساختمان هر یبرا فتیش هر در 

 شود. 

 گردد یرسان روز به یعمل یها نیتمر در و شود داده زشآمو انهیسال پرسنل همه به را شده هیته برنامه. 

 ۲0 تا ها تکان شدن تمام از پس .است امن نقطه در یریپناهگ اقدام، نیاول زلزله، از یناش یها تکان وقوع صورت در 

 .دیکن هیتخل را ساختان سپس و دیبشمار

 از دیتوان یم دیدار قرار شود یم باز اطیح هب رو که انمساخت یخروج درب به « کینزد» چنانچه زلزله، وقوع صورت در 

 .دیشو خارج ساختمان

 دیکن کمک مارستانیب /مرکز به نیمراجع به هیتخل زمان در. 

 مزمن یماریب یدارا معلول، فرد هر .دیکن کمک باردار زنان و کودکان و سالمندان ت،یمعلول یدارا افراد به هیتخل زمان در 

 .دیکن کمک یو به هیتخل زمان در تا باشد داشته دهید آموزش مراقب کی دیبا دیبا باردار ای

 

  



 

 

 پاسخ یتیریمد یکارکردها

 اطالع رسانی عمومی : 31M وستیپ

 )جعفر کامرانی( ارشد روابط عمومی سامانه فرماندهی حادثه با نظر فرمانده واحد مسئول:

  اشتی درمانی گنابادواحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 دینبا یاحتمال خطرات و حوادث خبر انتشار یطرف از .است بحران تیریمد مهم ارکان از پرسنل و مردم به خطر یرسان اطالع

 اطالع عدم منجر به دینبا یرسان خبر تیمحدود گرید طرف از و شوند وحشت و هراس دچار پرسنل و مردم تا باشد یا گونه به

 یبرا یعموم یرسان اطالع برنامه است ازین اساس نیهم بر .گردد آن با مردم شتریب تعداد مواجهه و یاحتمال خطرات از ممرد

 .گردد هیته ها رسانه قیطر از اخبار مناسب انتشار و یبند جمع و لیتحل اطالعات، موثر یآور جمع

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 حادثه از قبل واحدها هیکل از اخبار موقع به افتیدر یبرا الزم ریتداب اتخاذ -1

 حادثه از قبل آنها با ارتباط یها راه و اخبار یرسان اطالع یبرا یجمع یهارسانه ستیل هیته -۲

 حادثه از قبل یرسان اطالع یبرا مرکز / دانشگاه یخبر تیسا نمودن فعال -۳

 حادثه از قبل محتمل مخاطرات یبرا یعموم یها هیتوص هیته -4

 اخبار لیتحل و عیتجم -5

 اتیعمل فرمانده یهمانگ با خبر متن هیته -6

 ازین مورد تخصص و خبر تیاهم به توجه با شونده مصاحبه فرد نییتع -7

 اخبار انتشار و مصاحبه یهماهنگ -8

 یمل و یمحل یها رسانه در اخبار شیپا -9

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 یعموم روابط واحد به یاحتمال طراتخ و حوادث به مربوط اطالعات ارسال -1

 خبر متن یساز آماده و اطالعات لیتحل و عیتجم در مشارکت -۲

 ازین صورت در مصاحبه یبرا مناسب ندهینما یمعرف -۳

 واحد به مربوط اخبار شیپا در مشارکت -4

 شده انجام یها یرسان اطالع یابیارز -5

 :یاتیعمل یها میت فیوظا شرح

 یعموم روابط و مربوطه واحد به اخبار لارسا در مشارکت -1

 هاتحلیل و ارقام و آمار اعالم از پرهیز مصاحبه صورت در و عمومی روابط واحد به صحنه در گزارشگرها ارجاع -۲

 

  



 

 

 مصاحبه انجام یراهنما -1 ییاجرا یراهنما

 برنامه پاسخ در است الزم ایبال در اخبار انتشار تیاهم به توجه با .دارد یکاف تجربه و یتخصص دانش به ازین کردن مصاحبه

 کمک انجام مصاحبه یبرا ریز نکات .شود مشخص قبل از دارند یکاف تجربه و اند دهید نهیزم نیا در یکاف آموزش که یافراد

 :است کننده

 ردک آماده کاغذ یرو بر ای ذهن در را ها پاسخ و نمود ینیب شیپ قبل از توان یم را ها رسانه سئواالت اکثر. 

 ًیات امدادیعمل حجم خانمان، یب ای ریتاث تحت تیجمع ها، یزخم ها، کشته تعداد( بحران ابعاد به مربوط اطالعات مثال، 

 هیتوص و یامداد یها میت تعداد از،ین مورد یمردم یها کمک نوع شود، یم حل مردم مشارکت با که یفعل ازین نیمهمتر

 )مردم یبرا ها

 هیتوص کنند یاستفاده م قهیجل ای لباس از دانشگاه یاتیعمل یها میت اگر .باشد یاحرفه و رتبم دیبا شونده مصاحبه ظاهر 

 .دینما استفاده آنها از خود تخصص با مطابق مصاحبه هنگام در هم شونده مصاحبه فرد شود یم

 ن یا تواند یم خپاس حاد فاز در بخصوص هستند خدمت حال در یاتیعمل یهامیت که یحال در حادثه محل در مصاحبه

 .است انجام حال در توان حداکثر با پاسخ اتیعمل که بدهد مخاطب به را نانیاطم

 است کردن مصاحبه بد و یدستپاچگ از بهتر خوب، پاسخ ارائه یبرا تامل. 

 برسد شما به یکاف اطالعات تا دیکن موکول یگرید زمان به را پاسخ دیدان ینم را یسوال پاسخ اگر. 

 دیده ارائه دیدار پاسخ اتیعمل مورد در بخصوص که یعاتاطال ندیک یسع. 

 تیهمه ظرف که دیده نانیاطم اما دیریبپذ آنرا داشته وجود خدمت ارائه در یجد مشکل اگر .دیکن صحبت صادقانه 

 .است شده گرفته بکار کمک یبرا دانشگاه

 یدر ابتدا و دینکن انکار آنرا دارد، وجود پاسخ اتیعمل در یکاست ای و شده ادیز خسارات و تلفات به منجر حادثه اگر 

 .دیینما یهمدرد ابراز دهید حادثه مردم با صحبت

 که ن استیا خبر نیمهمتر » مانند یدیتاک یها عبارت با را شود منتشر یخوب به دیدار نظر در که مهم اطالعات... » 

 .دیینما شروع

 تواند یم ن اطالعاتیا .شود یم انیب مردم یبرا ساده انیب به بخو خبر کی .باشد آمار از پر و یطوالن دینبا هیمصاح متن 

 .باشد خودشان از محافظت یبرا مردم اقدامات و حادثه تیماه شامل

 دیینما تشکر خبرنگاران از الزم یها هیتوص ارائه ضمن مصاحبه انیپا در .  



 

 

 

 پاسخ یتیریمد یکارکردها

 و ارزشیابی عملکرد پایش : 41M وستیپ

 ی بیمارستانکمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ئول:واحد مس

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد واحدهای همکار:

 :کارکرد شرح

 حادثه بعد از مهم اقدامات از ها برنامه حالاص و شده انجام اقدامات یبررس یبرا مرکز ای دستگاه هر عملکرد یابیارزش و شیپا

 یبرا .تکرار شود خطاها مجددا و اشتباهات که دارد وجود احتمال نیا نشود مستند و انجام یخوب به رکردکا نیا اگر .است

 زانیم نیتمر ایحادثه  در پاسخ اتیعمل یاجرا از پس تا شود نییتع قبل از ها استاندارد و فیوظا شرح اهداف، دیبا یابیارزش

 یمناسب یمبنا  EOP  موجود برنامه .گردد نییتع استانداردها و فیوظا شرح یاجرا در اتیعمل دقت و اهداف به یابیدست

 .است یتخصص و یاختصاص ،یعموم یکارکردها یابیارزش یستهایل چک هیته یبرا

 :مسئول واحد فیوظا شرح

 واحدها هیکل توسط استانداردها و فیوظا شرح اهداف، شامل EOP) مانند( پاسخ یهابرنامه هیته بر نظارت -1

 واحدها همه روزانه یگزارشها یورآ جمع -۲

 حادثه یبرا ازین مورد یکارکردها با شده انجام اقدامات قیتطب -۳

 ازین مورد یها یتوال در اقدامات یبررس لیتکم یبرا یدانیم دیبازد -4

 اتیعمل در خودش یتخصص یکارکردها از واحد هر یابیارزش یآور جمع -5

 واحدها مهه به ارائه و یبررس جینتا یبند جمع -6

 یابیارزش جینتا اساس بر موجود یها برنامه ارتقاء -7

 :همکار یواحدها فیوظا شرح

 پاسخ برنامه هیته در مشارکت -1

 شده هیته یها ستیل چک مطابق روزانه گزارش ارسال -۲

 گزارش ارائه و موجود یها برنامه اساس بر مربوطه واحد یاختصاص یکارکردها از یابیارزش -۳

 یابیارزش جینتا اساس بر ها برنامه ارتقاء در تمشارک -4

 :یاتیعمل یها میت فیوظا شرح

 یاختصاص واحد به شده نییتع یها تیلس چک اساس بر شده انجام اقدامات و حادثه اطالعات ارائه -1

 یابیارزش جینتا یبند جمع در مشارکت -۲

 

  



 

 

 پاسخ اتیعمل عملکرد شیپا ستیل چک -1 ییاجرا یراهنما

 :اراهنم

 یها دستورالعمل اساس بر پاسخ اتیعمل یاجرا شیپا هدف با ستیل چک نیا EOP است شده نیتدو. 

 دینما آغاز را تر نییپا سطح عملکرد شیپا حادثه وقوع محض به سطح، هر است الزم. 

 دهید بیآس منطقه در مستقر یاتیعمل میت و شهرستان دانشگاه، قطب، وزارت، :از عبارتند سطوح بیترت 

 

 ح )نام بخش(سط

 های روانیکارکرد اختصاصی : حمایت

 کارکرد تخصصی

 EOPعملکرد بر اساس 
راهکارهای فنی و اجرایی که باید به سطح پایین تر توصیه 

 شوند
کامال 

 صحیح

تا حدودی 

 صحیح

غیر 

 صحیح

غربالگری جمعیت 

 آسیب دیده

    

ارائه خدمت به جمعیت 

نیازمند حمایت های 

 روانی

    

     بالگری پرسنل درگیرغر

 ارائه خدمات به پرسنل

 حمایت های روانی

    

نظارت بر ارائه حمایت 

های روانی و سایر 

 دستگاه ها و سازمان ها

    

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 S1 یاختصاص کارکرد
 پاسخ بیمارستانی اتیعمل

 

  



 

 

 ایبال در ریواگ یهایماریب تیریمد یتخصص یکارکردها

 کارکرد پیوست
S1-1 بیمارستانیابی سریع ارزی 

S1-2 تریاژ بیمارستانی 
S1-3 افزایش ظرفیت بیمارستانی 
S1-4 تیم پاسخ اضطراری بیمارستانی 

S1-5 ارائه خدمات درمانی 
S1-6 انتقال بین بیمارستانی 
S1-7 تخلیه بیمارستانی 

S1-8 آلودگی زدایی در بیمارستان 
S1-9 مدیریت ازدحام بیمارستان 

 

  



 

 

 
 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یهاکارکرد

 ارزیابی سریع بیمارستانی  S1-1 :وستیپ

 فرمانده حادثه )دکتر سعید محرابی( واحد مسئول:

 ، معاونت درمان دانشگاهمرکز هدایت عملیات بحران واحدهای همکار:

 :شرح کارکرد

اده بر بیمارستان و همچنین نیازهای بیمارستان اعم از نیروی انسانی، تجهیزات ارزیابی نوع و شدت حادثه، تبعات حادثه رخ د

 و فضا و کسب اطمینان از آمادگی بیمارستان برای پذیرش بیماران و مصدومین، جزء اولین اقدامات پس از رخ دادن حادثه

 شود.است که البته مقدمات آن در فاز آمادگی مهیا می

 شرح وظایف واحد مسئول

 در صورت وقوع حادثه در داخل بیمارستانایید خبر ت -1

 بیمارستان شامل: HICSفعال سازی  -۲

 دثه و همچنین تعداد احتمالی آسیب دیدگاند: نوع، شدت، محل رخداد و وسعت حاالف( کسب اطالعات اولیه حادثه مانن

 مارستانهای مهم مانند اورژانس بیب( اعالم آماده باش و اطالع رسانی به مسئولین بخش

 ج( اطالع رسانی به مسئول حراست بیمارستان

 د( کسب اطالعات از وضعیت موجود بیمارستان شامل ظرفیت فعلی پذیرش مصدوم و خسارات و نیازهای مالی

 دانشگاه EOC ( ارسال اطالعات ارزیابی اولیه بهه

 شرح وظایف واحدهای همکار

 ستانارسال مستمر اطالعات مربوط به حادثه به بیمار -1

 کسب اطالعات وضعیت بیمارستان و مصدومین به شکل مداوم -۲
  



 

 

 راهنمای اجرایی کارکرد ارزیابی سریع بیمارستانی

چک لیست ارزیابی سریع بیمارستانی- 1راهنمای اجرایی  

 

  



 

 

 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 بیمارستانی تریاژ  S1-2 :وستیپ

 (عباس عبادیشاخه خدمات پزشکی واحد عملیات )دکتر  احد مسئول:و

 (EOC) مرکز هدایت عملیات بحران واحدهای همکار:

 شرح کارکرد:

 در تریاژ هک باشد نظر مد نکته این است الزم. است موجود منابع و بالینی وضعیت اساس بر بیماران بندی اولویت معنای به تریاژ

 دنبال به موجود منابع اساس بر بحران زمان در بلکه باشد نمی بدحال مصدومین کردن خصمش برای صرفا بحران زمان

ای و عموما مرحله 5تریاژ  با ارائه حداقل خدمات بیشترین فایده را می برند. در حالت عادی از سیستم که هستیم مصدومینی

ESI 1ر زمان حوادث و بالیا از تریاژ شود. لیکن دبرای اولویت بندی بیماران در بیمارستان استفاده میSAVE ۲شود. استفاده می

 .ساده، روی نوار یا کارت تریاژ مشخص کرده و همراه بیمار ارسال کنند کامال تریاژ، مسئوالن باید را بیماران درمانی ولویت

 نس، تریاژ بر اساس وضعیتسیستم تریاژ در بیمارستان حداقل در دو مرحله انجام می شود. قبل از ورود مصدومین به بخش اورژا

 SAVE اورژانس پیش بیمارستانی منتفی کننده انجام تریاژ درSTART ۳ الگوی با (مشکی و سبز زرد، قرمز،) سطحی چهار

 باشد.در بیمارستان نمی

 شرح وظایف واحد مسئول

 از مسئول عملیات IAPدریافت اطالعات اولیه حادثه و  -1

 قبل از ورود به بخش اورژانستریاژ بیماران  در نظر گرفتن محلی جهت تجمع و -۲

 برقراری سیستم تریاژ و مسیر هدایت مطمئن -۳

 نظارت بر حضور به موقع نیروهای آموزش دیده در همه محل های تعریف شده تریاژ  -4

 ظارت بر استقرار و استفاده از تجهیزات مناسب تریاژن -5

 به تریاژمربوط  اطالعاتنظارت بر مستند سازی و ثبت  -6

 گزارش مداوم آخرین وضعیت مصدومین وارد شده به بیمارستان به تفکیک اولویت ها به فرمانده عملیات -7

 شرح وظایف واحدهای همکار

در خصوص آمار مصدومینی که قرار است به بیمارستان منتقل شوند و تعداد مصدومین وارد شده به  اطالعاتتبادل  -1

 بیمارستان 

 قراری فضای تریاژهمکاری در بر -۲

  

                                                           
1  Emergency Severity Index 
2 Secondary Assessment of Victim Endpoint 
3 Simple Triage And Rapid Treatment 



 

 

 بیمارستانی تریاژ کارکرد اجرایی راهنماهای

بیمارستان تریاژ فضاهای- 1اجرایی راهنمای  

تریـاژ بـه معنـی دسـته بنـدی و طبقـه بنـدی بیمـاران اسـت و انجـام آن در شـرایط بحـران در بیمارسـتان مـی توانـد از 

مـی شـود در بیمارسـتان حداقـل در دو مرحلـه تریـاژ انجـام شـود. در مرحلـه  ازدحـام اورژانـس جلوگیـری مـی کنـد. توصیـه

چهـار سـطح انجـام مـی شـود. بهتـر اسـت هـر دسـته بـه فضـای  معموالورود مصدومیـن بـه بخـش اورژانـس  اول قبـل از 

 :جداگانـه ای منتقـل گـردد

 :مرحله اول

 درمـان بـرای اتـاق احیـاء و اورژانـس بخـش اصلـی فضـای معموالً: فـوری مـاندر بـه نیازمنـد مصدومیـن یـا قرمـز 

 .شـود مـی گرفتـه نظـر در ایـن دسـته

 آن مجـاور یـا اورژانـس بخـش فضـای موجـود فضـای بـه بسـته: تاخیـری درمـان بـه نیازمنـد مصدومیـن یـا زرد 

 .شــود مــی گرفتــه نظــر در دارد، ژانــساور بخــش معمــول خدمــات بــه دسترســی کـه

  :اســت ایــن مصدومیــن بــه فضــای مجزایــی از بخــش اورژانــس کــه  الزمســبز یــا مصدومیــن ســرپایی

امــکان ارائــه خدمـات سـرپایی در آن وجـود دارد هدایـت شـوند. اگـر در مجـاورت بیمارسـتان درمانـگاه وجـود 

 .ـی توانـد مـکان مناسـبی بــرای هدایــت ایــن مصدومیــن باشــددارد م

  مشـکی یـا متوفیـان و کسـانی کـه بـر اسـاس منابـع و شـرایط موجـود احتمـال مانـدن آنهـا وجـود نـدارد: بـر

نظـر گرفتـه ی ایـن دسـته در اسـاس برنامـه پاسـخ و ظرفیـت بیمارسـتان مـکان مجـزا از بخـش اورژانـس بـرا

 .شـود. بهتـر اسـت ایـن مـکان در منظـر عمـوم نباشـدمـی

 (save) :مرحله دوم

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 افزایش ظرفیت بیمارستانی  S1-3 :وستیپ

ن )سعید هادی نژاد(، شاخه خدمات پزشکی )دکتر بیمارستا HICSواحد عملیات در بیمارستان بر اساس  واحد مسئول:

 ( با همکاری آمادگاه ) حسین سعیدی(عباس عبادی

رسـانی دانشـگاه، معاونـت درمـان  اطالعسـتاد هدایـت و ، (EOC)دانشگاه  مرکز هدایت عملیات بحرانواحدهای همکار: 

 .وسـعه دانشـگاه، حراسـت دانشـگاهاه، معاونـت تدانشـگاه، معاونـت بهداشـت دانشـگاه، معاونـت غـذا و دارو دانشـگ

 شرح کارکرد:

بـه خاطـر آسـیب دیـدن عـدهای از مـردم و همچنیـن تخریـب زیـر سـاخت هـا و مراکـز  بالیاتقریبـا در همـه حـوادث و 

ـت بیمارسـتانها در برنامـه اس الزمدرمانـی شـاهد هجـوم مصدومیـن بـه مراکـز درمانـی مجـاور محـل حادثـه هسـتیم. لـذا 

 فضـای فیزیکـی بـرای افزایـش ظرفیـت در حـوزه هـای نیـروی انسـانی، تجهیـزات و لـوازم و همچنیـن الزمپاسـخ تدابیـر 

 اتخـاذ نماینـد. 

