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  آغازين سخن

 در ابتدا به حركـت سـتارگان و وضـعيت بـد آنهـا منـسوب                 اين اتفاقات كه  . اند  بودهآشنا  حوادث و باليا اتفاقاتي به قدمت زندگي بشر و براي كليه جوامع در طول تاريخ                
اند، در تاريخ سراسر پر نشيب و فراز زندگي بشري با عناوين مجازات الهي، خشم طبيعت و در نهايت دستكاري انساني در محيط طبيعـي سـير تكـاملي خـود را                                  شده  مي

 هر علتي كه وقوع پيدا كنند، تهديداتي جدي براي حيات، توسعه و تكامـل جـامع بـشري را                    ساخت به هر شكل و يا با        حوادث و بالياي طبيعي و انسان     . طي كرده است  
. ها و محيط زندگي انسان را تخريب كرده و فرايند توسعه را متوقف و حتي معكـوس نماينـد              توانند سالمت و جان انسان، اموال و دارايي        اين تهديدات مي  . همراه دارند   به

بيني و تدارك لوازم و تجهيزات الزم جهـت           بنابراين توجه به پيشگيري، پيش    . اي است    وقوع اين اتفاقات، سالمت مهمترين اولويت هر جامعه        در بين تمام نتايج ناشي از     
  .منظور كاهش مرگ و مير، مصدوميت و معلوليت و بار ناشي از وقوع اين حوادث از اهميت بسزايي برخوردار است  پاسخ مؤثر و مناسب بهارايه

منظور كسب آمادگي و كاهش اثرات ناشي از وقـوع حـوادث و باليـا و مـديريت جـامع       ترين قدم به اس منابع موجود و تحقيقات انجام شده، اولين و مهم  بر اس 
ـ  . بيني نتايج حاصل از تعامل آنها است        خطر، بررسي و تحليل عناصر اصلي خطر و پيش         ا بـستر و فرهنـگ   لذا بدين منظور طراحي و تدوين ابزاري جامع، متناسب ب

ـ   منظور شناخت خطرات ناشي از وقوع حوادث و باليا با منشاء طبيعي يا انسان           تواند اطالعات قابل اعتماد و معتبر الزم به         مي جـا كـه    از  آن. مين نمايـد أسـاخت را ت
المت با طراحي ابزارهاي معتبر و مـستند، بـا اسـتفاده از             باشد، لذا مجموعه حوزه س      ها مي   كشور عزيزمان يكي از خطرپذيرترين كشورهاي دنيا در مقابل اين پديده          

هـاي   مجموعه حاضر به سفارش مركز مديريت حـوادث و فوريـت  . جانبه در جهت مديريت خطر انجام دهد المللي سعي دارد اقدامي علمي و همه  تجارب ملي و بين   
هاي پزشكي دانشگاه علوم بهزيـستي و توانبخـشي بـا     مت در حوادث و فوريتپزشكي معاونت درمان وزارت بهداشت و توسط مركز تحقيقات و گروه آموزشي سال           

منظور بررسي خطرپذيري در حوزه سالمت مورد استفاده قـرار خواهـد              عنوان ابزارهاي معتبر كشوري به      همراهي كليه نخبگان اين حوزه طراحي و تدوين شده و به          
نكه به عنوان پژوهشگر و مؤلـف برجـسته ملـي در زمينـه سـالمت در حـوادث و باليـا، آرزومنـدم بـا                           تشكر از زحمات جناب آقاي دكتر خا       در پايان ضمن  . گرفت
   .اي سالم و عاري از مصائب ناشي از مخاطرات داشته باشيم هاي كليه نخبگان علمي اين حوزه، جامعه تالش

  دكتر محمد آقاجاني
  معاون درمان

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي



  
  

  گفتار شيپ
  

  مقدمه مؤلف
آمار منتشر شـده از     .  نامعلوم باشند  ايار و   ك آش  و قيعمممكن است   ه  ك هستند   يج مخرب ي آثار و نتا   ي و چه انسان ساخت دارا     يعيا چه طب  يمصائب و بال  

ده يب دي نفر آسها ونيلي و ما از دست داده   ي بال يون نفر جان خود را در ط      يلي م 3/ 4ش از   ي دو دهه گذشته ب    يه در ط  كدهد   يما نشان   يا در دن  يوقوع بال 
طـور   به) 2000-2009(در دهه گذشته     CRED1  منتشر شده در   يها  بر اساس داده   . شده است  ي و جان  يارد دالر صرف جبران خسارات مال     يليها م  و ده 

ارد دالر خـسارت    يلي م 98ش از   ي و ب  يون نفر قربان  يلي م 227٫5انه  يه سال ك ثبت شده    EM-DAT2گاه داده   ي در پا  يعي حادثه طب  387متوسط در هر سال     
 از  ي وارد شده ناش   ي اما خسارات مال   ، دهه گذشته بوده است    يكمتوسط آمار    به   يكان نزد ي وقوع حوادث و آمار قربان     2010 در سال    اگرچه . است شتهدا

ن يـ  البتـه ا ).ADSR 2010(بوده است شتر ي بين دوره زمانيا در اي حاصله از بالي از متوسط خسارات اقتصاد%25ش از ي ب،ن ساليوقوع حوادث در ا
 هـم   تـر   مي آنهـا عظـ     مخرب جي نتا نيز مد نظر قرار گيرند،    ع بر افراد و جوامع      ين وقا يا تأثير و اگر    استا در جامعه    ي از عواقب حوادث و بال     يج قسمت ينتا