 شرح وظایف واحد مسئول

 بیمارستاناز فرمانده عملیات برای اطالع از آخرین وضعیت  IAPدریافت نتیجه ارزیابی سریع و  -1

ار هایی که حجم کها و قسمتنظارت و پیگیری بر نحوه استقرار نیروها براساس وضعیت جدید به نحوی که پرسنل از بخش -۲

 های مهم مانند اورژانس منتقل شوند.کمتری در شرایط اضطراری دارند، به بخش

جابجا نمودن بیماران موجود و همچنین اضافه های مهم مانند اورژانس از طریق نظارت و پیگیری بر توسعه فضای بخش -۳

 های غیر درمانی کردن تخت در فضاهای در دسترس حتی راهروها و اتاق

 نظارت بر فراخوان نیروها  -4

 )شامل پرسنل خود بیمارستان و نیروهای داوطلب)سازماندهی پرسنلی که برای کمک وارد بیمارستان می شوند  -5

 یمارانی که بر اساس تشخیص پزشک کشیک احتمال عوارض ثانویه ندارندظارت و پیگیری ترخیص بن -6

 نظارت و پیگیری بر انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی بر اساس برنامه دانشگاه -7

 ده.های تعیین شهای غیراورژانسی بر اساس تشخیص پزشک مسئول اتاق عمل و دستورالعملنظارت و پیگیری بر لغو عمل -8

 ت و پیگیری بر تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز افزایش ظرفیت بیمارستاننظار -9

 شرح وظایف واحدهای همکار

 مربوط به حادثه و مصدومین احتمالی در حال اعزام به بیمارستان  اطالعاتارائه  -1

 همکاری در انتقال بین بیمارستانی بیماران برای افزایش ظرفیت بیمارستان ها  -۲

 ر انتقال پرسنل به بیمارستان همکاری د -۳

 همکاری در تامین نیروی انسانی مورد نیاز  -4

تهیه و تدارک لوازم، تجهیزات، داروها و وسایل مورد نیاز بیمارستان -5 



 

 

  



 

 

 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 تیم پاسخ اضطراری بیمارستانی  S1-4 :وستیپ

 بیمارستان )سعید هادی نژاد( HICSواحد عملیات در بیمارستان بر اساس  ئول:واحد مس

رسـانی دانشـگاه، معاونـت درمـان  اطالعسـتاد هدایـت و  ،(EOC)دانشگاه  مرکز هدایت عملیات بحرانواحدهای همکار: 

 .، معاونـت غـذا و دارو دانشـگاهدانشـگاه، معاونـت بهداشـت دانشـگاه

 حد مسئولشرح وظایف وا

دریافت نتیجه ارزیابی سریع از فرمانده حادثه یا مسئول واحد برنامه ریزی ) سید مسلم مهدوی شهری( برای اطالع از  -1

 آخرین وضعیت حادثه

 اعالم درخواست فراخوان نیروها -۲

 تغییر برنامه عادی پرسنل و جایگزین نمودن پرسنل اعزامی -۳

 س نوع حادثه و ارزیابی انجام شدهتیم بر اسا IAP ابالغتدوین و   -4

 هیه و تدارک وسایل و تجهیزات انفرادی و تیمی مورد نیاز پرسنل ت -5

 یگیری و هماهنگی تامین وسیله انتقال تیم به منطقهپ -6

 اعزام پرسنل به منطقه حادثه -7

 رتباط فعال با تیم در منطقه و دریافت گزارشا -8

 ح برنامه مطابق با آنالزارش نهایی با درسهای آموخته شده در ماموریت و اصارزیابی عملکرد تیم و انتشار گ -9

 شرح وظایف واحدهای همکار

 قبل از اعزاممربوط به حادثه به بیمارستان  اطالعاتارائه  -1

 فراخوان و اعزام تیم پاسخ اضطراریهمکاری در  -۲

 اساس شرایط حادثه نیاز تیم بر دت مورتهیه و تدارک وسایل و تجهیزا همکاری در -۳

 تامین امنیت و ایمنی نیروها -4

 

  



 

 

 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 ارائه خدمات درمانی  S1-5 :وستیپ

 (عباس عبادی)دکتر  HICSشاخه خدمات پزشکی واحد عملیات در بیمارستان بر اساس  واحد مسئول:

رسـانی دانشـگاه، معاونـت درمـان  اطالعسـتاد هدایـت و ، (EOC)دانشگاه  یت عملیات بحرانمرکز هداواحدهای همکار: 

 ، معاونت توسعه دانشگاه، معاونـت غـذا و دارو دانشـگاهدانشـگاه، معاونـت بهداشـت دانشـگاه

 شرح کارکرد: 

هـای دقیـق و مـداوم بـه قربانیـان حادثـه و بیمارانـی کـه بـه منظـور دریافـت خدمـات پزشـکی رسـیدگی و ارائـه مراقبت

 .در بخش های مختلف بیمارسـتان بسـتری هسـتند

 شرح وظایف واحد مسئول

 پذیرش بیماران -1

 تریاژ بیماران -۲

 ارائه خدمات پزشکی به بیماران بستری -۳

 ان سرپاییارائه خدمات پزشکی به بیمار  -4

 ارائه خدمات مددکاری و بهداشت روان به بیماران -5

 یگیری و هماهنگی تامین وسیله انتقال تیم به منطقهپ -6

 ترخیص بیماران -7

 شرح وظایف واحدهای همکار

 به بیمارستانو نوع مصدومین اعزامی مربوط به حادثه  اطالعاتارائه  -1

 ضطراریفراخوان و اعزام تیم پاسخ اهمکاری در  -۲

 تامین تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای ارائه خدمات درمانی همکاری در -۳

 

 

  



 

 

 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 انتقال بین بیمارستانی  S1-6 :وستیپ

 (حسین سعیدی) HICSواحد عملیات در بیمارستان بر اساس  آمادگاهشاخه  واحد مسئول:

رسـانی دانشـگاه، معاونـت درمـان  اطالعسـتاد هدایـت و ، (EOC)دانشگاه  مرکز هدایت عملیات بحرانواحدهای همکار: 

 معاونت توسعه دانشگاه، دانشـگاه، معاونـت بهداشـت دانشـگاه

 :شرح کارکرد

 :این کارکرد شامل موارد زیر می باشدانتقال همه یا تعدادی از بیماران به خارج از بیمارستان در برخی شرایط بحرانی که 

 نیاز به تخلیه بیمارستان 

 کمبود نیرو و خدمات تخصصی مرتبط و یا تجهیزات و وسایل مورد نیاز 

 نیاز به انتقال بیماران کمتر بدحال به مراکز درمانی دیگر برای افزایش ظرفیت بیمارستان 

 شرح وظایف واحد مسئول

 رزیابی بیمارستان از رئیس واحد عملیاتدریافت گزارش وضعیت حادثه و ا -1

 از رئیس واحد عملیات IAP دریافت -۲

رسانی دانشگاه توسط پزشک یا پرستار  اطالع هماهنگی گزارش وضعیت بیمار و علت نیاز به انتقال به ستاد هدایت و  -۳

 مربوطه

 اطمینان از اخذ پذیرش بیمار  -4

 ا ارجاع بیمار به مرکز مورد نظرتامین وسیله انتقال مناسب برای اعزام ی -5

 ارایه خدمات درمانی حین انتقال علمی با پیش بیمارستانی  -6

 تحویل با پیش بیمارستانی -7

 شرح وظایف واحدهای همکار

 تهیه لیست مراکز درمانی و تعداد ظرفیت پذیرش آنها به تفکیک سرویس های درمانی -1

 است الزماتی که برای انتقال بیماران همکاری در تامین وسیله انتقال یا تجهیز -۲

 نس و بخش خصوصی برای کمک در انتقال بیمارانالدارای آمبو هماهنگی با سازمانهای -۳

 ...(بالگرد، هواپیما، کشتی، قطار و) ماهنگی با سازمان های دارای سایر وسایل انتقاله -4

  



 

 

 
  



 

 

 ابالیدث و یمارستانی در مدیریت حوارائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 بیمارستانی تخلیه  S1-7 :وستیپ

 (سعید هادی نژاد) HICSواحد عملیات در بیمارستان بر اساس  واحد مسئول:

رسـانی دانشـگاه، معاونـت درمـان  اطالعسـتاد هدایـت و ، (EOC)دانشگاه  مرکز هدایت عملیات بحرانواحدهای همکار: 

 ونت توسعه دانشگاهمعا، دانشـگاه، معاونـت بهداشـت دانشـگاه

 شرح کارکرد

 ن نیـاز باشـد. بسـته بـه نـوع حادثـهبیمارسـتا از قسـمتی یـا تمـام تخلیهحادثـه ممکـن اسـت بـه صورتـی رخ دهـد کـه بـه 

 از ـب،اغل ولـی اسـت؛ متفـاوت کاراین  بـرای الزم اقدامـات و زمانـی یهو داخـل یـا خـارج بیمارسـتانی بـودن آن، محـدود

آغـاز مـی شـود. تخلیـه بـرای افزایـش ظرفیـت بیمارسـتان صرفـا شـامل بیمـاران بسـتری مـی شـود  حادثـه ابتـدای همـان

مل پرسـنل و بیمـاران تخلیـه امـا هنگامـی کـه حادثـه در داخـل بیمارسـتان وجـود دارد و ایمـن نباشـد همـه افـراد شـا

 .شـوندمـی

 حد مسئولشرح وظایف وا

 دریافت دستور تخلیه از فرمانده حادثه )دکتر سعید محرابی( -1

 اطالع رسانی نیاز به تخلیه به کارکنان -۲

 .تعیین اولویت تعداد بیمارانی که باید تخلیه شوند -۳

 .تعیین محل بیمارانی که باید تخلیه شوند  -4

 رسانی به خانواده های بیماران اطالعنظارت بر  -5

 با سایر سازمانها مانند نیروی انتظامی الزمدانشگاه و درخواست انجام هماهنگی  EOC به اطالع -6

 رسانی برای تعیین و درخواست هماهنگی با بیمارستانهای مقصد اطالعبه ستاد هدایت و  اطالع  -7

 نظارت بر تعیین وسایل انتقال مورد نیاز برای تخلیه -8

 ارزیابی مجدد بیماران -9

 واحدهای همکارشرح وظایف 

 تعیین مراکزی که امکان پذیرش بیمار دارند  -1

 است  الزمتامین وسیله انتقال یا تجهیزاتی که برای انتقال بیماران   -۲

 نس و بخش خصوصی برای کمک در انتقال بیماران الارتباط با سازمانهای دارای آمبو -۳

 مانند چادر تامین وسایل اضطراری برای ارائه خدمات درمانی فوری  -4

 



 

 

 

  



 

 

 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 بیمارستان آلودگی زدایی در  S1-8 :وستیپ

 (مهدی میرزایی) HICSواحد عملیات در بیمارستان بر اساس شاخه مواد خطرناک  واحد مسئول:

رسـانی دانشـگاه، معاونـت درمـان  اطالعسـتاد هدایـت و ، (EOC)دانشگاه  مرکز هدایت عملیات بحرانواحدهای همکار: 

 ، حراستمعاونت توسعه دانشگاه، دانشـگاه، معاونـت بهداشـت دانشـگاه

 شرح کارکرد

ایـن فراینـد مکمـل اقدامـات انجـام شـده در سـایر سـازمانها مثـل آتـش نشـانی و سـایر واحدهـای دانشـگاه مثـل مرکـز 

دث و فوریتهـای پزشـکی مـی باشـد. بـه منظـور تشـخیص عامـل نشـت و نیـز بررسـی آلودگـی قربانیـان و مدیریـت حـوا

قبـل از ورود بـه بیمارسـتان  .آلودگـی زدایـی قربانیـان، کارکنـان و تجهیـزات مـورد نظـر تیـم آلودگـی زدایـی فعـال مـی شـود

طرنـاک توسـط کارکنان آمـوزش دیـده و برمبنـای اسـتانداردهای موجـود تحویـل اصلـی، بیمـاران آلـوده شـده بـه مـواد خ

در چنیـن  .گرفتـه مـی شـوند. در رونـد آلودگـی زدایـی، بایـد مداخـات نجـات بخـش تـوأم بـا اقدامـات خـاص صـورت گیـرد

بخشـهای خدمـات )و خدمـات بالینـی  (بخـش سـرپایی)و خدمـات سـرپایی  (بخـش بسـتری)مواقعـی، خدمـات بسـتری 

 .الزامـا بـا واحـد خدمـات پزشـکی هماهنـگ مـی شـوند (بالینـی و پاراکلینیـک

 شرح وظایف واحد مسئول

 فراخوان و سازماندهی نیروهای متخصص بسته به نوع آلودگی  -1

 قل می نمایند و افراد برای ورود به بیمارستاننس ها، سایر خوردروهایی که مصدومین آلوده را منتالتعیین مسیر ورود آمبو -۲

 مشخص کردن مسیر تردد مصدومین  -۳

 پوشاندن مسیر ورودی با کاغذ یا سایر لوازم یک بار مصرف  -4

 نظارت بر محدود کردن تردد در بیمارستان و بخش های مرتبط با مصدومین آلوده  -5

 دی نظارت بر تهیه و استفاده لوازم مناسب حفاظت فر  -6

 تعیین فضای مناسب برای تحویل بیماران ترجیحا قبل از ورود به فضای اصلی بیمارستان  -7

 نظارت بر استفاده از آشکارسازهای متناسب با نوع آلودگی در تریاژ و سایر بخش ها  -8

 های موجودنظارت بر تحویل گرفتن بیماران آلوده شده طبق دستورالعمل -9

 برحسب ماده آلوده کننده و نظارت بر پاک سازی محل و تجهیزات انجام آلودگی زدایی  -10

 انجام اقدامات درمانی حیات بخش در صورت نیاز   -11

 حفظ کارکنان و تجهیزات بیمارستان از آلودگی   -1۲

 های مخصوص برای پرسنلی که آلوده شده اند یا از وسایل محافظتی استفاده نموده اند تکمیل فرم -1۳

 برای پرسنل در معرض خطر  الزمم معاینات انجا  -14

 نظارت بر دفع صحیح وسایل و تجهیزات آلوده   -15

 آلودگی زدایی از ساختمان و تجهیزات -16

 شرح وظایف واحدهای همکار

 )مهدی علیزاده ربانی(با ارشد هماهنگی بیمارستان  اطالعاتتبادل  -1

 ییهمکاری در تدارک تجهیزات و لوازم آلودگی زدا -۲

 های آلودهفاضالبهمکاری در دفع صحیح زباله و  -۳

  



 

 

 



 

 

 ابالییمارستانی در مدیریت حوادث و رائه خدمات بتخصصی ا یکارکردها

 مدیریت ازدحام در بیمارستان  S1-9 :وستیپ

 (هادی نعمتیان) HICSدر بیمارستان بر اساس انتظامات و حراست واحد عملیات شاخه  واحد مسئول:

 رسـانی دانشـگاه اطالعسـتاد هدایـت و ، (EOC)دانشگاه  مرکز هدایت عملیات بحران حراست دانشگاه،کار: واحدهای هم

 شرح کارکرد

وه بـر اورژانـس پیـش بیمارسـتانی و سـایر سـازمانهای امـدادی، تعـداد زیـادی از بیمـاران العـ بالیادر زمـان بـروز حـوادث و 

اهـان و بـا وسـیله شـخصی بـه بیمارسـتان منتقـل مـی شـوند و یـا اقـوام و دوسـتان بـرای توسـط دوسـتان، اقـوام و همر

از حـال بیمـاران در بیمارسـتان حضـور مـی یابنـد. کنتـرل ایـن گـروه در ارایـه بهینـه خدمـات درمانـی بـه بیمـاران  اطالع

 .بسـیار تاثیـر گـذار اسـت

 شرح وظایف واحد مسئول

 ها و محوطه بیمارستانیین و اجرای محدودیتهای دسترسی و ورود به ساختمانتع -1

 تعیین روشهای شناسایی کارکنان طبق برنامه عملیاتی بیمارستان -۲

 های در نظر گرفته شده برای تردد به کارکنان و مردمرسانی محدودیت اطالع -۳

  تعیین مسیرهای عبور و مرور بهینه برای شرایط اضطراری  -4

 بستن یا باز کردن ورودی ها و خروجی ها بر اساس برنامه عملیاتی بیمارستان  -5

 برای نشان دادن تغییرات ورودی و خروجی الزمو تابلوهای  عالئمنصب  -6

کننـدگان بـه محوطـه بیمارسـتان و درصـورت نیـاز بازرسـی خودروهـا مخصوصـا  مالقاتممانعـت از ورود خودروهـای  -7

 دثـی کـه احتمـال آلودگـی وجـود دارد یـا حـوادث تروریسـتیدر حوا

 کنندگان مالقاترسانی عمومی از وضعیت بیماران برای آرامش خاطر  اطالعفراهم آوردن شرایطی برای  -8

در در دسـترس قـرار دادن لیسـت تمامـی بیمـاران پذیـرش شـده از حادثـه بـرای پرسـنل حراسـت و در صـورت امـکان  -9

 دســترس عمــوم مــردم

 شرح وظایف واحدهای همکار

 )مهدی علیزاده ربانی( با ارشد هماهنگی بیمارستان اطالعاتتبادل  -1

 رسانی در خصوص حادثه و مصدومین به عموم مردم اطالعمشارکت در  -۲

  



 

 

:ماتریس وظایف سازمان ها و نهادهای مرتبط با عملکردهای اختصاصی بیمارستانی 1ضمیمه  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S2 یاختصاص کارکرد

 بهداشت محیط
 

  



 

 

ایدر بال تیارائه خدمات سالمت خانواده و جمع یتخصص یکارکردها  

 عنوان کارکرد پیوست

S2-1 نظارت بهداشتی بر سرپناه 

S2-2 نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی و دفع فاضالب 

S2-3 نظارت بهداشتی بر مواد غذایی 

S2-4  بر سمپاشی، ضد عفونی و گندزدایینظارت بهداشتی 

S2-5 آموزش بهداشت محیط 

S2-6 نظارت بهداشت محیط در حوادث شیمیایی 

S2-7 نظارت بهداشت محیط در حوادث پرتویی 

S2-8  بیمارستاننظارت بهداشت محیط بر 

 

 

 

 

  



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 نظارت بهداشتی بر سرپناه  S2-1 :وستیپ

 کارشناس بهداشت محیط بیمارستان )مهدی میرزائی( ل:واحد مسئو

 کمیته بهداشت محیطواحدهای همکار: 

 شرح کارکرد

نظـارت بـر سـرپناه از اولویـت هـای کاری مهـم در شـرایط اضطـرار اسـت کـه بواسـطه جابجایـی جمعیـت پیـش آمـده و 

جمعیـت تحـت پوشـش دارد. محـل اسـکان موقـت مت الکنتـرل جمعیـت در معـرض خطـر نقـش مهمـی در حفـظ سـ

آسـیب دیـدگان بایـد از ضوابـط خاصـی برخـوردار بـوده و از حداقـل اسـتانداردها برخـوردار باشـد لـذا نظـارت بـر آنهـا بـه 

مرتـب تحـت  منظـور رعایـت شـیب، جهـت نـور خورشـید، رطوبـت و سـایر مـوارد ضـروری اسـت و در طـول اسـکان بایـد

و ایـن قبیـل مـوارد  بـرای جلوگیــــری از آتـش سـوزی، خفگـی، گـزش حیوانـات الزمنظـارت بـوده و اقدامـات 

 .شـده باشـد الزمهـای بینـیپیـش
 شرح وظایف واحد مسئول

 کنترل و نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی -1

 نظارت بر بهداشت مواد غذایی -۲

 سمپاشی -۳

 ونی و گندزداییضدعف -4

 آموزش  -5

 هماهنگی  -6

 اث سرپناهدکمک در اح  -7

 کمک در انتخاب محل سرپناه و نصب چادرها -8

 کمک در جهت تامین نور مناسب چادرها -9

 همکاری در جهت اسکان آسیب دیدگان در محل های موقت -10

 کمک به محل استقرار شیرهای برداشت -11

 گاه آسیب دیدگانهمکاری درخصوص تجهیز اردو -1۲

 کمک در انتخاب محل تامین آب -1۳

 کمک به انتخاب محل نصب ظرفشوئی ها  -14

 کمک به کلرزنی منابع آب آشامیدنی  -15

 کمک به انتخاب محل و نصب مخازن سیار و ثابت -16 

 کمک به پیدا کردن منابع آلوده کننده آب  -17

 نظارت در توزیع غذا  -18 

 یی غذا نظارت در جابجا -19 

 کمک به ساخت توالت های صحرایی -۲0

 کمک به ساخت حمام های صحرایی  -۲1

 کمک به انتخاب محل جمع آوری موقت زباله  -۲۲

 کمک به انتخاب محل دفن زباله  -۲۳

 کمک به انتخاب محل های ساخت توالت  -۲4

 کمک به انتخاب محل های ساخت حمام  -۲5

 کمک به حمل اجساد -۲6



 

 

 نظارت در دفن صحیح اجساد کمک و  -۲7

 شرح وظایف واحدهای همکار

 نظارت بر بهداشت موادغذایی -1

 کنترل و نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی -۲

 آموزش -۳

 هماهنگی -4

  



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی و دفع فاضالب  S2-2 :وستیپ

 بیمارستان )مهدی میرزائی( کارشناس بهداشت محیط واحد مسئول:

  کمیته بهداشت محیطواحدهای همکار: 

 شرح وظایف واحد مسئول

 کنترل و نظارت بهداشتی بر آب آشامیدنی  -1

 کمک به محل استقرار شیرهای برداشت  -۲

 کمک در انتخاب محل تامین آب  -۳

 کمک به انتخاب محل نصب ظرفشوئیها  -4

 میدنی کمک به کلرزنی منابع آب آشا -5

 کمک به انتخاب محل و نصب مخازن سیار و ثابت  -6

 کمک به پیدا کردن منابع آلوده کننده آب  -7

 کنترل بر کلر باقیمانده آب (کلر سنجی مداوم) در منابع ثابت و سیار  -8

 نمونه برداری از آب و حصول اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی  -9

  )تهیه کلر مادر (کلر یک درصد -10

 توزیع کلر مادر (توزیع کلر یک درصد) در منابع ثابت و سیار موقت  -11

 نظارت بر بهداشت یخ  -1۲

  فاضالبنمونه برداری از  -1۳

 نظارت بر دفع مناسب و بهداشتی مدفوع  -14

 حاصل از مصارف بهداشتی آب فاضالبنظارت بر دفع مناسب  -15

 شرح وظایف واحدهای همکار

 تقرار شیرهای برداشت انتخاب محل اس -1

 انتخاب محل تامین آب  -۲

 انتخاب محل نصب ظرفشوئیها  -۳

 کلرزنی منابع آب آشامیدنی  -4

 انتخاب محل و نصب مخازن سیار و ثابت  -5

 پیدا کردن منابع آلوده کننده آب  -6

 تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی -7

  

  



 

 

 فاضالبآب آشامیدنی و دفع راهنمای اجرایی کارکرد نظارت بهداشتی بر 

 فاضالبوسائل و ابزار مورد نیاز جهت نظارت و کنترل آب و - 1راهنمای اجرایی

  
 



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 نظارت بهداشتی بر مواد غذایی  S2-3 :وستیپ

 کارشناس بهداشت محیط بیمارستان )مهدی میرزائی( واحد مسئول:

 محیطکمیته بهداشت واحدهای همکار: 

 شرح کارکرد

نظـارت بـر بهداشـت مـواد غذایـی و رسـاندن غـذای سـالم بـه دسـت حادثـه دیـدگان از دیگـر اولویـت هـای مهـم در 

 انبارهـا و مخـازن معموالً بالیامـی شـود. در گر کـه چنانچـه بـه درسـتی انجـام نشـود خـود منجـر بـه فاجعـه ای دی بالیاست

غذایـی تخریـب شـده و شـرایط تهیـه، توزیـع و نگهـداری مـواد غذایـی در تمامـی مراحـل از ضروریـات بـوده  ذخیـره مـواد

تـا پایـان بـر ایـن امـر نظـارت داشـته و از مصـرف مـواد غیـر بهداشـتی  بالیااسـت کارکنـان بـه طـور دائـم از ابتـدای  و الزم

  .جلوگیـری بـه عمـل آیـد

  :اسـت بـه آن توجـه شـود شـامل الزمی کـه مـوارد

  کنترل مشخصات بسته های ارسالی 

  (رزیابی حسی و ظاهری غذا)اکنترل غذا از نظر ارگانولپتیک 

  جلوگیری از عرضه غذاهای مشکوک و فاسد 

  نمونه برداری از مواد غذایی 

  برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذایی 

 ل مواد غذایی نظارت بر وسائل حمل و نق 

  کنترل سردخانه ها 

  نظارت بر بهداشت کارکنان مواد غذایی 

  نظارت بر انبارها، آشپزخانه ها، محل های طبخ و توزیع و نگهداری مواد غذایی 

 وظایف واحد مسئولشرح 

 کمک در توزیع غذا -1

 نظارت بر بهداشت مواد غذایی -۲

 آموزش نگهداری صحیح مواد غذایی به گروه هدف -۳

 در خصوص طراحی سبد غذایی از نظر کمی و کیفی تعامل  -4

 نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی  -5

 نظارت بر سردخانه های مواد غذایی -6

 نظارت بر مراکز طبخ مواد غذایی  -7

 کنترل بیماری های مرتبط با غذا -8

 نمونه برداری از مواد غذایی و آزمایش آنها -9

 تهیه دستورالعمل های مشترک جهت کنترل بیماری های منتقله از آب و غذا -10

 شرح وظایف واحدهای همکار

 نمونه برداری از مواد غذایی و آزمایش  -1

 تهیه دستورالعملهای مشترک جهت کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا  -۲

 آموزش نگهداری صحیح مواد غذایی به گروه های هدف  -۳

 عامل در خصوص طراحی سبد غذایی از نظر کمی و کیفی ت -4

 کمک در توزیع غذا  -5

 کنترل بیماریهای مرتبط با غذا -6



 

 

 راهنمای اجرایی کارکرد نظارت بهداشتی بر مواد غذایی

وسایل و ابزار مورد نیاز جهت کنترل و نظارت بهداشتی بر مواد غذایی – 1راهنمای اجرایی   

 
 

  



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 نظارت بهداشتی بر سمپاشی، ضد عفونی و گندزدایی  S2-4 :وستیپ

 کارشناس بهداشت محیط بیمارستان )مهدی میرزائی( واحد مسئول:

 کمیته بهداشت محیطواحدهای همکار: 

 شرح کارکرد:

هـم خـورده و بـا تخریـب حـادث مـی شـوند بعلـت بهـم زدن اکوسیسـتم، وضعیـت عـادی موجـودات ب بالیاهنگامیکـه 

زیسـتگاه هـا و محـل زندگـی موجـودات وضـع غیـر عـادی بـه وجـود مـی آیـد. در ایـن شـرایط موجـودات مـوذی از قبیـل 

گزنـدگان، جونـدگان، حشـرات و سـایر آنهـا بـه آسـیب دیـدگان حملـه بـرده و موجـب گـزش و آسـیب رسـانی بـه سـاکنین 

و تـا زمانیکـه وضعیـت اکوسیسـتم بـه حالـت طبیعـی برنگـردد ایـن شـرایط ادامـه دارد. لـذا در چنیـن وضعیتـی مـی شـوند 

ضروریسـت بـا اقدامـات حفاظتـی از آسـیب هـای احتمالـی جلوگیـری بعمـل آیـد. بنابرایـن پیشـنهاد مـی شـود قبـل از هـر 

ـاز شـامل وسـائل حفاظتـی، سـموم مختلـف و نیـز ابزارهـای سمپاشـی خریـداری و احتمالـی وسـائل مـورد نی بالیایگونـه 

در انبارهـای ذخیـره نگهـداری شـود تـا در هنـگام بـا مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد و کارکنـان اجرایـی بهداشـت محیـط بـا 

 :را بعمـل آورده و محـل هـای زیـر را سمپاشـی نماینـد الزمآشـنایی کافـی نسـبت بـه مبـارزه بـا ایـن موجـودات اقدامـات 

 ها این مانند و ها برکه ها، گودال 

 چادرها اطراف و توالت های چاهک و ها توالت 

 ها آشپزخانه 

 اجساد دفن های محل 

 زباله دفن محل 

 زباله حمل وسائل 

 حشرات به آلوده های محل 

ـاد اجسـاد انسـان هـا، حیوانـات و مـواد غذایـی فاسـد شـدنی یکـی از ز طـرف دیگـر، تعفـن و آلودگـی هـای ناشـی از فسا

ار وه بـر انتشـالو بسـته بـه نـوع آب و هـوای منطقـه بوجـود آمـده کـه عـ بالیاچنـد روز پـس از  اله معمـوکاسـت تـی المعض

راهـم نمـوده و موجـب رنجـش و شـکایت آسـیب بـو و تعفـن شـدید و مشـمئز کننـده زمینـه را بـرای افزایـش بیمـاری هـا ف

دیـدگان مـی شـود، لـذا در چنیـن مواقعـی بایـد بـا مـواد گنـدزدا و ضـد عفونـی کننـده کـه از قبـل پیـش بینـی شـده بـا 

رای ثیـف بـایـن معضـل احتمالـی مقابلـه نمـوده و همچنیـن بـا گندزدایـی بایـد بـه دو قسـمت تقسـیم شـود: قسـمت ک

تحویـل گرفتـن اشـیاء آلـوده و قسـمت پـاک بـرای توزیـع اشـیاء گندزدائـی شـده، تنهـا راه ارتباطـی بیـن دو قسـمت بایـد 

باشـد. در قسـمت کثیـف بایـد  (بـرای اشـخاص)از طریـق اتـاق گندزدائـی شـده و شستشـوی پوشـاک و یـا از طریـق حمـام 

 مـواد ابـ کـه کارمندانـی. شـوند داده قـرار کـرده، حمـل را آلـوده مـواد ی گندزدائـی وسـیله نقلیـه ای کـهبـرا الزمترکیبـات 

 ــرایب الزم فضــای بایــد پــاک قســمت در. شــوند محافظــت عفونتهـا علیـه مناسـب نحـو بـه بایـد دارنـد تمـاس آلـوده

 :اسـت زیـر شـرح بـه گندزدائـی و ضدعفونـی مــوارد تریــن عمــده. شــود یجــادا شــده گندزدائــی اشــیاء نگهــداری

 انسانی اجساد 

 برانکارد نس،آمبوال نقل، و حمل وسائل 

 بیماران ظروف و وسائل 

 بیماران محلهای و صحرایی بیمارستانهای 

 چادرها اطراف 

 ها حمام و توالتها 

 غذایی مواد 

 قرنطینه محل 



 

 

 زباله موقت آوری جمع محل 

 زباله دفن محل 

 زباله نقل و حمل وسائل 

 ها جنازه مخصوص سردخانه 

 اجساد دفن های محل 

 شرح وظایف واحد مسئول

 سمپاشی -1

 گندزدایی و ضد عفونی -۲

 شرح وظایف واحدهای همکار

 سمپاشی -1

 گندزدایی و ضد عفونی -۲

  



 

 

 دزداییگن و عفونی ضد سمپاشی، بر بهداشتی نظارت کارکرد اجرایی راهنمای

عفونی ضد و سمپاشی جهت نیاز مورد ابزار و وسائل- 1اجرایی راهنمای  
 

 

  



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 آموزش بهداشت محیط  S2-5 :وستیپ

 کارشناس بهداشت محیط بیمارستان )مهدی میرزائی( واحد مسئول:

 کمیته بهداشت محیطواحدهای همکار: 

 شرح کارکرد

 اطالعاتشـبرد اهـداف بهداشـتی اسـت. آمـوزش بهداشـت بـه مـردم فرصتهایـی را بـرای یادگیـری مـوزش از ارکان پیآ

بهداشـتی و تجربـه رفتارهـا فراهـم مـی کنـد. فراینـد یادگیـری مـی توانـد بـه صـورت اتفاقـی و یـا برنامـه ریـزی شـده 

ـد قبـل از هـر حادثـه ای انجـام شـود و آگاهـی جامعـه در زمینـه  بلکـه بایالایجـاد شـود. آمـوزش نـه فقـط در شـرایط ب

افزایـش یابـد، بگونـه ای کـه در شـرایط غیـر عـادی مـردم قـادر باشـند نیازهـای بهداشـتی خـود را  بالیاکاهـش اثـرات 

ه تسـهیل امـر یادگیـری اسـت. روشـهای مرتفـع سـازند. محـور اصلـی در هـر آمـوزش انتقـال پیـام بـه نحـو موثـر و کمـک بـ

آموزشـی بخشـی از فراینـد یادگیـری را تشـکیل داده و نقـش عمـده را در انتقـال پیامهـای آموزشـی ایفـاد مـی کننـد. یکـی 

آنهـا حـرف  روشهـای موثـر انتقـال آمـوزش بـه مـردم، آمـوزش بـه معتمدیـن خـود افـراد آن جامعـه میباشـد کـه مـردم از