   .خواهد بود

                                                            
1- Center for Research on the Epidemiology of Disasters 
2- Emergency Events Database 
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ت يموقع با توجه بهز يران نين ما ايسرزم .افتد يما اتفاق ي در آسيعي مرتبط با حوادث طبي و جانيدرصد خسارات مال 50دگان و يد بي درصد آس90ش از يب
ومير ناشي  و مرگشور اول از نظر آمار وقوع كران همواره جزء ده ي ا.ا استي پرخطر جهان از نظر وقوع حوادث و بال        يشورهاك از   يكي آن   يياي و جغراف  يمياقل
 مـورد آن  31ش از ي شناخته شده بي مورد بال40 از يلكطور  ه ب.ندا هشور ثبت شدكا در ي مورد بال181 تعداد 2007 تا 1900ه از ك بوده، چنان  يعيحوادث طب از  
 يعـ يرطبيز حوادث غ  ي و ن   غيره ن، سقوط بهمن و   يل، زلزله، رانش زم   ي همچون س  يعيشور، انواع حوادث طب   ك در مناطق مختلف     .وندديپ يموقوع   بهشور ما   كدر  

ان وقوع كباال از نظر ام به شور در معرض خطر متوسط روك از مساحت ٪93ش از يب. همواره در حال وقوع است .. .ما و ي، سقوط هواپ  يكيهمچون حوادث تراف  
 نفـر را    180000ش از   ي سال گذشته جان ب    90 ي زلزله در ط   .وندديپ يموقوع   به در مناطق مختلف     ي بزرگ يها   زلزله بار  يك هر دو سال     زلزله قرار دارد و حدوداً    

ـ  يا ه زلزل؛ران در بم اتفاق افتادير اين حادثه قرن اخي، بدتر2003نمونه آن در سال   . گرفته است  ـ يـ شته و تخركـ  30000ش از ي بـا ب از .  درصـد 80ش از يب ب
  . وجود دارديكنده نزدي احتمال حوادث مشابه در آبروز تغييرات اقليمي شديد در آن زياد است،ز بوده و يخ شور حادثهك يكران يه اك ييآنجا

ن مطالبه مـردم در زمـان حـوادث سـالمت           يتر  ن و مهم  ين اول ي و صدمات دارد، بنابرا    ريوم  مرگاهش  ك در   يا نقش اساس  ي بال يحوزه سالمت در ط   
 ران خصوصاً يه ا كن بود   يه از زلزله بم گرفته شد ا      ك يديلك ي درس . مهم است  يپارچه، مداوم و قابل دسترس    يك هماهنگ،   ي خدمات سالمت  ارايه و   است
عنوان نقطـه عطـف در سـاختار         بهزلزله بم   . است محسوس   امالًك يشوركست و فقدان برنامه جامع      يا آماده ن  ي بال ي برا يافكاندازه   بهزه سالمت   درحو
حـوادث بـزرگ و     . نده داشته باشـند   ي در آ  ين حوادث ي چن ي برا ي به آمادگ  يا نگاه تازه و جد    يت بال يريران مد يگ ميشور باعث شد تصم   كت بحران   يريمد
الت حاصـل از    ك مـش  يي و شناسـا   ينـ يب شيپ بستگي به ا  ي در بال  مؤثرت  يريمد .نترل و تسلط هستند   ك هوشمندانه قابل    يزير  برنامهق  يا تنها از طر   يبال
  .  دارديان مناسب و مقتضكانات الزم در زمان و مكا و در نظر گرفتن اميبال

 حـوزه   يآمـادگ ه  كـ د توجـه نمـود      يـ  با ي شده است، ول   تأكيده  ي اول يها  كمك نجات و    ، شامل امداد  ي فور يها  ازي بر ن  ها  يزير  برنامهثر  ك در ا  اگرچه
بر اساس مطالعـات انجـام      . ن حوادث دارد  ي در مقابل ا   يسب آمادگ ك و   يزير  برنامه بستگي به ات  يننده ح ك  خدمات حفظ  تأمين و   ارايهمنظور   بهسالمت  

 مختلـف بـر   يشورهاكـ  اسـت   بـوده و الزم يضرور 1 خطر وقوع حوادثي الزم، بررسيها ي آمادگتأمينمنظور  به يالملل ني و بيات داخليشده و تجرب  
                                                            
1- Risk assessment  
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ق يـ  مـنظم و دق    يد شده است به بررس    ي تول ي و اجتماع  ي، فرهنگ ييايط جغراف يشرا با توجه به  ه  كا  ي روا و پا   ي و با استفاده از ابزارها     ياساس اصول علم  
قات سالمت در حوادث    يز تحق ك و مر  يه توسط گروه آموزش   كمجموعه حاضر   . وجود بپردازند  م يها  تي و ظرف  يريپذ  بيآس با توجه به  مخاطرات موجود   

 وزارت  كي پزشـ  يهـا   فوريـت ت حـوادث و     يريز مـد  كـ ارگروه مر كـ رخانـه   ي و به سفارش دب    ي و توانبخش  يستي دانشگاه علوم بهز   كي پزش يها  فوريتو  
اهش كـ  است در جهـت      ي شده است، تالش   يشور طراح ك از نخبگان    يت جمع كر و با مشا   ي با استفاده از روش علم     كيبهداشت، درمان و آموزش پزش    