 .شـنوی داشـته باشـند

 شرح وظایف واحد مسئول

 غذایی مواد صحیح نگهداری آموزش -1

 محیطی عوامل کنترل تخصصی و عمومی آموزش -۲

 گندزدا مواد سایر و کلر از استفاده آموزش -۳

 مادر کلر مصرف و تهیه آموزش -4

 آلوده غذای و آب استفاده از ناشی خطرات جهت در آموزش -5

 لزوم مواقع در آب جوشاندن آموزش -6

 کلر از صحیح استفاده آموزش -7

 پذیر فساد غذاهای مصرف از خودداری آموزش -8

 صحرایی حمامهای و توالت از صحیح استفاده آموزش -9

 اجساد عفونی ضد اهمیت جهت در آموزش -10

 سموم و کننده عفونی ضد کننده، پاک مواد از استفاده جهت در آموزش -11

 فضوالت و زباله صحیح دفع و آوری جمع جهت در آموزش -1۲

  شیمیایی انبارهای مقابل در ایمنی جهت در آموزش -1۳

 اکتیو رادیو زائد مواد از حفاظت جهت در آموزش -14

 ناقص سوختهای از ناشی هایمسمومیت و گرفتگی گاز از جلوگیری آموزش -15

 یگرفتگ برق از ناشی خطرات درخصوص آموزش -16

 سرپناهها و اردوگاهها نظافت جهت در آموزش -17

 فردی بهداشت رعایت جهت در آموزش -18

 غذا و آب از حفاظت های شیوه جهت در آموزش -19

 آموزشی های بسته و پوستر ها، اعالمیه ها، اطالعیه توزیع و تکثیر آموزش -۲0

 شرح وظایف واحدهای همکار

 محیطی به مردمموزش عمومی و تخصصی کنترل عوامل آ -1

 
 



 

 

 آموزش بهداشت محیط کارکرد اجرایی راهنمای

نکات آموزشی بهداشت محیط در بالیا– 1اجرایی راهنمای  

 

  



 

 

  



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 شیمیایینظارت بهداشت محیط در حوادث   S2-6 :وستیپ

 کارشناس بهداشت محیط بیمارستان )مهدی میرزائی( واحد مسئول:

 کمیته بهداشت محیطهمکار: واحدهای 

 شرح کارکرد

رشـد روز افـزون صنایـع شـیمیایی در بـکار گیـری هـزاران نـوع ترکیـب شـیمیایی جهـت مصـارف صنعتـی و خانگـی 

ف صـربـر ایجـاد تسـهیل و رفـع نیازهـای روزانـه و اثرگـذاری تولیـد و م عالوهاسـتفاده از اینگونـه مـواد در زندگـی روزمـره 

در رونـد صنعتـی شـدن کشـور بـه  «توسـعه پایـدار»مـواد شـیمیایی در بعـد اقتصـادی و از طرفـی بـی توجهـی بـه اصـول 

ه در سـالهای اخیـر باعـث شـده اسـت کـه نگهـداری، جابجایـی، تولیـد و کاربـرد انـواع ترکیبـات شـیمیایی جوامـع را ژویـ

 .ی قراردهـددر معـرض بحـران هـای جـد
 شرح وظایف واحد مسئول

 تدوین دستورالعمل عملیات مواجهه و حفاظت در برابر حوادث شیمیایی -1

 )حوادث شیمیایی(موزش گروه های هدف آ -۲

 آلودگی نظر سنجش محیط از -۳

  الزمتامین تدارکات حفاظتی   -4

 شرح وظایف واحدهای همکار

 درمان مصدومین شیمیایی -1

 شیمیایی مصدومین درمان های دوت وآنتی دارو تامین -۲

 اطالع رسانی و ایجاد هماهنگی بین واحدها  -۳

 

  



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 نظارت بهداشت محیط در حوادث پرتویی  S2-7 :وستیپ

 کارشناس بهداشت محیط بیمارستان )مهدی میرزائی( واحد مسئول:

 کمیته بهداشت محیطواحدهای همکار: 

 ارکردشرح ک

ی می بایست برای رویاروی طبیعتامی رود و  باالبا توجه به رویکرد کشور به انرژیهای نو، احتمال رخداد حوادث پرتوی در کشور 

همچنین با عنایت به پیشرفت تکنولوژی هسته ای در کشور و افزایش روز افزون مراکزی که مواد پرتوزا را  با آن چاره اندیشید.

مانند بیمارستان ها، آزمایشگاههای علوم پایه، نیروگاه اتمی، آزمایشگاههای طبی و تشخیصی و )کنند  نگهداری یا پروسس می

 باالدر صورت وقوع هر گونه حوادث احتمالی، احتمال انتشار پرتوهای مضر در سطح مناطق تحت تاثیر  (سازمان انرژی اتمی

بنابراین آمادگی بخش بهداشت  ر کشورها نباید از نظر دور داشت.رود؛ همچنین احتمال وقوع حوادث هسته ای را از طرف سایمی

 .و درمان کشور برای این حوادث و توانمندی و ظرفیت مقابله با این حوادث ضروری میباشد
 شرح وظایف واحد مسئول

 )حوادث شیمیایی و پرتویی)آموزش گروه های هدف   -1

 سنجش محیط از نظر آلودگی -۲

 ظتی الزمتامین تدارکات حفا -۳

  تدوین دستورالعمل عملیات مواجهه و حفاظت در برابر حوادث شیمیایی و پرتوی  -4

 شرح وظایف واحدهای همکار

 پرتویی و شیمیایی مصدومین درمان -1

 (پرتویی و شیمیایی حوادث) هدف های گروه آموزش -۲

 پرتویی و شیمیایی مصدومین درمان های دوت وآنتی دارو تامین -۳

 ها واحد بین هماهنگی وایجاد رسانی اطالع -4

 دزیمتری و آشکارسازی در همکاری -5

 آلوده مناطق تحدید در همکاری -6

 (آلودگی منابع) ها آالینده حذف در همکاری -7

 هماهنگی -8

  

 

  



 

 

 بهداشت محیطتخصصی  یکارکردها

 بیمارستاننظارت بهداشت محیط بر   S2-8 :وستیپ

 ت محیط بیمارستان )مهدی میرزائی(کارشناس بهداش واحد مسئول:

 کمیته بهداشت محیطواحدهای همکار: 

 شرح کارکرد:

ها به دلیل اهمیت آن در شرایط اضطرار، به واسطه بستری بیماران و مراجعه بیماران با بهداشت محیطی بر بیمارستاننظارت 

د، حضور نیروهای بهداشت محیط را  که معموال در شرایط تواند نشانه بروز اپیدمی در منطقه باشعالئمی نظیر اسهال و ... که می

ماند. لذا حضور این نیروها جهت کنترل عوامل محیطی های قبلی ابتر میهماهنگی اضطرار به دلیل به هم ریختگی منطقه و عدم

 های ثابت و صحرایی ضروری است. گفت با جایگاهی مشخص در بیمارستانموارد پیشو 
 بحران شرایط در غذایی مواد بهداشتی توزیع و کنترل، ذخیره، ، تامین بر نظارت -1

 بحران شرایط در بیمارستان مختلف های بخش ضدعفونی و گندزدائی زدائی، آلودگی برداری، نمونه -۲

 بحران شرایط در تجهیزات و ابزار استریلیزاسیون و زدائی آلودگی -۳

 بحران شرایط در واگیر های بیماری از مراقبت زمینه در زشآمو و دهی گزارش سریع، رسانی اطالع شناسایی، -4

 مارسـتانبی محیط از بیمارسـتانی های عفونت کنتـرل زمینه در اصالحـی پیشـگیرانه اقدامات دهـی، گـزارش ثبـت، کشـف، -5

 ایـن در محیطـی اشـتبهد موازین دقیـق اعمال(شـود مـی ارجـاع کـه بعـدی بیمارسـتان بـه مجروحیـن از و مجروحیـن بـه

 (ارتباط

 بحران شرایط در ناقل حشرات با مبارزه و کنترل پیشگیری، -6

 ـتمدیری) بحرانـی شـرایط در پسـماندها بهداشـتی دفـع و نگهـداری سـازی، خطـر کـم ، آوری جمـع تفکیـک، بـر نظـارت -7

 الزم( تجهیـزات و انـاتامک گذاشـتن اختیـار بـادر خطرنـاک و عفونـی هـای زبالـه صحیـح

 آن عفونی ضد و گندزدایی و درمانی های محیط بهسازی بر نظارت -8

 بحرانی شرایط در آب کیفی و کمی نگهداری و انتقال ، سازی سالم تصفیه، تامین، بر نظارت -9

 تهیـه و نگهـداری در ـیغذای مـواد و محیطـی عوامـل کنتـرل و هـا بیمارسـتان در محیطـی بهداشـت نیـروی اسـتقرار -10

 نیــرو اســتقرار جهــت مناســب فیزیکــی مــکان تعبیــه بــا آن عرضــه و

 اداجس ودفن برنگهداری محیط بهداشت ونظارت بحران درمواقع اجساد دفن به مربوط نامه آئین ضوابط رعایت بر نظارت  -11

 بحرانی شرایط رد فاضالب بهداشتی دفع و انتقال آوری، جمع بر نظارت -1۲

 شرح وظایف واحدهای همکار

 تامین آب سالم از نظر کمی و کیفی بیمارستان ها و مراکز درمانی با نظارت و پیگیری بهداشت محیط -1

 ب مراکز درمانیالدفع بهداشتی فاض -۲

 و خطرنـاک و عفونـی یهـا زبالـه صحیـح مدیریـت) عـادی هـایزبالـه و خطرنـاک و عفونـی هـای زبالـه مناسـب دفـع -۳

 الزم( تجهیــزات و امکانــات گذاشــتن اختیــار در بــا عــادی

 

  



 

 

 

  S3 یاختصاص کارکرد
 سالمت خانواده و جمعیت

 

 

  



 

 

 ایدر بال تیارائه خدمات سالمت خانواده و جمع یتخصص یکارکردها

 عنوان کارکرد پیوست
S3-1 های مادرانارائه مراقبت 

S3-2 نوزادان هایتارائه مراقب 

S3-3 کودکان هایارائه مراقبت 

S3-4 نوجوانان هایارائه مراقبت 

S3-5 جوانان هایارائه مراقبت 

S3-6 میانساالن هایارائه مراقبت 

S3-7 باروری سالم هایارائه مراقبت 

S3-8 سالمندان هایارائه مراقبت 

 

 

  



 

 

 بالیامعیت در خانواده و ج سالمتکارکردهای تخصصی ارائه خدمات 

 های مادرانارائه مراقبت  S3-1 :وستیپ

 زیر شاخه پیگیری بیماران در سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان )محمد شجاعی( واحد مسئول:

 ان، امور دارویی، تجهیزات پزشکی، نیروی انتظامیرو ، سالمتستاد هدایت و مرکز اورژانس و وفوریت های پزشکیواحدهای همکار: 

 :وظایف واحد مسئول شرح

 شناسایی همه مادران باردار و زایمان کرده   -1

 نی کلیه زنان باردار شناسایی شدهجسمی و روا سالمتبررسی و ارزیابی وضعیت  -۲

خونریزی، آبریزش، درد شـدید شـکم، تروما، افسـردگی )خطـر و نیازمنـد مراقبـت ویـژه بـدون  عالئمتعییـن زنـان دارای  -۳

 در همـه سـنین بـارداری و انجـام مراقبـت بر حسـب شـرایط اضطـراری و معمول بر اسـاس دسـتورالعمل های کشـوری  ( و ...

از نظـر ( روز اول پـس از زایمـان 10بخصـوص در ) مت جسـمی روانـی مـادران زایمـان کـردهالارزیابـی وضعیـت سـ -4

 خطـر  عالئمو ترومـا، آمـوزش  باالخونریـزی، عفونـت، درد شـکم، فشـارخون 

مـادران بـاردار و زایمـان کـرده بـه صـورت چهـره بـه چهـره بـر اسـاس  الزمارایـه مراقبتهـا، توصیـه هـا و آموزشـهای  -5

ی ل هـادسـتورالعملهای کشـوری و کتـاب مراقبتهـای ادغـام یافتـه شناسـایی مـادران بـاردار و زایمـان کـرده نیازمنـد مکمـ

 های و اطمینـان از مصـرف مکملهـاتغذیـ

ارجـاع فـوری مـادران بـاردار نیازمنـد دریافـت مراقبـت در بیمارسـتان یـا مرکـز فوریتهـای مامایـی و زایمـان و اطمینـان  -6

 از وضعیـت مراقبـت نـوزاد مـادران ارجـاع شـده و پیگیـری مراقبـت پس از بازگشـت 

هسـتند بـه خدمـات زایمـان ایمـن و آمادگـی بـرای  باالترهفتـه بـارداری و  ۳5دسترسـی مادرانـی کـه در  اطمینـان از -7

 (در دسـترس بـودن کیـف زایمـان)انجـام زایمـان بهداشـتی و ایمـن در شـرایط اضطـرار 

 ند واکسن اطمینان از دریافت خدمات واکسیناسیون در صورت نیازبرای مادران باردار نیازم -8

 ثبت خدمات ارایه شده در فرمهای مربوط  -9

 گزارش همه موارد مادران فوت شده در زمان بارداری، زایمان و پس از زایمان  -10

 گزارش موارد مادران باردار صدمه دیده در بحران -11

 (... خودرو، برانکارد، ویلچر و)اطمینان از فراهم و در دسترس بودن وسیله حمل و نقل  -1۲

شناسـایی نیازهـای بهداشـتی مـادران بـاردار، زایمـان کـرده و شـیرده و هماهنگـی بـا مسـئوالن مربـوط بـرای تأمیـن  -1۳

ملزومـات مـورد نیـاز مـادران بـاردار، زایمـان کـرده و شـیرده (ملزومـات شـیردهی مصنوعـی، البسـه مناسـب، پوشـک و نـوار 

 ...( سـایل نـوزادشـتی، پشـه بنـد، وبهدا

 اطمینان از فراهم بودن و سالم بودن ملزومات مورد نیاز ارائه خدمت و اطمینان از استریل بودن وسایل زایمان -14

اطمینان از امنیت و بهداشـتی بودن محل اسـکان مادران (دفع بهداشـتی، حمام و شستشـوی البسـه و وسـایل، جمع آوری -15

 و...( غذا، دسترسـی به آب آشـامیدنی سـالم، نحـوه نگهداری دامها و حیوانـات خانگیزبالـه ها، نظافت، تهیه 

از بیماریهـای شـایع و بومـی منطقـه، وضعیـت راههـا و ارتباطـات، ایمنـی و امنیـت خانـواده (اطفـاء حریـق،  اطالع -16

 و...( د/ داروهــای مخــدرمصــرف مــوامصــون بــودن از حشــرات بیماریــزا، دفــن اجســاد، 

 شرح وظایف واحدهای همکار
 :ستاد هدایت و مرکز اورژانس و وفوریت های پزشکی

 پیگیری پذیرش فوری زنان باردار در معرض خطر و زنان زایمان کرده در معرض خطر توسط کارشناسان دانشگاهی 

 ان:رو سالمت

ار و زایمـان کـرده بـا مشـکالت روانـی و ارائـه پـس خورانـد بـه پیگیـری و برنامـه ریـزی انجـام مشـاوره زنـان بـارد

 تامین داروهای مورد نیاز زنان باردار و شیرده دارای آسیب های روانی  -مامایـی تیـم مراقبـت بهداشـتی  کارشـناس



 

 

 :امور دارویی

ت هـای مامایـی و زنـان و قـرار دادن آنهـا در تامیـن داروهـا و ملزومـات یـک بـار مصـرف مـورد نیـاز مـورد نیـاز در فوریـ

 ( مرکـز بهداشـتی درمانـی، کیـف هـای مامایـی)فهرسـت قفسـه داوریـی واحدهـای ارائـه خدمـت 

 :تجهیزات پزشکی

 شـتیپیگیـری تامیـن و در اختیـار قـرار دادن تجهزات پزشـکی مورد نیاز بـرای خدمات مامایی و زنـان در مراقبت های بهدا

 (بلساکشـن پرتا -سـونیکید شـارژی پرتابل و گوشـی فشـار سـنج و...اکسـیژن ساز شارژی)اولیه و مرکز ارائه دهنده خدمت 

 ی:نیروی انتظام

برنامـه ریـزی و تامیـن حفاظـت و امنیـت خانـواده و زنـان بـاردار و تـازه زایمـان کـرده و همـکاری در پیگیـری برخـورد بـا 

   یـن و عاملین خشــونت جنســیمتجاوز



 

 

 بالیاخانواده و جمعیت در  سالمتکارکردهای تخصصی ارائه خدمات 

 های بهداشتی نوزادانارائه مراقبت  S3-2 :وستیپ

 سرپرستار بخش مامایی ) زهرا سبزه( واحد مسئول:

 یی، تجهیزات پزشکی، هالل احمرور داروان، امرو ، سالمتهای پزشکیفوریتستاد هدایت و مرکز اورژانس و واحدهای همکار: 

 شرح وظایف واحد مسئول

 اطمینان از آماده بودن وسایل مورد نیاز برای فرایند های مراقبت از نوزاد  -1

 احیـا قلبـی ، تنفسـی نـوزاد در صـورت نیـاز( بـر اسـاس اسـتاندارد)کمـک بـه شـروع تنفـس در صـورت تاخیـر زمانـی  -۲

 ...( ا، پزشـکتوسـط مامـ)

خشـک کـردن و شستشـوی تاخیـری، تمـاس پوسـت بـا )انجـام مراقبـت هـای ضـروری بـرای حفـظ دمـای بـدن نـوزاد  -۳

 و پیشـگیری از هیپوترمـی  (پوسـت

 (استفاده از وسایل استریل، شستشوی صحیح دست ها، قطع کردن بند ناف به صورت بهداشتی)پیشگیری از عفونت ها  -4

 پس از تولد در ساعت اول زندگی و هم آغوشی مادر و نوزاد  بالفاصلهغذیه نوزاد با شیر مادر ت

خطـر و غیـر طبیعـی در  عالئمشناسـایی  انجـام فراینـد هـای مراقبـت از نـوزادان سـالم، نـارس ، کـم وزن و بیمـار و -5

 رجـاع بـه موقـع بیمارسـتان نـوزادان و انجـام اقدامـات ضـروری و ثبـت دقیـق آنهـا و ا

 خدمات و کمپ های تخصصی تردر موارد نیاز  باالتر ارائهزمان مادر و نوزاد به سطوح پیگیری انتقال هم -6

 عاطفی والدین به خصوص مادران و حمایت و همدلی با آنان  مشکالتتوجه به  -7

ی هـا و عـوارض مختلـف و هدایـت والدیـن و اطرافیـان در مشـاوره و راهنمایـی والدیـن در راسـتای پیشـگیری از بیمـار -8

 مت جسـمانی و عاطفـی نـوزادان الراسـتای ارتقـاء سـ

شناسـایی همـه مـادران بـاردار و زایمـان کـرده و نـوزادان آنهـا و پیـش بینـی مخاطـرات احتمالـی بـرای نـوزادی کـه  -9

 م نمـودن شـرایط انتقـال داخـل رحمـی در صـورت نیـاز قـرار اسـت متولـد شـود و پگیـری فراهـ

بهداشـت  از نظـر آسـیب هـا، رعایـت (روز اول پـس از زایمـان 10بخصـوص در )روز  ۲8بررسـی وضعیـت نـوزادان زیـر  -10

 خطـر  عالئمبنـد نـاف، زردی، تغذیـه بـا شـیر مـادر خونریـزی محـل بنـد نـاف ، عفونـت، ترومـا، سـایر 

بررسـی وضعیـت روحـی و روانـی مـادران زایمـان کـرده بـرای نگهـداری مطلـوب از نـوزاد مراقبـت هـای عاطفـی روانـی  -11

 و معنـوی مـادر / والـد 

 رسانی درباره شماره تماس و یا محل مراجعه در صورت نیاز  اطالع -1۲

ارزیابـی وضعیـت  دو مـاه و دریافـت مکمـل هـای غذایـی و شـیر مـادر وشناسـایی نیازهـای تغذیـه ای شـیر خـوار زیـر  -1۳

 تغذیـه ای شـیرخواران زیـر دو مـاه و نیـاز هـای تغذیـه ای شـامل مکمـل هـای غذایـی و دارویـی 

جــدی مــادر و  آسیب اطمینــان از انجــام مراقبــت هــای بهداشــتی صحیــح از نــوزادان مــادر از دســت داده و -14

 فاقــد سرپرســت توســط مراقبیــن یاسرپرســتان جدیــد 

اطمینـان از دسترسـی همـه زنـان بـاردار بـه خدمـات زایمانـی ایمـن و آمادگـی بـرای انجـام زایمـان بهداشـتی و ایمـن  -15

 ون رحمـیو ترجیحـا انتقـال در (در دسـترس بـودن کیـف زایمـان)در شـرایط اضطـرار 

 ثبت خدمات ارایه شده در فرمهای مربوط و گزارش موارد مرگ پریناتال  -16

پیگیری مادرانی که برای انجام زایمان و یا دریافت خدمات فوریت های مامایی و زایمان نوزاد در معرض خطر ارجاعی پس  -17

 از ترخیص

رخواران پر خطر پس از ترخیص از مراکز درمانی پس از اسکان های روتین به همه نوزادان سالم و پیگیری شیارائه مراقبت -18

 کامل جمعیت عمومی و اتمام شناسایی گروه هدف

 بـارداری عـادی هـای مراقبـت و اورژانـس خدمـات ارائـه جهـت کافـی انـدازه بـه ماماهـا کـه ایـن از یافتـن اطمینـان  -19

 هسـتند. توانمنـد



 

 

 بــه ،الزم امکانـات و تجهیـزات بـودن دسـترس در: شـامل نـوزاد مراقبـت خدمـات ودنبـ دسـترس از اطمینـان -۲0

 بـرای الزم تجهیـزات بـودن آمـاده درمانــی، بهداشــتی، خدمــات ارائــه منظــور بــه دیــده آمــوزش ماماهــای کارگیــری

 هـای فراینـد مدیریـت نـوزاد، و کـرده زایمـان مـادر از قبـتمرا و طبیعـی زایمـان حاملگـی، دوران اورژانسـی هـای مراقبـت

 یدرمانـ بهداشـتی، خدمـات ارائـه منظـور بـه موقـع بـه و صحیـح هـای گیـری تصمیـم حـال، بـد نـوزادان و مـادران مراقبتـی

 نـوزادان و زایمـان ، زنـان هـای ساورژانـ در اسـتاندارد خدمـات وارائـه باالتر سـطوح بـه انتقـال یـا حادثـه محـل در

در صـورت نیـاز بـه انتقـال نـوزاد و نامناسـب بـودن شـرایط نگهـداری و ....قبـل از تولـد نـوزاد بهتریـن شـیوه انتقـال  -۲1

ر آغـوش مـادر نـوزاد انتقـال داخـل رحمـی مـی باشـد و در صـورت تولـد نـوزاد و نیـاز بـه انتقـال بهتریـن روش انتقـال د

اسـت در صـورت وجـود امکانـات انتقـال نظیـر انکوباتـور پرتابـل/ ودر دسـترس نبـودن مـادر مـی توانـد از آنهـا بـرای انتقـال 

ی نوزاد اسـتفاده نمـود. در راه انتقـال نـوزاد مامـا یـا پرسـتار آشـنا بـه امـر مراقبـت از نـوزاد در معـرض خطـر و بـا اشـنای

کامـل بـا فراینـد احیـا نـوزاد بـه ویـژه اسـتفاده از بـگ و ماسـک / فراینـد گـرم نگـه داشـتن نـوزاد / تهویـه ،آشـنا بـا 

 .تنظیمـات انکوباتـور و .... بایسـتی نـوزاد را همراهـی نماینـد

 بـه بالفاصلهراقبـت هـای ویـژه بایسـتی نـوزاد سـاعت اول تولـد در صـورت نیـاز نـوزاد بـه م ۲4بـا ارزیابـی نـوزاد در  -۲۲

نزدیــک تریــن مرکــز درمانــی مجهــز بــه تجهیــزات مــورد نیــاز مراقبــت ویــژه و دارای پزشــک متخصــص 

 .منتقــل گــردد NICU کــودکان نظیــر

ـا مرکـز ارایـه فوریتهـای مامایـی و زایمان،آزمایشـگاه، از محـل ارایـه خدمـات درمانـی و پاراکلینیـک (بیمارسـتان ی اطالع -۲۳

داروخانـه و....) و آگاه کـردن مـادران بـاردار و زایمـان کـرده از محـل دریافـت ارایـه خدمـات درمانـی و پاراکلینیـک در 

 صـورت وقـوع عارضـه و هماهنگـی بـا تیـم هـای انتقـال مـادر ونـوزاد

 ریل بودن وسایل اختصاصی مراقبت از نوزاد در فرایند های حین تولد و پس از تولد نوزاد زایماناطمینان از است -۲4

مربــوط  مسئوالنشناســایی نیازهــای بهداشــتی مــادران بــاردار، زایمــان کــرده و شــیرده و هماهنگــی بــا  -۲5

مـان کـرده و شـیرده (ملزومـات شـیردهی مصنوعـی در صـورت بــرای تأمیــن ملزومـات مـورد نیـاز مـادران بـاردار، زای

 )...ضـرورت بـا تاکیـد بـر تغذیـه بـا شـیر مـادر ، البسـه مناسـب، پوشـک و نـوار بهداشـتی، پشـه بنـد، وسـایل نـوزاد، 

 وسـایل، و البسـه شستشـوی و حمـام بهداشـتی، دفـع( نـوزادان و مـادران اسـکان محـل بـودن بهداشـتی از اطمینـان  -۲6

 خانگـی( حیوانـات و دامهـا نگهـداری نحـوه سـالم، آشـامیدنی آب بـه دسترسـی غـذا، تهیـه نظافـت، هـا، زبالـه آوریجمـع

 حریـق، اطفـاء( خانـواده امنیـت و ایمنـی ارتباطـات، و راههـا وضعیـت منطقـه، بومـی و شـایع بیماریهـای از اطالع -۲7

 .(.. مخـدر، داروهـای/ مـواد مصـرف اجسـاد، دفـن بیماریـزا، حشـرات از بـودن صـونم

 شرح وظایف واحدهای همکار

  : ستاد هدایت و مرکز اورژانس و وفوریت های پزشکی

 دن شـرایطپیگیـری پذیـرش فـوری زنـان بـاردار در معـرض خطـر ونـوزادان تـازه تولـد یافتـه در معـرض خطـر و فراهـم نمـو

 انتقـال داخـل رحمـی 

  : بهداشت روان

روانـی و ارائـه پـس خورانـد بـه کارشـناس مامایـی تیـم  مشکالتیگیـری انجـام مشـاوره زنـان بـاردار و زایمـان کـرده بـا پ

 مراقبـت بهداشـتی 

  :امور دارویی 

نیـاز مـورد نیـاز در فوریـت هـای مامایـی و زنـان و قـرار تامیـن داروهـا و ملزومـات و شـیر خشـک یـک بـار مصـرف مـورد 

  (مرکـز بهداشـتی درمانـی و کیـف هـای مامایـی)دادن آنهـا در فهرسـت قفسـه داوریـی واحدهـای ارائـه خدمـت  

 :تجهیزات پزشکی 

و زنـان در مراقبـت هـای بهداشـتی تامیـن و در اختیـار قـرار دادن تجهـزات پزشـکی مـورد نیـاز بـرای خدمـات مامایـی 

اولیـه و مرکـز ارائـه دهنـده خدمـت (سـونیکید شـارژی پرتابـل و گوشـی فشـار سـنج و....انکوباتـور پرتابـل و پـد هـای 

  ).... گـرم کننـده و... بـگ و ماسـک



 

 

 :احمر هالل 

همکاری و هماهنگی با تیم های بهداشتی در  ...... و وپیگیری تامین ملزومات مورد نیاز نظیر بسته های لباس و پوشک و پت

  ارائه خدمات بهداشت باروری به گروه هدف 

  



 

 

 بالیاخانواده و جمعیت در  سالمتکارکردهای تخصصی ارائه خدمات 

 کودکانهای رائه مراقبتا  S3-3 :وستیپ

 سرپرستار بخش اطفال )زهرا قاسمی( واحد مسئول:

 تجهیزات پزشکی، هالل احمران، رو ، سالمتایت و مرکز اورژانس و فوریت های پزشکیستاد هدواحدهای همکار: 

 شرح وظایف واحد مسئول

 سال به تفکیک جنس در منطقه وگزارش تعداد کودکان فوت شده و آسیب دیده 6شناسایی کلیه کودکان زیر -1

اع فوری کودکان مبتال به سوءتغذیه، اسهال منجر به شناسایی کودکان مصدوم و بیمار نیازمند دریافت خدمات درمانی و ارج -۲

 های باکتریال و پیگیری مراحل درمانی کودککم آبی، تب باال، پنومونی، زردی، عفونت

 روند رشد و سوء تغذیه اختاللشناسایی کودکان مبتال به  -۳

 کاران مرتبطسال و هماهنگی برای تامین آن با هم 6شناسایی نیازهای تغذیه ای کودکان زیر   -4

اند و ارجاع بررسی وضعیت روحی روانی کودکان بویژه کودکانی که یکی از والدین یا اعضای خانواده خود را از دست داده  -5

 برای مشاوره بهداشت روان

 سال، بویژه مادرانی که یکی از اعضای خانواده خود را از دست 6بررسی وضعیت روحی روانی مادران دارای کودک زیر   -6

 اند.داده

سـال و انجـام آمـوزش چهـره بـه چهـره و همچنیـن مشـاوره  6شناسـایی نیازهـای آموزشـی مـادران دارای کـودک زیـر  -7

بـرای  الزمسـال بـا شـیر مـادر و ارائـه آموزشهـای  ۲بـا مـادر در مـورد تغذیـه کـودک بـا تاکیـد بـر تغذیـه کـودکان زیـر 

 انح و حـوادث غیـر عمـدی در کـودکان در ایـن شـرایط و پیشـگیری از خشـونت هـای جنسـی کـودکانپیشـگیری از سـو

  ارایه مراقبتهای روتین به همه کودکان پس از اسکان کامل جمعیت عمومی و اتمام شناسایی گروه هدف -8

دگان خدمـت کـودکان طبـق فهرسـت ملزومـات اطمینـان از وجـود و سـالم بـودن ملزومـات فنـی مـورد نیـاز ارائـه دهنـ -9

 اختصاصـی و عمومـی در زمـان بحـران

 خدمت دهندگان ارائه به) مانا(بیمار کودک و سالم کودک مراقبت های بوکلت و فرمها توزیع و تامین -10

های دمـات فـوری و مراقبـتت ارائـه خسـال از محـل دریافـ 6ع رسـانی و آگاه نمـودن مـادران دارای کـودک زیـر الاطـ -11

 معمول

اطمینـان از بهداشـتی بـودن محـل اسـکان خانـواده وکـودکان بـی سرپرسـت (دفـع بهداشـتی، حمـام و شستشـوی  -1۲

البسـه و وسـایل، جمـع آوری زبالـه هـا، نظافـت، تهیـه غـذا، دسترسـی بـه آب آشـامیدنی سـالم، نحـوه نگهـداری دامهـا و 

  و...( نـات خانگـیحیوا

شـونت خ ـرای پیشـگیری از آسـیب بیشـتر وطمینـان از ایمـن بـودن محـل اسـکان خانـواده و کـودکان بـی سرپرسـت با -1۳

 در کـودکان

از بیماریهـای شـایع و بومـی منطقـه، وضعیـت راههـا و ارتباطـات، ایمنـی و امنیـت خانـواده (اطفـاء حریـق،  اطالع -14

 و ...( ی مخـدرـون بـودن از حشـرات بیماریـزا، دفـن اجسـاد، مصـرف مـواد/ داروهـامص

 ...( اطمینان از فراهم و در دسترس بودن وسیله حمل و نقل (خودرو، برانکارد، ویلچر و -15

و آگاه کـردن مـادران  (.بیمارسـتان ،آزمایشـگاه، داروخانـه و ..)از محـل ارایـه خدمـات درمانـی و پاراکلینیـک  اطالع -16

سـال از محـل دریافـت ارایـه خدمـات درمانـی و پاراکلینیـک در صـورت وقـوع عارضـه و اطمینـان از  6دارای کـودک زیـر 

 .کـه کـودکان را بـرای مراقبـت بـه ایـن مراکـز آورده میشـونداین

 سال و نحوه دادن غذا به آنها 6ودکان زیر اطمینان از مناسب بودن نوع غذا ، میزان غذای دریافتی ک -17

 شرح وظایف واحدهای همکار

 :پزشکی های وفوریت و اورژانس مرکز و هدایت ستاد 

 خطر معرض در کودکان فوری پذیرش پیگیری



 

 

 :روان بهداشت

 بـه خورانـد ـسپ ارائـه و روانـی روحـی مشکالت دچـار کـودکان مراقبیـن و کـودکان مـادران، مشـاوره انجـام پیگیـری

 بهداشـتی مراقبـت تیـم مامایـی/ بهداشـتی کارشـناس

 :پزشکی تجهیزات

 هداشـتیب هـای مراقبـت در کـودکان مراقبـت خدمـات بـرای نیـاز مـورد پزشـکی زاتیتجهـ دادن قـرار اختیـار در و تامیـن

.. .و کننـده گـرم هـای پـد و پرتابـل انکوباتـور....و سـنج فشـار گوشـی و اتوسـکوپ) خدمـت دهنـده ارائـه مرکـز و اولیـه

 .(.. و ابسـانگ دماسـنج سـنج قـد تـرازو، ماسـک و بـگ

 :احمر هالل

 ......و پتو و پوشک و لباس های بسته نظیر نیاز مورد ملزومات تامین پیگیری

 کودکان به خدمت دهنده ارائه بهداشتی های تیم باسایر همکاری و هماهنگی

 (دارو و غذا معاونت) دارویی رامو

های تغذیه )مولتی ویتامین، قطره آهن( و ملزومات یک بار مصرف و شیر مصنوعی مورد نیاز در فوریت تامین داروها و مکمل

 های کودکان و قرار دادن آنها در فهرست قفسه دارویی بیمارستان
  



 

 

 

 یارائه خدمات سالمت خانواده و جمعیت در بالاتخصصی  یکارکردها

 های نوجوانانرائه مراقبتا  S3-4 :وستیپ

 زیر شاخه پیگیری بیماران در سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان )محمد شجاعی( واحد مسئول:

یی، تجهیزات پزشکی، هالل احمر، ان، امور دارورو ، سالمتستاد هدایت و مرکز اورژانس و وفوریت های پزشکیواحدهای همکار: 

 ن، نیروی انتظامیری و ستاد ساماندهی وزارت ورزش و جواناشهردا بهزیستی و

 شرح وظایف واحد مسئول

شناسـایی جوانـان در معـرض خطـر و نیازمنـد حمایـت شـامل: افـرادی کـه اعضـای خانـواده خـود را از دسـت داده انـد،  -1

ـک ت (قلبـی، آسـم، دیابـت ....)هـای مزمـن زمینـه ایج، بیماریالبـه بیماریهـای روانـی، صعـب العـ مبتالدر معـرض خشـونت، 

ـت جسـمانی و روانـی و ذهنـی، مراقـب یـک سـالمند در منـزل و گـزارش از مـوارد مـرگ و میـر و لیوالـدی، دچـار معلو

نـس هـای روان  بـه خونریـزی، شکسـتگی، اورژاالآسـیب دیدگـی هـای مختلـف و ارجـاع فـوری نوجوانـان و جوانـان مبتـ

 .پزشـکی و سـایر اورژانـس هـای ناشـی از حادثـه

ارزیابـی وضعیـت سالمت جسـمی و روانـی نوجوانان و جوانانـی در معرض خطر و نیازمند حمایت شـامل، افـرادی که  -۲