  .باشد  ميرانيزمان ايشور عزك يريخطرپذ
ت حوزه سالمت   ي و برآورد ظرف   يابزار بررس :  شده است  ارايهحوزه سالمت    مؤثر يزير  برنامهمنظور برآورد خطر و      به ين مجموعه سه ابزار اصل    يدر ا 

ز كـ  و مرا  هـا   بيمارسـتان  ي آمـادگ  يت ابـزار بررسـ    يـ ننـده و در نها    كدي مخـاطرات تهد   ي، ابزار اسـتخراج و بررسـ      ها  تفوريحوادث و   پاسخگويي به   در  
  .ها فوريتحوادث و پاسخگويي به  در يدرمان يبهداشت

نـد  ين فرا يخبگـان و صـاحب    ل جلسات متعدد ن   كي را با تش   ي و استانداردساز  يابير اعتبار ي مورد استفاده قرار گرفته و مس      يشيطور آزما  ههر سه ابزار ب   
  .استران حوزه سالمت ين حوزه و مدين اي متخصصتأييدرده و در حال حاضر مورد ك يط

بر اساس دستورالعمل وزارت   اين برآورد  استه الزمك ود انجام ش، مبتني بر نتايج،حوزه سالمت  از خطري برآورد منطق،ها ن ابزاريد است با استفاده از ايام
ن ي تـدو  نمايد از طريـق     نقش تعيين كننده داشته است و تالش مي       ن نقشه خطر    ي و تدو  ي حوزه سالمت در طراح    .اي تكرار گردد    دورهصورت    بهبهداشت  

ـ آن از ي تلفـات و صـدمات ناشـ       كـرده،  ارايـه  به حوادث    مؤثر ي پاسخ هاي صورت گرفته    ارزيابين منظم براساس    ي و تمر  ي واقع يها  ويسنار طـور   ه را ب
  .اهش دهدك يمحسوس

  
  هكدرضا خانيتر حمكد

  





  
  

  راهنماي خوانندگان
  
  

ا و  يـ قـات سـالمت در بال     يز تحق كـ  و مر  يرمترقبه و توسط گـروه آموزشـ      يارگروه بهداشت و درمان در حوادث غ      ك  رخانهي حاضر به سفارش دب    يها  ابزار
 و استخراج فهرست مخـاطرات  ،ش حوزه سالمتيافزا موجود و قابل    تيورد ظرف آمنظور بر  به،  ي و توانبخش  يستي دانشگاه علوم بهز   كي پزش يها  فوريت

 هـا   بيمارستان ي آمادگ يابي و ارز  يدرمان ي و خدمات بهداشت   كي علوم پزش  يها  تحت پوشش دانشگاه   ييايشور براساس مناطق جغراف   ك تهديدات سالمت 
 جلـسات متعـدد     ين ط ينظرات متخصص   معتبر و براساس    از منابع  يند علم ي حاضر با استفاده از فرا     يابزارها. ن شده است  ي تدو يدرمان يز بهداشت كو مرا 
  .ن شده استي و تدويطراح
  

  :دييت فرمايل را رعاي موارد ذ،ابزار تر قيل دقيمكجهت ت لطفا يار گرامكهم
 .دقت مطالعه شود به مورد هربه  حات مربوطيف اصطالحات و توضيل، تعريمك تيراهنما -1
رخانـه  يدبه توسـط    ك 2يمارستانيب يمنيا يابيارزو   1يمارستانيب يآمادگ يآموزشه در دوره    ك شود   ليمك ت يارشناسانكبا نظارت   حاً  يترج ها  فرم  -2

 .رده باشندك تكشر، شور برگزار شده استكرمترقبه يارگروه بهداشت و درمان در حوادث غك
                                                            
1- Hospital Disaster Preparedness  2- Hospital Safely Index 
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 مارسـتان يبته حـوادث  يمكست در يبا يم) هرمترقبيدر رابطه با حوادث غ     (ها  سازمانگر  يد مارستان و ي ب نيب منعقدشده   يقراردادها نسخه از    يك -3
 .ل شونديمك تها فرم)  براساس مستنداتيعني(و بر اساس آن قراردادها بوده موجود 

د مطـابق مفـاد     يـ حـوادث با    به  امور مختلف مربوط   ي برا يمارستانيب شيا پ ي يمارستاني ب ي هرگونه برنامه جهت آمادگ    نيتدوو  قراردادها   ميتنظ -4
 در  ،يانـات ك با چه ام    و ي را در چه زمان    ياركچه   ،يسك چه   شده باشد م شده و در هر برنامه مشخص        ي در حوادث تنظ   يانمارستي ب يتاب آمادگ ك

 ي عاد ه در زمان  كند  يف نما ي را در زمان بروز حوادث تعر      يا  هفيوظ ار و كد همان   ي افراد با  يان برا كاالم يحت( و چگونه انجام دهد      يگاهيچه جا 
 .)دهند يمن را انجام آ هم

 يآمـادگ  ملّـي    برنامـه "تـاب   كد مطابق مفـاد     ي با ها  فرمه  يلكشور،  كل  ك حوزه سالمت در     يها  تين ظرف ييتع م در ي مفاه يساز سانيكمنظور   به -5
 . ل شونديمكت )HDP( "يمارستانيب