عـب العالج، بیماریهای مزمـن اعضای خانـواده خـود را از دسـت داده انـد ، در معـرض خشـونت ، مبتال بـه بیماریهـای روانی، ص

 .جسـمانی و روانی و ذهنـی، مراقب یک سـالمند در منزل معلولیت، تـک والـدی، دچار (قلبـی، آسـم ، دیابـت ....(زمینه ای 

 باروری جوانان در معرض خطر و نیازمند حمایت سالمتبررسی و تعیین  -۳

 روان جوانان سالمتارائه خدمات مشاوره   -4

  افراد تحت تکفل هر یک از افراد در گروه های فوق  سالمتتعداد افراد تحت تکفل و تعیین نیازهای  تعیین -5

بـرای حفاظـت از گـروه  الزمارائـه خدمـات آموزشـی بـه گـروه هـای فـوق در خصـوص رفتارهـای پرخطـر و هشـدارهای  -6

 ماعـی و خشـونت هـای جنسـیهـای پرخطـر بـه ویـژه دختـران در برابـر آسـیب هـای اجت

 ثبت کلیه خدمات ارائه شده الزمارائه خدمات روتین  -7

 اطمینان از صحت انجام ارجاع و پیگیری موارد ارجاع شده و ارائه خدمات پیگیری -8

 وینده.د شتامین ملزومات بهداشتی اولیه برای دختران جوان از قبیل نواربهداشتی، لباس زیر یکبار مصرف و موا پیگیــری -9

از  الیاباورژانسـی ناشـی از  کالت بـه بیمـاری مزمـن یـا دارای مشـالپیگیـری تامیـن داروهـای مـورد نیـاز بیمـاران مبتـ -10

سـال ماننـد  18-۳0قبیـل سـرم، خـون، فـرآورده هـای خونـی، وسـایل پانسـمان و سـایر داروهـای مـورد نیـاز گـروه هـدف 

 تـی بیوتیـک هـا، داروهـای ضـد قـارچ، آرام بخـش و ضـد افسـردگیمسـکن هـا، آن

 تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز -11

 طمینان از فراهم بودن تجهیزات حمل و نقل بیمارانا -1۲

 و تامین نیازهای افراد تحت تکفل آنها سالمتسال در خصوص وضعیت  18-۳0اطمینان از آرامش گروه هدف  -1۳

 واحدهای همکار شرح وظایف

 :پزشکی های وفوریت و اورژانس مرکز و هدایت ستاد

 درمانی مرکز و بیمارستان در خطر معرض در جوانان فوری پذیرش پیگیری

 :روان بهداشت

پیگیری انجام مشاوره جوان دچار مشکالت روحی روانی و ارائه پس خوراند به کارشناس بهداشتی/ مامایی تیم مراقبت 

 بهداشتی

 :ارویید امور

 ها و قرار دادن آنها در فهرست قفسه دارویی بیمارستانجوانان در فوریتنوتامین داروها و ملزومات یک بار مصرف مورد نیاز 

 :پزشکی تجهیزات



 

 

 

 اتوســکوپ) های بهاشتی اولیه و مرکز ارائه دهنده خدمتن و در اختیار قرار دادن تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مراقبتتامی

 ی فشارسنج و ... بگ و ماسک و وسایل معاینه بالینی(و گوش

  :احمر هالل

 پیگیری تامین و توزیع ملزومات مورد نیاز نظیر بسته های لباس نوار بهداشتی و لباس زیر یکبار مصرف  

  پیگیری تعیین محل اسکان مناسب و امن برای دختران جوان 

 گروه هدف  همکاری و هماهنگی با تیم بهداشتی در ارائه خدمت به 

 ن:تاد ساماندهی وزارت ورزش و جوانابهزیستی وشهرداری و س

 پیگیری خدمات مشاوره و ارجاعات 

 :نیروی انتظامی

 ... امین امنیت محل های اسکان و برخورد با عاملین خشونت جنسی وت

  



 

 

 رائه خدمات سالمت خانواده و جمعیت در بالیااتخصصی  یکارکردها

 های جواناناقبتارائه مر  S3-5 :وستیپ

 زیر شاخه پیگیری بیماران در سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان )محمد شجاعی( واحد مسئول:

یی، تجهیزات پزشکی، هالل احمر، ان، امور دارورو ، سالمتستاد هدایت و مرکز اورژانس و وفوریت های پزشکیواحدهای همکار: 

  نیروی انتظامی

 شرح وظایف واحد مسئول

 داده دسـت از را خـود خانـواده اعضـای کـه افـرادی: شـامل حمایـت نیازمنـد و خطـر معـرض در نوجوانـان اسـاییشن  -1

 ـتدیاب ، آسـم ، قلبـی) ای زمینـه مزمـن بیماریهـای ج،الالعـ صعـب روانـی، بیماریهـای بـه المبتـ خشـونت، معـرض در انـد،

 و مـرگ مـوارد از گـزارش و منـزل در سـالمند یـک مراقـب ذهنـی، و روانـی و جسـمانی یـتلمعلو دچـار والـدی، تـک ،(....

 ـکیپزش روان هـای اورژانـس شکسـتگی، خونریـزی، بـه المبتـ نوجوانـان فـوری ارجـاع و مختلـف هـای دیدگـی آسـیب و میـر

 حادثـه از ناشـی هـای اورژانـس سـایر و

جسـمی و روانـی نوجوانـان در معـرض خطـر و نیازمنـد حمایـت شـامل :افـرادی کـه اعضـای ارزیابـی وضعیـت سـامت  -۲

 مزمـن بیماریهـای – العـاج صعـب –خانـواده خـود را از دسـت داده انـد ،در معـرض خشـونت ، مبتـا بـه بیماریهـای روانـی 

 سـالمند یـک مراقـب – ذهنـی و روانـی و جسـمانی معلوایـت دچـار –تـک والـدی -زمینـه ای (قلبـی ، آسـم ، دیابـت ....)

 منـزل در

 باروری نوجوانان در معرض خطر و نیازمند حمایت سالمتبررسی و تعیین  -۳

 روان نوجوانان  سالمتارائه خدمات مشاوره   -4

 در گروه های فوق افراد تحت تکفل هر یک از افراد سالمتتعیین تعداد افراد تحت تکفل و تعیین نیازهای  -5

 ایرب الزمدارهای ی پرخطر و هشاای فوق و والدین و مراقبین و سرپرستان در خصوص رفتارههخدمات آموزشی به گروه هارائ -6

 یسهای اجتماعی و خشـونت های جنیب حفاظت از گروه های پرخطر به ویژه دختران در برابر آس

 ئه شدهثبت کلیه خدمات ارا الزمارائه خدمات روتین  -7

 اطمینان از صحت انجام ارجاع و پیگیری موارد ارجاع شده و ارائه خدمات پیگیری -8

زیـر  لبـاس نـوار بهداشـتی، مـواد شـوینده، پیگیـری تامیـن ملزومـات بهداشـتی اولیـه بـرای دختـران نوجـوان از قبیـل -9

 یکبـار مصـرف 

از  یابالـاران مبتـا بـه بیمـاری مزمـن یـا دارای مشـکالت اورژانسـی ناشـی از پیگیـری تامیـن داروهـای مـورد نیـاز بیم -10

سـال سـال 18-6قبیـل سـرم، خـون، فـرآورده هـای خونـی، وسـایل پانسـمان و سـایر داروهـای مـورد نیـاز گـروه هـدف 

 د افسـردگیماننـد مسـکن هـا، آنتـی بیوتیـک هـا، داروهـای ضـد قـارچ، آرام بخـش و ضـ

 اطمینان از فراهم بودن تجهیزات حمل و نقل بیماران -11

 و تامین نیازهای بهداشت عمومی سالمتسال در خصوص وضعیت  18-6اطمینان از آرامش گروه هدف  -1۲

 شرح وظایف واحدهای همکار
 :پزشکی های وفوریت و اورژانس مرکز و هدایت ستاد 

 درمانی مرکز و بیمارستان در بستری نیازمند و خطر معرض در نوجوانان فوری پذیرش پیگیری

 :روان بهداشت

 کارشـناس بـه فیدبـک ارائـه و روانـی روحـی مشـکالت دچـار کـه آنهـا سرپرسـتان و نوجـوان مشـاوره انجـام پیگیـری

 بهداشـتی مراقبـت تیـم مامایـی / بهداشـتی

 :دارویی امور

 قفسـه فهرسـت در آنهـا دادن قـرار و نوجـوان هـای فوریـت در نیـاز مـورد مصـرف اربـ یـک ملزومـات و داروهـا تامیـن

 بیمارستان داوریـی

 :پزشکی تجهیزات



 

 

 اولیـه بهداشـتی های مراقبت در نوجوانان مراقبـت خدمات بـرای نیاز مورد پزشـکی تجهـزات دادن قـرار اختیـار در و تامیـن

 (... و ابسالنگ دماسنج، سـنج، قد و تراز ماسـک، بگ، سـنج، فشـار گوشـی ـکوپ،اتوس) خدمت دهنده ارائه مرکز و

 :احمر هالل

 ... مصرف یکبار زیر لباس و بهداشتی نوار لباس های بسته نظیر نیاز مورد ملزومات توزیع و تامین پیگیری 

 باروری بهداشت خدمات دهنده ارائه های تیم سایر با هماهنگی و همکاری

 :تظامیان نیروی

 ... و جنسی های خشونت و استفاده سو از پیشگیری برای....  و اسکان محلهای در نوجوانان از مراقبت و امنیت تامین

  



 

 

 

 رائه خدمات سالمت خانواده و جمعیت در بالیااتخصصی  یکارکردها

 های میانساالنارائه مراقبت  S3-6 :وستیپ

 سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان )محمد شجاعی( زیر شاخه پیگیری بیماران در واحد مسئول: 

یی، تجهیزات پزشکی، هالل احمر، ان، امور دارورو ، سالمتستاد هدایت و مرکز اورژانس و وفوریت های پزشکیواحدهای همکار: 

 نیروی انتظامی

 شرح وظایف واحد مسئول

 تسرپرسبـی زنـان خطـر معـرض در دیـده، آسـیب سـال ۳0 - 59 دانمر و زنـان روانی و میجس متسال یارزیاب و اییشناس -1

 در مـردان و زنـان بـرای الزم روتیـن خدمـات ارائـه مزمـن بیماریهـای بـه مبتـا ، معلـول ، خانـوار سرپرسـت زنـان شـده،

 ادثـهح از ناشـی هـای اورژانـس سـایر و پزشـکی روان هـای اورژانـس شکسـتگی، خونریـزی، مشـکالت بـه مبتال و رخط رضمع

 خطـر معـرض در مـوارد ارجـاع و

روان و ارجـاع افـراد دچـار مشـکل روان بـه  سالمتمت بـاروری پیگیـری ارائـه خدمـات مشـاوره البررسـی و تعییـن سـ -۲

 کارشـناس بهداشـت روان

 فوق های گروه در افراد از کی هر تکفل تحت افراد سالمت نیازهای تعیین و تکفل تحت افراد تعداد تعیین -۳

 گـروه از حفاظـت بـرای الزم هشـدارهای و پرخطـر رفتارهـای خصـوص در فـوق هـای گـروه بـه آموزشـی خدمـات ارائـه   -4

 آموزشـی هـای بسـته توزیـع و احتمالـی اجتماعـی هـای آسـیب برابـر در زنـان ویـژه بـه پرخطـر هـای

 ئه شده و گزارش از موارد مرگ و میر و آسیب دیدگی های مختلفثبت کلیه خدمات ارا  -5

 اطمینان از صحت انجام ارجاع و پیگیری موارد ارجاع شده و ارائه خدمات پیگیری -6

 پیگیری تامین نیازهای بهداشتی اولیه برای زنان از قبیل نوار بهداشتی، مواد شوینده، لباس زیر یکبار مصرف -7

به بیماریهای زمینه ای مزمن از قبیل دیابت، پرفشاری خون و ... سایر  مبتالهای مورد نیاز بیماران پیگیری تامین دارو -8

 سال مانند آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، آرام بخش و ضد افسردگی ۳0- 59مورد نیاز زنان و مردان  داروهای

از قبیل سرم، خون، فرآورده های خونی، وسایل  بالیاناشی از اورژانسی  مشکالتبه  مبتالتامین داروهای مورد نیاز بیماران  -9

 پانسمان

 نیاز مورد آزمایشگاهی خدمات تامین  -10

 اطمینان از فراهم بودن تجهیزات حمل و نقل بیماران -11

 و تامین نیازهای افراد تحت تکفل آنهامت السـسال در خصوص وضعیت  ۳0 - 59اطمینان از آرامش زنان و مردان  -1۲

 شرح وظایف واحدهای همکار

 :پزشکی های فوریت و اورژانس مرکز و هدایت ستاد

 درمانی مرکز و بیمارستان در خطر معرض در میانساالن فوری پذیرش پیگیری

 :روان بهداشت

 ایـیمام/ بهداشـتی کارشـناس بـه خورانـد پـس ارائـه و روانـی روحـی تمشـکال دچـار میانسـال مشـاوره انجـام پیگیـری

 بهداشـتی مراقبـت تیـم

 :دارویی امور

 بیمارستان داوریی قفسه فهرست در آنها دادن قرار نیاز مورد مصرف بار یک ملزومات و داروها تامین

 :پزشکی تجهیزات

 ،زرگسالب ماسک بگ، سنج، فشار گوشی اتوسکوپ،) مراقبت خدمات برای نیاز مورد پزشکی تجهزات دادن قرار اختیار در و تامین

 (... و ابسالنگ دماسنج ترازو،

 :احمر هالل



 

 

 ... مصرف یکبار زیر لباس و بهداشتی نوار لباس های بسته نظیر نیاز مورد ملزومات توزیع و تامین پیگیری

 :انتظامی نیروی

 دختران و زنان ویژه به مراقبت و اسکان منطقه امنیت تامین

 خشونت و تجاوز عاملین با برخورد پیگیری

  



 

 

  

 رائه خدمات سالمت خانواده و جمعیت در بالیااتخصصی  یردهاکارک

 های باروری سالمارائه مراقبت  S3-7 :وستیپ

 سرپرستار بخش مامایی )زهرا سبزه( واحد مسئول: 

 ییان، امور دارورو سالمتواحدهای همکار: 

 شرح وظایف واحد مسئول

  همسردار الهس 10-49 زنان تمامی سالمت وضعیت و تعداد از اطالع  -1

 های سنی هتهیه فهرست جداگانه از گروه فوق که آسیب دیده در منطقه تحت پوشش به تفکیک گرو -۲

 :در این مقطع زمانی در اولویت گرفتن خدمات می باشند. این افراد شامل بالیاشناسایی زنانی که در شرایط  -۳

 دزوجینی که تمایل و شرایط فرزند آوری را ندارن.  

 ی که بارداری برای آنها پر خطر محسوب میگرددخانم های.  

 خانـم هایـی کـه در مرحلـه درمـان ART (درمـان نازایـی بـا روشـهای کمـک بـاروری)  سـیکل قاعدگـی همزمـان

  قـرار دارنـد بالیابـا وقـوع 

 خانم هایی که در شرایط روحی و روانی مناسبی قرار ندارند.  

 ی آسیب های اجتماعی بوده اندخانم هایی که در معرض برخ. 

 روش از اسـتفاده بـه تمایـل کـه افـرادی بـه سـالم بـاروری خدمـات ارائـه جهـت اولیـه معاینـه و مشـاوره و بررسـی   -4

 دارند گــذاری فاصلـه

 بـاروری رضـه مرتبـط بادچـار عا از بحرانپـس  دالیلیمعاینـه و ویزیـت و درمـان توسـط پزشـک افـرادی کـه بنـا بـه   -5

 .شـده انـد (ماننـد عـوارض ناشـی از اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده از وسـیله پیشـگیری از بـارداری(

قـرار دارنـد  ART م پیشـگیری و داروهـای مـورد نیـاز بـرای زوجهـای نابـاروری کـه در سـیکل درمـانالم نیـاز اقـالاعـ -6

 .)منطقـه و و ضعیـت بحـرانت البـا توجـه بـه مشـک(

 به افراد در اولویت گرفتن خدمت الزمارائه خدمات مورد نیاز همراه با ارائه اموزش های  -7

 .قرار دارند ART ارائه خدمت به زوجین نابارور که در سیکل درمان -8

 شرح وظایف واحدهای همکار

 :دارویی امور

 خانواده سالمت گروه با گذاری فاصله اقالم توزیع و تامین در همکاری

 :روان سالمت گروه

 مربوطه واحد پروتکل با مطابق الزم پیگیری و مشاوره و عملیاتی های تیم سوی از شده ارجاع افراد به کمک در همکاری

  



 

 

 ارائه خدمات سالمت خانواده و جمعیت در بالیاتخصصی  یکارکردها

 های سالمندانارائه مراقبت  S3-8 :وستیپ

 زیر شاخه پیگیری بیماران در سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان )محمد شجاعی( :واحد مسئول

 امور دارویی، آموزش سالمت، ستاد هدایت و مرکز فوریت های پزشکی، بهزیستی، سالمت روانواحدهای همکار: 

 شرح وظایف واحد مسئول

ر،  بـه الزایمـالل ، مبتـا بـه بیماریهـای مزمـن ، مبتـشناسـایی سـالمندان آسـیب دیـده جسـمی و روانـی ، تنهـا ، معلـو -1

  بـه بیماریهـای واگیـرالمبتـ

 یکیزجسمی و روانی سالمند و انجام معاینه فی سالمتارزیابی  -۲

 تعیین نیازهای هر فرد سالمند به صورت مجزا و افراد تحت تکفل آنها -۳

سـمی و روانـی سـالمندان، و پیگیـری تأمیـن داروهـای مـورد نیـاز ت جالارائـه خدمـات مـورد نیـاز در خصـوص مشـک  -4

 آنـان و ارجـاع سـریع مـوارد پرخطـر بـه مراکـز درمانـی یـا بیمارسـتانها 

 ر، پیشگیری از بروز رفتارهای پر خط(متناسـب بـا بیمـاری)د رخطر بیماری هر ف عالئمدر خصوص  الزمارایه آموزشهای   -5

 میر سالمندان آسیب دیده یا ناشی از بیماری  ه خدمات ارائه شده و گزارش موارد مرگ وثبت کلی -6

 پیگیری مراقبت از سالمند ترخیص شده از بیمارستان -7

 ...( البسه، پتو، پوشک بزرگسال، لباس زیر و)پیگیری تامین وسایل مورد نیاز پوششی، بهداشتی  -8

 ... لمندان که بیشتر مصرف دارند مانند نیتروکانتین، تریامترن اچ، لوزارتان وپیگیری تامین داروهای مورد نیاز سا -9

 پیگیری تامین وسایل ترالی اورژانس برای سالمندان -10

 شرح وظایف واحدهای همکار

 :امور دارویی

 دارویی مکملهای تأمین و استراتژیک ذخیره از سالمندان نیاز مورد دارو تامین

 :سالمت آموزش

 سنی گروههای با متناسب آموزشی محتوای براساس میعمو آموزش

 :پزشکی های فوریت مرکز و هدایت ستاد

 خطر معرض در سالمندان بستری و انتقال تامین و نیاز مورد ملزومات توزیع و تآمین

 :بهزیستی

 ویلچر و واکر باطری، و سمعک تامین لزوم موارد در و سالمندان جانبه همه حمایت و سرپناه تأمین در مساعدت

 :روان سالمت

 سالمندان جمعیت روانی نیازهای تأمین در مساعدت

 

 

 

 



 

 

 

 

  S4 یاختصاص کارکرد

 تغذیه
 

  



 

 

 

 بالیاکارکردهای تخصصی ارایه خدمات تغذیه در 

 تغذیه S4 :وستیپ

 های واحد عملیات )مجید مودب(ای در مدیریت زیرساختزیرشاخه خدمات تغذیه واحد مسئول:

 حد مسئولشرح وظایف وا

 دیدهپایش امنیت غذایی خانوارهای آسیب -1

  پذیرهای آسیبها برای گروهپایش تامین ریزمغذی -۲

 خوارانای شیرپایش تامین نیازهای تغذیه -۳

 آموزش تغذیه مناسب در بحران به کارکنان و جامعه آسیب دیده -4

حاصـل (Wasting) وزن بـرای قـد الغریبـر اسـاس شـاخص ) بـه سـوء تغذیـه الرجـاع بـه واحـد مشـاوره افـراد مبتا -5

و افـراد بزرگسـال براسـاس شـاخص نمایـه تـوده بدنـی  بالیاسـال در  5از نتایـج ارزیابـی وضعیـت تغذیـه کـودکان زیـر 

 ) 5/18کمتـر از 

 ندازی یا تقویت واحد مشاورههای آسیب پذیر تغذیه ای از طریق راه اای به گروهارائه خدمات مشاوره تغذیه -6

حاصل از نتایج ارزیابی وضعیت تغذیه  الغری بر اساس شاخص) به سوءتغذیه شدید ارجاع به مراکز درمانی افراد مبتال -7

 (5/18 از توده بدنی کمتر نمایه شــاخص بر اساس بزرگسال افراد وبالیا  در السـ 5 کودکان زیر

غذایی اهدا شده یا تغییر در نوع سبد غذایی بر اساس نتایج پایش و ارزشیابی نظارت بر تصمیم گیری بر ادامه توزیع سبد  -8

 کنترل کمی و کیفی توزیع سبد غذایی

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 S5 یاختصاص کارکرد
های حمایتآموزش و اجرای مداخالت 

 روانی اجتماعی
 

  



 

 

 ایبال تیریدر مد یو اجتماع یروان یهاتیارائه خدمات حما یتخصص یکارکردها

 اجتماعی -های روانی جرای مداخالت حمایتآموزش و ا  S5 :وستیپ

 ) ندا کریمی( HICSزیرشاخه بهداشت روان در واحد عملیات  واحد مسئول:

 ، واحد مشاوره و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی گنابادمددکاری بیمارستان )اسماعیل صدیقی(واحد همکار: 

 شرح وظایف واحد مسئول

 های ملی یه محتوای آموزشی بر اساس برنامه ها و دستورالعملته -1

 ها و تمرین بالیاارزیابی وضعیت علمی و مهارتی کارشناسان در  -۲

 ، کارگاه و یا سمینار بر اساس ارزیابی اولیه کالسهماهنگی برگزاری  -۳

 نظر مدرسین و فراگیران به لحاظ کیفیت برگزاری و محتوای آموزشی بر اساس  کالسارزیابی برگزاری  -4

 روان در وزارت بهداشت سالمتگزارش اقدامات آموزشی به معاونت بهداشتی دانشگاه و دفتر -5

هـای راجـع بـه افـراد فـوت شـده، مجـروح و اعـزام شـده بـرای درمـان و کـودکان در گروه اطالعاتجمـع آوری کلیـه  -6

  .را از دسـت داده انـد سـنی مختلـف کـه والـد یـا والدیـن خـود

ثبـت شـود و از کلیـه جنـازه هـای مجهـول  (کاغـذی یـا رایانـه ای)ضـروری در کارتهـای بهداشـتی خانـواده  اطالعات -7

 الهویـه عکسـبرداری مـی شـود. در صـورت امـکان شـماره تمـاس نیـز قیـد شـود

  .راجع به وجود مرکز خدمات حمایت های روانی و نوع خدمات آنفوری به امدادگران و مردم منطقه  اطالعاتدادن  -8

ع دادن خبرمـرگ بـه بسـتگان بـه الاطـ)صحیـح بـه امدادگـران و بازمانـدگان و اقـوام دور از محـل حادثـه  اطالعاتدادن  -9

 .(اعضـاء خانـواده صـورت گیـرد مـکان توسـط افـراد ایـن کمیتـه و بـا حضـور یکـی ازاالشـیوه تخصصـی، بهتـر اسـت حتـی 

 رسانی در مورد مجروحان به افراد بازمانده و بالعکس اطالع -10

بـا توجـه بـه شـرایط موجـود در منطقـه، بـا اسـتفاده از امکانـات اولیـه ای چـون پخـش بـا بلندگـو یـا  اطالعاتتبـادل  -11

 جمعـی، تلتکـس و سـایت اینترنتـی صـورت مـی گیـردامکانـات پیشـرفته تـر مثـل رسـانه هـای ارتبـاط 

اجـرای مناسـب مراسـم سـوگواری و تدفیـن اجسـاد یکـی دیگـر از نیازهـای پایـه بازمانـدگان اسـت کـه ضـروری اسـت   -1۲

 براسـاس آداب و سـنت منطقـه مراسـم سـوگواری و خاکسـپاری انجـام شـود

ـح توضی ظـر روانـی مفیـد خواهـد بـود.انـدگان اگـر هدایـت شـده و صحیـح صـورت گیـرد، از ندیـدن جنـازه توسـط بازم  -1۳

 دادن راجـع بـه چگونگـی وقـوع مـرگ بـه نحـو صحیـح مفیـد اسـت

 دمـور انسـانی نیـروی حداقـل دیـدگان، آسـیب بـرای اجتماعـی –هـای روانـیت گروهـی حمایـتالجهـت انجـام مداخـ  -14

نیـاز مطلـوب جهـت انجـام مداخلـه شـامل یـک روانشـناس، یـک روانپزشـک و یـک مـددکار اجتماعـی اسـت. درصـورت 

 فراهـم بـودن همـکاری بیـن بخشـی، ترکیبـی از نماینـدگان وزارت بهداشـت، هـال احمـر و بهزیسـتی مطلـوب خواهـد بـود

  .سنجی و غربالگری موارد شدیدتر صورت می گیردگروهی اولیه، ادامه نیاز مداخالتدر  -15

 هـای غربـال شـده بـا هـدف بازسـازی روابـط اجتماعـی و خانوادگـی آسـیب دیـده بـهتخصصـی بـرای گروه مداخالت -16

ن افـراد چرخـش تعامـات گروهـی و تسـریع حـس همدلـی در بیـ ،بـا اسـتفاده از شـیوه هـای تخلیـه هیجانـی دنبال حادثه،

و  انجـام خواهـد شـد. ضمنـا ایـن گروههـاهای بهبود روانی گروه و استفاده از تکنیک بازگویی روانشناختی و سایر تکنیک

  .شــوندو اطفــال جداگانــه تشــکیل می بزرگساالنبــرای 

 :ت ویژه گروه های خاصالمداخ -17

 کودکدر گروههـای تخصصـی از امکانـات مراکـز بـازی یـا خانـه بـازی وه بـر شـرکت الکـودکان: کـودکان ایـن مناطـق عـ 

کـه در منطقـه ایجـاد مـی گـردد، اسـتفاده خواهنـد نمـود تـا از طریـق فعالیتهـای فیزیکـی و بـازی بازنمایـی کـودک تجـارب 

 دی در زلزلـه در آنهـا کاهـش یابـذهنـ

یـت روانـی ـ اجتماعـی و اسـتفاده از تکنیـک هـای بازگویـی روانشـناختی و سـایر تشـکیل جلسـات گروهـی حما: داغدیـدگان

 تکنیکهـای بهبـود روانـی



 

 

به یـان الـی حمایـت روانـی ـ اجتماعـی مبتتشـکیل جلسـات گروه :ت ویـژه سـندروم اسـترس پـس از حادثـهالداخـم

PTSD ایجـاد  عالئمدسـته  ۳فاصلـه یـک هفتـه بـا رویکـرد کنتـرل  جلسـه بـه 4بـه صـورت گروهـی حداقـل . این جلسات

ـی اجتنابـی و اضطراب عالئمشـده ناشـی ازاسـترس شـامل تجربـه مجـدد هیجانـات دردنـاک، بیـش برانگیختگـی هیجانـی و 

 .تشـکیل مـی شـود

توسـط اعضـاء تخصصـی کمیتـه در جهـت امدادگـران: تشـکیل جلسـات جهـت تخلیـه هیجانـی و بازگویـی روانشـناختی،  

 کاهـش تنـش و ارتقـاء بهداشـت روانـی و پیشـگیری از فرسـودگی شـغلی امدادگـران 

 ن:دمات مددکاری مستمر به بازماندگاخ -18

ارتبـاط مردمـی، ارائـه خدمـات مـددکاری بـه شـکل  اطالعاتع رسـانی کمیتـه و نیـز المرکـز اطـ اطالعاتاسـتفاده از  با

و ارتبـاط موثـر بـا عوامـل و اعضـاء ذیربـط در کمیتـه ( بسـتری یـا سـرپایی)مرتـب و منظـم بـا بازمانـدگان نیازمنـد، مجـروح 

 اسـتانی توسـط اعضـاء مـددکاری کمیتـه خواهـد بـود

ان و ایجـاد ارتبـاط فعـال بیـن مـردم ت اقتصـادی، اجتماعـی و خانوادگـی بازمانـدگالنامـه ریـزی مـددکاری بـرای مشـکبر 

 و مسـئولین سـتادهای معیـن از طریـق مـددکاران کمیتـه 

 برنامه ریزی جهت ایجاد اشتغال از طریق مددکاران کمیته  -19

 ت انجام شدهالپایش و ارزشیابی مداخ -۲0

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S6 یاختصاص کارکرد
نیازسنجی آموزش سالمت و ارائه 

 جمعیت تحت تاثیر آموزش به
  



 

 

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در بالیا  یتخصص یکارکردها

 تاثیر تحت جمعیت به آموزش ارائه و سالمت آموزش نیازسنجی: S6-1پیوست 

 سوپروایزر آموزش سالمت بیمارستان ) اعظم رضی زاده(واحد مسئول: 

 کلیه واحدهای مشارکت کننده در فاز پاسخهمکار:  یواحدها

    :واحد مسئول فیشرح وظا

آوری و تحلیل کلیه اطالعات مربوط به مخاطرات سالمت از طریق تکمیل فرم نیازسنجی آموزشی در هر منطقه در جمع -1

 شرایط عادی، گزارش به سایر واحدهای مرتبط و کمیته مدیریت بالیا

شی مهارت آموزو  ییتوانا یاقه منظور ارتب ایدر بال ریگدر یو درمان یکارکنان بهداشت هیکل یراب یآموزش یاهبرنامه یرااج  -۲

 کارکنان

های بهداشتی حاصل از نیازسنجی آموزشی با همکاری کلیه واحدهای طراحی سریع و دقیق مداخالت آموزشی برای اولویت -۳

 مرتبط

 ایموجود بعد از بال یارتباط لیوسا یابیارز -4

  ل نواقص و بایگانی آنهاهای آموزشی موجود و تکمیارزیابی سانه -5

 در صورت نیاز تدوین پیام آموزشیهای آموزشی مورد نیاز از آرشیو نظارت بر محتوای آموزشی و انتخاب پیام -6

  ایوقوع و بعد از وقوع بال نیح ،یعاد طیشرا در یآموزش یبرنامه ها یینها یابیو ارزش شیپا -7

  ایبعد از وقوع بال دهید بینطقه آسم در یمشکالت بهداشت یبند تیو اولو یبررس  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 S7 یاختصاص کارکرد
و مدیریت خدمات  تیوضع یابیارز

 آزمایشگاهی
 

  



 

 

 ایبال تیریدر مد یشگاهیخدمات آزما هیارا یتخصص یکارکردها

 مدیریت خدمات آزمایشگاهیارزیابی وضعیت و  :S7پیوست 
 امانه فرماندهی حادثه بیمارستان )مهدی نادری(مدیر زیر شاخه آزمایشگاه در سواحد مسئول: 

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای بیمارستانهمکار:  یواحدها

 :واحد مسئول فیشرح وظا 

 یبانک اطالعات هیموجود و ته یشگاهیآزما یهاتیظرف یابیارز -1

 یو مرجع منطقه ا یمرجع دانشگاه شگاهیآزما یاستقرار و توانمند ساز -۲

 ازیدر صورت ن (لی)موبا اریس شگاهیجهت استقرار آزما یهنگهما -۳

 ازیرتابل( در صورت نقابل حمل )پ شگاهیآزما هیجهت ته یهماهنگ -4

 اریس موقت و شگاهیجهت استفاده در آزما ازیمورد ن زاتیتجه ا وهفهرست فراورده هیته -5

 اریس موقت و شگاهیدر آزمابه منظور استفاده عملکرد مطلوب  یدارا زاتیتجه یگذاربرچسب -6

 بحران  طیبه منظور کار در شرا تیانتخاب افراد توانمند و واجد صالح -7

 یشگاهیآزما یهامیت لیتشک  -8

  زاتیجهت کار با تجه هامیآموزش افراد ت -9

 یسنج ازیبر اساس ن یآموزش یهادوره یبرگزار  -10

 یسال به مسئول ستادو ار ینظارت دانشگاه ستیچک ل انهیسال لیتکم  -11

 دانشگاه  ایو کاهش خطر بال تیریبا دفتر مد یبا هماهنگ یادوره یمانورها یبرگزار -1۲

 دانشگاه در مسئول واحدهای از اولیه ارزیابی اطالعات دریافت -1۳

 نعییت اینصورت غیر در عادی شرایط برقراری تا مربوطه اطالعات پیگیری منطقه در موجود امکانات بودن کافی صورت در -14

 منطقـه به پرسنل یا تجهیزات ،(پورتابل) حمل قابل یـا (لموبای) یارس گاهآزمایش زاماع هب یاحتمال ازنی

 باالتر مراکز به ارسالی هایآزمایش جواب دریافت پیگیری -15

 دیده بآسی منطقه نیاز صورت در آنها اعزام هماهنگی و استان در موجود امکانات بودن کافی بررسی  -16

 ـرحداکث شـده تعییـن پیـش از مناسـب محـل در ارسـالی تجهیـزات یـا پرسـنل آزمایشـگاه، اسـتقرار جهـت هماهنگـی  -17

 اولیـه عالاط از پـس سـاعت ۲4 تـا

های ها و تجهیزات مورد نیاز به منظور استقرار آزمایشگاه موقت و نظارت بر عملکرد فعالیتهماهنگی تامین فرآورده -18

 آزمایشگاه موقت و سیار

 منطقه در آزمایشگاهی خدمات ارائه بر نظارت  -19

های هایی که امکان انجام آزمایش آنها در آزمایشگاه مورد نظر وجود ندارد مطابق با دستورالعملهماهنگی ارسال نمونه -۲0

 ای، کشوری و یا بین المللی(طقهاستاندارد انتقال نمونه به آزمایشگاه در سطوح باالتر )مرجع دانشگاهی، من

 دهای همکار:واح فیشرح وظا

 مرتبط واحدهای به اطالعات و حادثه های گزارش برخط ارسال -1

های درمان به های معاونت بهداشتی و رئیس اداره امور آزمایشگاههماهنگی جهت اعزام کارشناس مسئول امور آزمایشگاه -۲

 محل حادثه در صورت نیاز

 در زمان حادثه آزمایشگاه به پشتیبانی دماتخ ارائه -۳



 

 

 آزمایشگاهی خدمات ارایه باالتر سطوح به آزمایشگاهی هاینمونه ایمن ارسال در مشارکت -4

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 S8 یاختصاص کارکرد

 عملیات پاسخ دارویی
 

  



 

 

 ایدر بال کییولوژیدارو و مواد ب یتخصص یکارکردها

  تهیه و توزیع دارو و : برآورد نیاز به داروS8پیوست 

 )جواد سبحانی( HICS زیرشاخه توزیع داروها در شاخه آمادگاه واحد عملیاتواحد مسئول: 