ا در دست   ي ي جار يها  و برنامه است   زمان وقوع حادثه     ي برا نظر صرفاً  مورد   گزينه تأمينمارستان در   ي ب ييش، توانا يت قابل افزا  يمنظور از ظرف   -6
مارسـتان  ي اگـر ب   مثالً. ستينمارستان مدنظر   ي ب يلك ي ارتقا ي برا ييها  صورت برنامه  هب... زات و يد تجه يا خر ي يكيزي ف ي توسعه فضا  ياقدام برا 

عنـوان قابـل     بـه تـوان    يمـ ن ا ر گزينـه ن  ي، ا گر دستگاه نصب شود   ي تا چند ماه د    دارد و قرار است    ن را كاس.يت.يش تعداد دستگاه س   يبرنامه افزا 
حات يتوان در قسمت توضـ  يمگونه موارد را  نيا ( زمان حادثه صورت نگرفته استي برا تنها تيش ظرف ين افزا يچون ا  ؛ش در نظر گرفت   يافزا
 .شود يم ينيب شي و پ زمان حادثه در نظر گرفتهيبرا صرفاً مارستان بوده وياز روزمره بيش، فراتر از نيت قابل افزاي ظرف.)ر نمودكذ

  

ارگروه كـ رخانـه  يل مطالب، بـه دب يمكخصوص ت  خود را دريهاشنهاديپ برداري از نظرات و تجربيات ارزشمند شما، خواهشمند است  به منظور بهره  
 ي بعـد  يهـا  شيرايـ  در و  تغييرات الزم  ،يته علم يمك توسط   پس از بررسي و تأييد     تا   دييارسال فرما شور  ك كي پزش يها  فوريت ت حوادث و  يريز مد كمر
  .شود اعمالتاب ك
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 يابيم ارزيمشخصات ت

  نام و فيرد
عنوان   سمت  جنس  سن  ينام خانوادگ

  يسازمان
سابقه 

  ارك
مربوط (  گذراندهي آموزشيها دوره

  تخصص  )حوادث به

  پرستار  HIS-HDP  سال10  پرستار  كارشناس دبيرخانه  مذكر  37  خانم/ آقاي   1
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  





  
  

  بخش اول
  
  
  

  و بالياابزار بررسي و برآورد ظرفيت حوزه سالمت در پاسخ به حوادث 
  
  
 
   اصطالحات وفيراتع

  .مارستاني بتأسيس مشخص شده در پروانه يها تختتعداد  :تخت مصوب
رش يمـار و پـذ    يراجعه ب زان م يبر اساس نوع و م    . ندك يمافت  ي را در  يمار از آنجا خدمات درمان    يه ب ك،  ي بستر يها  بخش يها  تختاد  تعد :تخت فعال 

  .شتر از تخت مصوب باشديا بيمتر كتواند  يم، تعداد تخت فعال مارستانيب
  .شود يمل مختلف از آنها استفاده نيالد به يمارستان لحاظ شده ولي بتأسيسه در پروانه ك ييها تختتعداد  :رفعاليتخت غ
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د، يـ  در حال اسـتفاده اضـافه نما       يها  تخترمترقبه، به تعداد    يدر زمان حوادث غ   تواند   يممارستان  يه ب ك است   ييها  تختتعداد   :شيتخت قابل افزا  
را داشته باشند و ) ندا هردك يم ارايهخدمات ستان ماريه از قبل در بك ييها تختر يمانند سا( مطلوب ي خدمات درمانارايهت ي قابلها تخته آن ك يطور به

  . ماهر استي تخصصيرويزات الزم و ني، تجهها تختاز آن يپرسنل مورد نداشتن  خدمات، ارايهت يمنظور از قابل
ن يـ  ا ي، برا  به تخت  رسنلل نسبت تعداد پ   ك پروت د بر اساس  يد، با ي موجود اضافه نما   يها  تخت تخت به تعداد     30مارستان قادر است    يطور مثال اگر ب    به

مارستان قـادر اسـت     ي اگر ب  . الزم را نخواهد داشت    ييارآكن تعداد تخت اضافه شده      يصورت ا  نيرايدر غ  ،ردي پرسنل در نظر بگ    ،تعداد تخت اضافه شده   
تعـداد تخـت قابـل      ) باشـند  گر هم در انبار آمـاده داشـته       ي تخت د  10تخت،   20ن  يهرچند عالوه بر ا   (د  ي نما تأمين زاتي تجه  تخت پرسنل و   20 يبرا
 .است تخت 20مارستان همان يش آن بيافزا
  

  يكيزي فيفضا زات وي تجهفرمحات يتوض
  .بخش اورژانس اختصاص داردبه  نندهك مراجعه يماران اورژانسيه به بك از بخش اورژانس است ييها تخت منظور :تعداد تخت اورژانس :2-1 فيرد
   . است1لتري و في با فشار منفيزوله تنفسيمنظور تعداد تخت ا :وسكزوله معيتعداد تخت ا :2-2ف يرد
ر از موارد نام بـرده      يغ(مارستان  ي ب يها  بخشر  يه در سا  ك است   ييها  تختمنظور تعداد   : ها  بخشر  ي در سا  ي تعداد تخت بستر   :2-12 فيرد
   .)شود يمنگ محاسبه ي آنها هتليه براك ييها ختت(د ينما يمافت ي دري شده و خدمات درماني بسترها تختمار در آن يوجود دارد و ب) شده
  .نيست در استفاده از آنها ي، منعيتيري و مديت استفاده از آنها وجود دارد و از نظر روند اداريه قابلك است ييها دستگاهتعداد : فعال

  .تنيسان استفاده از آنها كام ل مختلف در حال حاضريدال بهه ك است ييها دستگاه تعداد :رفعاليغ

                                                            
1- HEPA (High Efficient Purified Air)  
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ن تعـداد   يمارستان وجود دارد، همچنـ    يره بحران ب  يانبار ذخ  يامارستان  يب ره در انبار  يصورت ذخ  هه ب ك است   ي و تجهيزات  ها  دستگاه تعداد   :شيقابل افزا 
ن يـ  ا.ته شـده اسـت  در نظر گرف  زمان حادثه،ي، براكيدانشگاه علوم پزشبه  وابسته زكگر مرا ي با د  هاي منعقد شده    نامه  براساس تفاهم ه  ك ييها  دستگاه

 بان منعقد شده باشد،يا پشتيار ك با سازمان همنامه تفاهم كه درصورتير شود و كوزارت بهداشت ذ مربوط بهش يت قابل افزايد در ستون ظرفيت بايظرف
 يمارستان بتواند بـرا يه بكست ا ني دارد اياديت زيآنچه اهم(ر شود كبان ذيا پشتيار ك سازمان هميش برايت قابل افزايستون ظرف د درين موارد، با يا

البتـه اسـتفاده از     . ت خـود ادامـه دهـد      يـ بـه فعال   ردكـ عملمارستان و بـدون افـت       ي خارج از ب   ييها  ستمي از س  كمك ساعت بدون درخواست     72حداقل  
  .)ستينمارستان يخارج ب از كمك شده و به مفهوم درخواست يمارستان تلقيت بيعنوان ظرف ه ب، منعقد شده باشدنامه تفاهمه در ك ييها تيظرف

  .ون انجام دهديزاسيليتواند استر يممارستان ي بCSR روز، واحد يكه در ك  است)ليتر( ي، حجمCSRل كت يمنظور از ظرف
 در نظـر    رمترقبـه يغ جهت حـوادث     ه صرفاً ك است يافزار  نرم و   يافزار  سخت يك مجموعه كامل   ،يا  هانيزات را ياز تجه   منظور :فعال :2-41ف  يرد
شـوند مثـل     يمـ ه بـه بحـران مربـوط        ك ييهاافزار  نرم (.ر ازحوادث هم استفاده شود    يتواند در زمان غ    يمته بحران   يمكنظر  به   ته شده است و بسته    گرف
  ).وتر نصب شده استيامپك يه قبل از زمان حادثه روك غيره  اطالعات ويآور  جمعيها فرم

  .ن امر اختصاص داده شوديتواند به ا ي مايد و يند در زمان حوادث باا هردكارستان مصوب ميته بحران بيمكه ك يا هانيزات رايتجه: شيقابل افزا
 اعـالم شـده   رمترقبـه يغ حـوادث    ي برا ي و استان  يه به دانشگاه و مقامات دانشگاه     ك است   يا  ه، شمار همراه فعال  تلفن ثابت و     :فعال :2-44ف  يرد

ـ  مـثالً  (نـد  ك يمـ ، را برقرار ندا هف شدي قبل تعره ازكز خاص كن دو مريه فقط ارتباط بك است يخط ارتباط Hot Lineاست و خط   EOC نيارتبـاط ب
  .نندكن خط ارتباط برقرار يتوانند با ا يممارستان نيب و EOC ر ازي غييو جا) مارستانيدانشگاه و ب

  .شوند يمل مختلف استفاده نيدال ه ب،ه در حالت معمولك هستند ي خطوط:رفعاليغ
ات اضـافه  يـ از فرمانـده عمل يرده و به تعداد خطوط مورد نك خارج عاديتوان آنها را در حوادث از حالت تماس    يمه  ك هستند   يخطوط: شيقابل افزا 

  .ردك
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  .در نظر گرفته است  راياناتك پرسنل اميونقل و ترابر  حملي زمان معمول برايمارستان براي بيعني :فعال :2-45ف يرد
دات الزم راجهـت    يـ مارسـتان تمه  ي ب كه  درصورتيشود و    يم افزوده   يت قبل ياز بالفاصله به ظرف   ي در صورت ن   ت كه شامل امكاناتي اس   :قابل افزايش 
  .ش لحاظ شوديت قابل افزاي ظرفءن خصوص منعقد شده باشد، جزي در ايا هنام تفاهم  زمان حوادث در نظر گرفته باشد ويتردد پرسنل برا

 ي غذا و خدمات رفاه)ماراني درصد ب  100ت  يبا ظرف (ماران  يه پرسنل و ب   يلك يمارستان قادر است برا   يبه  ك است   يي منظور تعداد روزها   :2-46ف  يرد
   .ديه نمايته
ره معمـول  يـ زات ذخيـ بـا تجه ) شـود  يمـ  ينـ يب شيپ ساعت 72 حداقل ي براه معموالًك (: در بحرانيزات سازمان ي تجه يدپو :2-47ف  يرد
رمترقبـه  ي مصرف در زمان حوادث غ     يبراد  يبا زات صرفاً ين تجه ي ا . متفاوت است  ،شوند يم يداريانه خر يلا سا يانه  يه بر اساس مصرف ماه    كمارستان  يب