 واحد پشتیبانی، معاونت غذا و دارو دانشگاه، معاونت بهداشت دانشگاههمکار:  یواحدها

 :    مسئول واحد فیشرح وظا

 موجودی انبارها  نییتع  -1

  HICSریزی برنامه آمده از واحد شیپ تیها در فورمارییبار ب شیبرآورد افزا افتیدر -۲

تعیین اقالمی که در شرایط عادی در منطقه مورد نیاز نبوده و یا نیاز به اقالم مذکور بسیار کم بوده و افزودن موارد در صورت  -۳

 نیاز

ازهای دارویی و گزارش کمبود احتمالی دارو در هماهنگی با مسئول دارویی دانشگاه در مورد برنامه ریزی و نحوه تامین نی -4

  های توزیع کننده در سطح شهرستانشرکت

 هماهنگی با معاونت غذا و دارو در جهت رفع کمبودهای احتمالی دارو  -5

 های توزیع کننده در سطح شهرستانهماهنگی با سازمان غذا و دارو در جهت رفع کمبودهای احتمالی دارو در شرکت -6

 ه فهرست اقالم مورد نیاز و مقایسه با موجودی انبار جهت تعیین نیاز نهایی جهت انجام فرآیند تامین و توزیعتهی -7

 دارو عیهای توزاز شرکت ازیداروهای مورد ن هیته -8

 از معاونت بهداشت  کییولوژیداروها و مواد ب افتیدر -9

 جام شدهکارشناسی ان ایو  ازهایداروها بر اساس اعالم ن عیتوز -10

 ایجاد سیستم توزیع دارو  -11

 ر:همکا یواحدها فیوظا شرح

 .ستیدارو موجود ن عیهای توزنظر در شرکت دکه در زمان مور ییاقالم دارو نیهمکاری جهت تام -1



 

 

 راهنماهای اجرایی کارکرد برآورد نیاز به دارو و مواد بیولوژیکی

 بالیامدیریت فهرست داروهای مورد نیاز در - 1راهنمای اجرایی 

 
  



 

 

 

 

 

 ضمائم

  



 

 

 سامانه هشدار اولیه

 

  



 

 

 برنامه تخلیه اضطراری بیمارستان

 تخلیه بیمارستان

 ارطرح تخلیه اضطراری، اساس ساختد. حادثه ممکن است به گونه ای رخ دهد که به تخلیه تمام یا قسمتی از بیمارستان نیاز باش

HICS  کند که ممکن است در هنگام نیاز به تخلیه بیمارستان صی را به آن اضافه میدهد بلکه موارد اجرایی مشخرا تغییر نمی

ریزی حوادث غیرمترقبه خود باید پیش بینی احتمال فاجعه آمیز ترین حالت های بیمارستان در برنامه. مورد استفاده قرار گیرد

ن زمینه گسترش دهد. مثل از دست رفتن ارتباطی معمول را بکند و استراتژی های خود را در ای یاز دست دادن سیستم ها

 بطور همزمان.تلفن ها، اینترنت و سیستم رادیویی 

واحد برنامه ریزی به ویژه مسئول ترخیص پاسخگوی برنامه ریزی مقدماتی درباره زمان و چگونگی تخلیه بیمارستان است اما 

 .فرمانده حادثه تصمیم گیر نهایی است

ش از تصمیم گیری نهایی با کارکنان فرماندهی و مدیران بخش ها و تصمیم گیرندگان خارج از فرمانده تخلیه بیمارستان نیز پی

  د.کنمیبیمارستان نظیر مرکز هدایت عملیات دانشگاه و دیگر بیمارستان ها مشورت 

ه منظور نابراین بدر صورت نیاز به تخلیه کامل بیمارستان، ممکن است همه بیمارستان امکان تخلیه همزمان را نداشته باشند ب

 .انجام دادن این کار برنامه ریزی کافی ضروری است

ع الدر هنگام تصمیم گیری ارشد رابط و هماهنگی و ارشد روابط عمومی به روش صحیح و در زمان مناسب این خبر را به اط 

انس، پلیس و عوامل بهداشت کارکنان بیمارستان و سازمان های خارجی نظیر مرکز هدایت عملیات دانشگاه، آتش نشانی، اورژ

  رسانند.می عمومی

 .گیردمیعات نیز در اختیار بیماران و خانواده های آنان قرار البرخی اط در صورت لزوم،

در هنگام بروز حوادث ممکن است تلفن های بیمارستان اشغال شده و یا دچار آسیب شوند در این گونه حوادث فردی که مسئول 

  .کندمیاست باید ارتباطات داخلی را کنترل و هماهنگ  ارتباطات در بیمارستان

 طرح تخلیه اضطراری

  د.نیز نوع حادثه می تواند تفاوت داشته باشو  تخلیه اضطراری با توجه به محل قرارگیری افراد

  :مواردی که ممکن است نیاز به تخلیه را ضروری سازد

پتانسیل مواجهه با مواد ، ن رفتن سیستم های گاز یا برق یا آباز بی، تخرابی زیرساخت ها و تسهیال، آتش سوزی و دود

 خطر بمب گذاری ، ترور، خشونت و یا ورود افراد مسلح، خطرناک

  گیرد.صورت میپیج کردن از طریق آگاه سازی افراد از وضعیت اضطراری  

  اند.در تمامی راهروها و مسیرها مشخص شدهمسیرها و خروجی های تخلیه  

 در سامانه فرماندهی حادثه مشخص شده است.مسئولین  و هاکننده نقش هماهنگ 

 مشخص شده  «محل تجمع ایمن»به وسیله تابلوهای  مکانی به عنوان محل تجمع افراد پس از عملیات تخلیه اضطراری

 (و سمت چپ ورودی اورژانس C، ورودی ۳)فضای بین پارکینگ پزشکان و فضای سبز و در ورودی  است.

  



 

 

  کلیدی فرمانده حادثهتصمیمات 

فاصله پس از تصمیم به تخلیه باید تصمیمات کلیدی بسیاری را در خصوص ارتباطات با افراد داخل بیمارستان الفرمانده حادثه ب

  :کند از جمله تصمیم گیری در خصوصمیو سازمان های خارج بیمارستان اخذ 

 (، عمودی، کاملیه )افقیسطح تخل  

  (یی، مدل منابع، مدل حادمدل جغرافیا)نوع تخلیه 

  (میزان فوریت تخلیه)زمان تخلیه  

  اولویت بندی بیماران 

  مکان های بیماران تخلیه شده و ترخیص شده 

 سطوح تخلیه
 تخلیه افقی

یه تخل. در این مرحله امنیت افراد و منابع نسبت به تهدیدات یک خطر فوری حفظ شده است و در همان طبقه باقی می مانند

 .این معنی است که هر کس در هر واحدی که قرار دارد بایستی به سمت مقابل خطری که وجود دارد تغییر مکان دهدافقی به 

  .بیشتر موارد تخلیه که مربوط به یک بخش درمانی و یا یک اتاق بستری بیمار می شود به روش افقی انجام می شود

 تخلیه عمودی

در مورد حادثه ای که محل آن دقیقا مشخص شده کارکنان و بیماران  .اشاره دارد ین مرحله از تخلیه به تخلیه کامل یک طبقها

توانند به یک مکان دیگر در آن ساختمان که ایمن بودن آن مشخص شده است منتقل شوند. که این مکان حداقل دو طبقه می

تر تا در صورتی که شرایط بد باالترهدایت شوند نه تر بهتر است بیماران به طبقات پایین باشد.تر از محل حادثه میاالتر یا بپایین

 .شد تخلیه کامل ساختمان با سهولت بیشتری انجام شود

 تخلیه کامل

تخلیه کامل تنها بایستی به عنوان آخرین راه حل انجام شود.  .این مرحله از تخلیه در برگیرنده تخلیه کامل یک ساختمان است

مکان یا فضای جایگزین منتقل شوند. این تصمیم گیری نیازمند هماهنگی میان همه بخش  کارکنان، بیماران و منابع باید به یک

 .های فعال در تخلیه است

 انواع تخلیه
 مدل جغرافیایی

این نوع تخلیه سیستماتیک بر روی تخلیه فضاهایی تمرکز دارد که ریسک بیشتری نسبت به فضاهای دیگر بیمارستان آنها را 

های در اولویت، یکی پس از دیگری در هنگام تخلیه ر مورد تخلیه اتاق های انتخاب شده به عنوان اتاقتهدید می کند. و یا د

از این مدل زمانی می توان استفاده کرد که بیمارستان زمان کافی جهت این نوع تخلیه در  .کامل یک بخش صحبت می کند

 .اختیار داشته باشد

 مدل منابع

در این نوع از تخلیه اولویت بندی بیماران به طور مستقیم با منابع . استفاده از منابع تمرکز دارداین نوع تخلیه بر روی حداکثر 

 .مورد نیاز بیماران مرتبط می باشد



 

 

 مدل حاد )وضعیت بیماران(

که  در این روش بیماران حادتر و کسانی .کنددر این نوع از تخلیه وضعیت بیمار، اولویت بندی تخلیه بیماران را مشخص می

زم الت النیاز به تجهیزات درمانی بیشتری دارند زودتر از دیگر بیماران تخلیه می شوند به شرط آنکه منابع قابل انتقال و تسهی

در این روش به خاطر تخلیه بیماران حاد با سرعت، بار کاری پرسنل مرتبط با تخلیه کاهش می . جهت اقامت آنها مهیا باشد

 .در هنگام انتقال بیماران دچار مشکل شود آنها را حمایت و تامین می کند ... ساکشن و یابد و در ضمن اگر اکسیژن،

  آگاه سازی افراد از بروز شرایط اضطراری

متی برای تخلیه الاطمینان از اینکه در طرح تخلیه اضطراری صدای زنگ های هشدار به عنوان ع های ادواری به منظورتست

 ود.ش، انجام میپیش تعیین شده برای همه و در همه جای ساختمان قابل تشخیص و شنیدن است های ازمحل و یا انجام فعالیت

 شود.انجام میگیری در هنگام قطع برق به منظور بهرههای برق اضطراری های منظم سیستمتست

مواقعی که در بیمارستان ها در های برقراری ارتباط با آنلیست اعضای کلیدی چارت فرماندهی حادثه، اطالعات تماس و راه

 حضور ندارند، تهیه شده است.

 زمان تخلیه

  فوری تخلیه –: زمانی برای آماده شدن وجود ندارد فوری/ اورژانسی

 ساعت خارج شوند 6تا  4باید بین  افراد همه – (ساعت ۲-1): زمان محدود برای آماده شدن سریع/ضروری

 ها و یا حتی روزها به طول می انجامدساعت طی تخلیه –آماده شدن : زمان زیاد برای به تدریج/برنامه ریزی شده

 .شوند: بیماران جابجا نمی شوند ولی برای تخلیه آماده میآمادگی صرف

 مکان بیماران تخلیه شده

ال ی انتقهایی بیرون از ساختمان بیمارستان است که بیماران جهت ارائه خدمات درمانی، انتظار برامکان یا مجموعه ای از مکان

شوند. این مکان نباید شبیه یک بیمارستان کامل باشد بلکه فقط منابع یا انتظار برای برگشت به بیمارستان در آن جمع می

ها در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی، فضای پارکینگ .ضروری جهت درمان بیماران را داراست تا درمان شده و ترخیص گردند

 این منظور در نظر گرفته شده است.در قسمت نگهبانی شرقی به 

 مکان بیماران ترخیص شده

با  محل ترخیص باید. شان هستند تا آنها را به خانه ببرنداند منتظر اعضای خانوادهمکانی است که بیمارانی که ترخیص شده

ران تخلیه شده و محل ترخیص در انتخاب محل بیما .ها کاسته شودمحل بیماران منتقل شده فاصله داشته باشد تا از ترافیک راه

نزدیکی محل بیماران تخلیه شده به بیمارستان جهت جابجایی بیماران کمک کننده است  .مجاورت و اندازه محل اهمیت دارد

اگر چه احتمال انفجار، خطرات شیمیایی و یا دیگر تهدیدات وسیع که ممکن است در بیمارستان رخ دهد باید مورد توجه قرار 

 .گیرد

 سازی افراد از بروز شرایط اضطراریآگاه 

های متی برای تخلیه محل و یا انجام فعالیتالهای هشدار به عنوان عکسب اطمینان از اینکه در طرح تخلیه اضطراری صدای زنگ

 . از پیش تعیین شده برای همه و در همه جای ساختمان قابل تشخیص و شنیدن است

 هره گیری در هنگام قطع برق فراهم آوردن موتور برق کمکی به منظور ب



 

 

 مسیرها و خروجی های تخلیه

  هستند.مسیرهای تخلیه و خروجی های اضطراری بایستی دارای شرایط زیر 

 مت گذاری واضح و روشنایی مناسب الدارای ع 

  دارای فضای کافی برای تجمع افراد یا پرسنل تخلیه شده 

  پاکیزه و عاری از زباله و وسایل اضافه 

 خطر اضافه برای افراد یا پرسنل تخلیه شده  عدم ایجاد 

  گرفته است.نقشه های راهنمای مسیرهای تخلیه و خروجی های اضطراری تهیه شده و در معرض دید افراد قرار 

 سرشماری افراد پس از تخلیه

ر ی سبز و د)فضای بین پارکینگ پزشکان و فضا ، مشخص شده است.برای افراد تا پس از عملیات تخلیه محل تجمع ایمن

 (و سمت چپ ورودی اورژانس C، ورودی ۳ورودی 

سرشماری بیماران توسط شاخه انتظامات و حراست واحد عملیات در سامانه فرماندهی حادثه با کمک بی سیم و یا وسایل دیگر 

گان ت کنندالقابیماران مارتباطی انجام خواهد گرفت. این افراد باید در جلوی درهای مکان حادثه دیده بایستند و از شمارش همه 

 .و پرسنلی که از محل حادثه خارج می شوند اطمینان حاصل کنند

عی از آنها موجود نیست النام و آخرین مکان حضور افرادی که در سرشماری اطگیرد. صورت میانجام سرشماری پس از تخلیه 

  خواهد گرفت.ن قرار الدر اختیار مسئو

فراد به غیر از بیماران و کارکنان مانند همراهان بیمار، افراد مراجعه کننده به درمانگاه ها و برای سرشماری دیگر اموارد مذکور 

 گردد.نیز استفاده می ...

و متعاقبا مسیر محل عبور و مرور کارکنان  رسدمیع کارکنان و مردم ها به سرعت توسط این شاخه به اطالمحدودیت دسترسی

  خواهد شد.سانی ر طالعو مراجعان و وسایل نقلیه ا

برقراری امنیت و جلوگیری از خشونت بین بیماران و یا بیماران و کارکنان یکی از وظایف شاخه انتظامات و حراست واحد عملیات 

 .است

 آموزش های مورد نیاز افراد 

 اینخواهد شد. ده چگونگی برخورد با انواع شرایط اضطراری و جزئیات طرح تخلیه اضطراری باید به همه کارکنان آموزش دا 

  :ها به طور کلی شامل موارد زیر استآموزش

  مسئولیت و نقش افراد در شرایط اضطراری 

  تهدیدها و خطرات موجود 

  شیوه های پناه گیری و تخلیه اضطراری 

 ع رسانی، هشدار و ارتباطات الشیوه های اط 

  روش هایی جهت اسکان افراد در شرایط اضطراری 

  شیوه های سرشماری 

  آموزش نحوه استفاده از تجهیزات اضطراری امدادی 

  آموزش کمک های اولیه 



 

 

  نحوه تامین امنیت محل حادثه 

 تجهیزات ویژه مورد نیاز در شرایط اضطراری

 موجود در بیمارستان عبارتند از: تجهیزات ویژه مورد نیاز در شرایط اضطراریوسایل و 

 ع می کند. راه های خروجی، طنیاز به منبع انرژی ساعت ها از خود نور سا تابلوهای نورتاب: نور را جذب می کنند و بدون

محل تجهیزات اضطراری و نکات ایمنی را در تاریکی مشخص می کند. ویژگی آن سرعت و سهولت در نصب، طول عمر 

 .، صرفه جویی در انرژی می باشدالزیاد هزینه نگهداری پایین، مقاومت حرارتی با

  ماسک های اکسیژن 

 باس و دستکش برای حفاظت از سر و پاها ل 

  بسته کمک های اولیه 

 کپسول های آتش نشانی 

 عملکرد مطلوب هنگام بروز آتش سوزی و یا شنیدن زنگ هشدار 

و در اولین فرصت محل  تش خود را به نزدیک ترین زنگ هشدار رسانده و آن را به صدا در آوریدآدر صورت یافتن اثری از دود و 

 وقوع آتش را به سوپروایزر اطالع دهید.

 .م شود مسیر مذکور نا امن استترین پلکان به سمت نزدیک ترین خروجی است مگر این که اعالبهترین مسیر تخلیه نزدیک

  .ت اضطراری هیچگاه از آسانسور استفاده نکنیددر مواقع بروز موقعی

عه دوباره به آن اتاق ها مراج هنگام ترک محل بستن درها الزامی است اما نباید آنها را قفل کرد. زیرا ممکن است برای پناه گرفتن

  د.شو

 ، نگهبانانیرابطین آتش نشورا به هرگز نباید برای یافتن کسی که در ساختمان جا مانده به آنجا برگشت بلکه باید این مطلب را ف

 .داد العاط یا سوپروایزر

هنگام ورود به یک اتاق باید درب آن را لمس نمود و یا به آن ضربه زد تا از امن بودن آن اتاق و عدم وجود آتش سوزی پشت 

 .بست اگر درب خنک بود می توان به آهستگی آن را باز نمود. پس از ترک محل دوباره باید درب را .درب مطمئن شد

 60الی  ۳0در هنگام فرار در صورت مواجه شدن با دود بایستی به حالت خزیده یا نزدیک به زمین حرکت نمود. پاکترین فاصله 

 .متری از سطح زمین قرار دارد

 