 ضير داده و تعـو ييـ  تغيا هصـورت دور  بـه خ مـصرف آنهـا   ي تاري از انقضايري جلوگيمارستان، برايره معمول بيزات ذخيتجهه  كره شوند، هر چند     يذخ
  .شوند يم

ردن توسـط  كـ  اما در زمان اضطرار قابل فـراهم         ، و اگر نداشته باشد     فعال است  گزينهن  ي ا ي برا يعني؛   آماده داشته باشد   زات را ين تجه يمارستان ا يب اگر
ش يت قابل افـزا   ي ظرف ءرده باشد جز  كن منظور منعقد    يا به يا  هنام  تفاهم يور، با سازمان  ك عالوه بر موارد مذ    كه  درصورتي .رفعال است ي غ ؛مارستان باشد يب

  . دشو يممحسوب 
 يي فـضا امالًكـ توانـد   يمه كن امر اختصاص داده شده است       يا بهه  ك است   يكيزي ف ي فضا :از در بحران  يزات مورد ن  ي تجه انبار :2-48ف  يرد

 .ن امر اختصاص دهنـد يا به نموده و جدا مشخص از همان انبار را   ي مجزا، قسمت  يمبود فضا كا در صورت    يمارستان باشد   يره معمول ب  يار ذخ مجزا از انب  
 ، شـده  ينـ يب شيمارستان پ ي زمان اضطرار در ب    ين برا يك ندارد ل   اين فضا وجود   ي اگر در حالت عاد    . فعال است  گزينهن  ي ا يمارستان برا ي ب ،ن حالت يدر ا 
  .استش يبان قابل افزاي پشت همكار يايها سازماندرصورت تفاهم با . ر فعال استيغ
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 برحسب درصـد  هاي ويژه مراقبت يها بخشمارستان و ي پوشش بميزان ر شده وكساعت ذرد دستگاه ژنراتور برحسب كارك مدت زمان  :2-50فيرد
  .است) تاق عمل و اورژانس، ا2.يو. سي. ، سي1.يو. سي. آي( هاي ويژه مراقبت يها بخشمنظور از . ر شوندكذ
  

 ژنراتـور  ي اگـر بـرا  مـثالً . ديـ  نماتـأمين ن شده يين تع مدت زماي برا،ف شده رايتعر يها بخشد قادر باشد، برق   يمارستان با ي دستگاه ژنراتور ب   :توجه
ن موضـوع  يه اكم  ينك يم انتخاب   ي را وقت  فعال گزينهن صورت   ي ساعت پوشش دهد، در ا     12مدت   بهد  يمارستان را با  ين ب ي بخش مع  5ه  كف شده   يتعر

نون مـورد  كتا  اما  ه شده   يه ته ك ي ژنراتور يعني لر فعا يغ. ندا  ه برق بود  ي بخش مشخص شده دارا    5هر  ) ساعت12(ن مدت   ي ا يرده و ط  كرا امتحان   
  . قرار نگرفته استيبردار بهره

  

 تأمين جهت   يا  نامه  تفاهمند،  ك يم تأمينمارستان را   يه برق معمول ب   ك يزكر از مر  ي، غ يگريز برق د  كمارستان با مر  يه ب ك است   ي وقت :شيقابل افزا 
  .ر شودكش ذيعنوان تعداد ساعت قابل افزا بهن صورت مدت زمان منعقد شده در قرارداد ي، در انعقد نموده باشد زمان حوادث ميبرق ژنراتور برا

ه بـه   كـ ت را دارنـد     يـ ن قابل يـ مارستان ا يته بحران ب  يمكه با نظر    ك  غيره  و ي، راهرو، سالن غذاخور   تئاتر ي، آمف نگكي چون پار  يي فضاها :2-51ف  يرد
 يعنـوان فـضا    بـه  حادثـه    يـك  در   ن فضا قـبالً   يه ا ك است   ي در موارد  فعال گزينه. نديافت نما ير فعال را د   گزينهتوانند   يم ل شوند ي تبد ي درمان يفضا
ن ي چنـ يعنـ ي رفعـال يغ .در حوادث استفاده شـود  زي نه مجدداً كت را دارد    ين قابل ي ا  پس ؛استبوده   مناسب   ياربرد درمان ك ي انتخاب شده و برا    يدرمان
  .  استفاده شودي درمانيعنوان فضا بهه كدارد  ت راين قابليته ايمك طبق نظر ي استفاده نشده وله قبالًك ييفضا

. رده باشد كم  يحوادث تنظ زمان   ي برا يا  هنام تفاهممارستان  ي خارج از ب   ي فضاها ين خصوص برا  يدر ا مارستان  يه ب ك است   ي در موارد  :شيقابل افزا 
  ... مارستان است ويه در مجاورت بك يا ه سالن مدرسمثالً

                                                            
1- Intensive Care Unit  
2- Critical Care Unit 
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 بـا توجـه بـه      (ند منعقد شده وجود دار    نامه  تفاهم مربوط به  يا در فضا  يمارستان و   ي در ب  يين فضاها ي چن يه برا ك ييها  تختل  كاد   تعد :2-52ف  يرد
  .)ط مندرج در راهنمايدر نظر گرفتن شرا متراژ فضا و

  .  مراجعه شود2-52 و 2-51 يها في به رد:2-54ف ي و رد2-53ف يرد
 رفعاليغ، )ها بخشه يلك يبرا( وجود دارد مارستان در زمان معموليماران در بيان همراهان بكان اسكه امك است ي وقتفعال گزينه :2-55ف يرد
داد جهت  ر قرا  است مثالً  پذير  امكان زمان حوادث    ي منعقد شده برا   يان براساس قراردادها  كن ام ي ا يعني شيقابل افزا ان وجود ندارد و     كن ام ي ا يعني

  ...شو و خواب  تختي صندلتأمين
 زمـان  ي بـرا يعنـ يش يقابل افزا  وجود ندارد و  يين فضا ي چن يعني رفعاليغ. مارستان وجود دارد  ين فضا در ب   ي ا يعني فعال گزينه :2-56ف  يرد

  . منعقد شده استنامه تفاهمز مربوطه كبحران با مرا
 رفعاليغ. دي نما ي ساعت نگهدار  72 يسد را برا  جچند   هكان را دارد    كن ام يمارستان در زمان معمول ا    ي سردخانه ب  يعني  فعال گزينه :2-57ف  يرد
 نامه  تفاهم ساعت،   72 مدت حداقل    يد برا اجسا ي نگهدار يز مربوطه برا  كبا مرا   زمان حادثه  ي برا يعني شيقابل افزا ان وجود ندارد و     كن ام ي ا يعني

 نيـاز بـه    سـاعت بـدون      72 مـدت    يست بتوانند بـرا   ياب يمط الزم جهت مواجهه با حادثه       يهم نمودن شرا  ا در صورت فر   ها  بيمارستان. منعقد شده است  
ن مـدت زمـان را      ي دارد، ا  ي ساعت آمادگ  72متر از   ك مدت   ي برا 63تا   56 يها  گزينه يمارستان برا ي آن ب  كه  درصورتي .نديت نما يري، حادثه را مد   كمك
  .ديد نمايحات مربوطه قير ساعت در توضكصورت ذ به
 ندارنـد و    يين فـضا  ي چن يعني رفعاليغ .نيرزميزمارستان موجود است مثل     ي در ب  يين فضا يمعمول چن ط  يشرا  در يعني فعال گزينه: 2-58ف  يرد

  .استن خصوص ي منعقد شده در انامه تفاهم منظور شيقابل افزا
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 رفعاليغ. رد وجـود دا   ، استحمام و غيره    خواب يانات مناسب برا  كپرسنل، با ام   ين فضا در زمان معمول هم برا      ي ا يعني فعال گزينه: 2-59 فيرد
ن يـ  زمان حادثـه در ا     يدات الزم برا  يمارستان، فضا و تمه   يته بحران ب  يمك توسط   يعني شيقابل افزا مارستان وجود ندارد و     يب  در يين فضا ي چن يعني

  . در نظر گرفته شده است معينتعداد پرسنل يخصوص برا
تـه بحـران    يمك با نظر    يعني شيقابل افزا ن فضا وجود ندارد و      ي ا يعني لرفعايغ .ن فضا وجود دارد   يدر زمان معمول ا    يعني فعال گزينه :2-60ف  يرد

  . نترل تجمع همراهان منعقد شده استكمنظور  بهز مربوطه ك با مرانامه تفاهما ي زمان بحران در نظر گرفته شده ين امر برايفضا و پرسنل الزم جهت ا
  

  ي درمانيداشتز بهكمر/ درمانگاه / مارستان ي بيلك اطالعات -1فرم شماره 
    ي درماني و خدمات بهداشتكيدانشگاه علوم پزش

    ي درمانيز بهداشتكمر/ درمانگاه / مارستان يب
    )يا درماني يآموزش( مارستانينوع ب

    ي سازمانيوابستگ
    ياستان، شهرستان، آدرس پست

     مصوبيها تختل كتعداد 
     فعاليها تختل كتعداد 
    )انهين ساليانگيم( مارستاني بيها تختب اشغال يضر درصد
    ت تحت پوششيجمع
    مارستاني بيابين درجه ارزشيآخر
    تلفن

    دورنگار
    تيوب سا
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  2فرم شماره 
  رفعاليغ  فعال  يكيزي فيزات و فضايتجه  فيدر  موجود

قابل 
  حاتيتوض  شيافزا

          توريبدون مان  تعداد تخت اورژانس  2-1          تورداريمان
          وسكزوله معي تخت اتعداد  2-2
          ييتعداد تخت اتاق عمل سرپا  3-2
          ...) ياعم از جنرال،جراح( ICU يها تخته يلكتعداد   4-2
         CCU تعداد تخت  5-2
          POST CCU تعداد تخت  6-2
          NICUتعداد تخت   7-2
          PICUتعداد تخت   8-2
          يتعداد تخت سوختگ  9-2
          يا هستتعداد تخت ه  10-2
          Labor تعداد تخت  11-2
          ها بخشر ي در سايتعداد تخت بستر  12-2
          ييزدا يدوش آلودگبه  تعداد تخت مجهز  13-2
          تعداد تخت اتاق عمل  14-2
          مارستاني بيولوژي راديها تختل ك تعداد  15-2
          نك اسي تيتعداد دستگاه س  16-2
          التور پرتابليتعداد دستگاه ونت  17-2
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  رفعاليغ  فعال  يكيزي فيزات و فضايتجه  فيدر  موجود
قابل 

  حاتيتوض  شيافزا

          التور ثابتيتعداد دستگاه ونت  18-2
          يتعداد دستگاه ام آر آ  19-2
          كشو  DC تعداد دستگاه  20-2
          AED تعداد دستگاه  21-2
          يتعداد دستگاه سونوگراف  22-2
          يوگرافياردكوكتعداد دستگاه ا  23-2
          يوپكتعداد دستگاه آندوس  24-2

          ثابت  زيالي ديها دستگاهعداد ت  2-25          پرتابل
          پرتابل

  مارستانيل بك يولوژي راديها دستگاهتعداد   2-26          تاليجيد
          آنالوگ
          CSRتعداد واحد 

  كيون پزشيزاسيليزات استريتجه  CSR          27-2ل كت يظرف
          الوكتعداد دستگاه اتو

          يكولوژي بيفرد
  1ي حفاظت فرديها باسلزات و يتعداد تجه  2-28          ييايمي شيفرد
          يا ه هستيفرد

                                                            
1- Personal Protective Equipment (PPE)  



 ... بررسي و برآورد ظرفيت حوزه سالمت ابزار: بخش اول   22

  رفعاليغ  فعال  يكيزي فيزات و فضايتجه  فيدر  موجود
قابل 

  حاتيتوض  شيافزا

          اي احيتعداد ترال  29-2
          ينگ قلبيتوريتعداد دستگاه مان  30-2
          متر يسكتعداد دستگاه پالس ا  31-2
         )در شوكحات ذي در توضكيكتف  موجود بهياردهاكانواع بران(ارد كل برانكتعداد   32-2
         long back boardتعداد   33-2
          ژن سازيسكتعداد دستگاه ا  34-2
          تري ل10 باالتر از يها حجمژن با يسكپسول اك تعداد كل  35-2
          ارد چرخداركتعداد بران  36-2
          لچريتعداد و  37-2

          Aپ يت
  مارستانيتعداد ناوگان آمبوالنس ب  B          38-2پ يت
          C پيت

          قي حرءپسول اطفاكتعداد   39-2
          تعداد دستگاه امحاء زباله  40-2
           درحوادثيا هانيزات رايتجه  41-2
          نترنت فعاليتعداد خطوط ا  42-2

          ايثر   در بحرانيا ه ماهواريزات ارتباطيتعداد تجه  2-43          نمارستيا
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  رفعاليغ  فعال  يكيزي فيزات و فضايتجه  فيدر  موجود
قابل 

  حاتيتوض  شيافزا

          تلفن ثابت
          Hot Lineخط 
          ميس يب

          همراه
 در يا هرماهواري غيزات ارتباطيتعداد تجه  44-2

  بحران

pager          
          )نفر( روزانه پرسنل يترابر ونقل و ت حمليظرف  45-2
ط يماران در شرايس به پرسنل و بي سروارايهن جهت تداوم ك مميتعداد روزها  46-2

          بحران
          حوادث  دريزات سازماني تجهي از دپويردارب ن جهت بهرهك مميتعداد روزها  47-2
          از در حوادثيزات مورد نيمتراژ انبار تجه  48-2
          )تريل(ره آب يحجم ذخ  49-2

          ردكاركمدت زمان 
          مارستانيدرصد پوشش ب

          ويژه يها بخشدرصد پوشش 
          يمعمول

  مارستانيدستگاه ژنراتور ب  50-2

          دوگانه سوز  تعداد ژنراتور
           قابل استفاده جهت درمان در زمان اضطراريردرماني بسته غيمتراژ فضا  51-2
 جهت استفاده يردرماني بسته غيش در فضاهاي قابل افزايها تختتعداد   52-2

           در زمان اضطراريدرمان
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  رفعاليغ  فعال  يكيزي فيزات و فضايتجه  فيدر  موجود
قابل 

  حاتيتوض  شيافزا

          ار قابل استفاده جهت درمان در زمان اضطريردرماني باز غيمتراژ فضا  53-2
 ي جهت استفاده درمانيردرماني باز غيش در فضاهاي قابل افزايها تختتعداد   54-2

          در زمان اضطرار
          ماريان همراهان بك مناسب جهت اسيمتراژ فضا  55-2
           اجسادي مناسب جهت نگهداريمتراژ فضا  56-2
          )ادتعد(ساعت 72 حداقل ي اجساد در سردخانه برايت نگهداريظرف  57-2
ساعت 72 حداقل ير از سردخانه براي غيي اجساد در فضايت نگهداريظرف  58-2

          )تعداد(

 حداقل يان مناسب جهت استراحت پرسنل در بحران براكت محل اسيظرف  59-2
          )تعداد(ساعت  72

          ان تجمع همراهانكمتراژ م  60-2
           استقرار بالگردي مناسب برايها انكم  61-2
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  ي انسانيروي نفرمحات يتوض
 ينـوع رابطـه اسـتخدام     ( دارند   ياركمارستان هم يمول با ب  ه در زمان مع   ك ي تعداد پرسنل  : تعداد پرسنل بهيار و كمك بهيار؛ فعال       3-1رديف  
  ).ستيمهم ن

  ) غيرهبدون حقوق و ،ياستعالج(برند  يمسر  به ي در مرخصي ماه آت6ه در ك ي تعداد پرسنل:رفعاليغ
 زمـان وقـوع حـوادث    يفـه مـشخص بـرا   يار و وظكـ  هر قسمت با يمارستان برايته بحران بيمكه با نظارت و ابالغ  ك ي تعداد پرسنل  :شياقابل افز 

ته يمكند و از طرف     ك كمكه در زمان حادثه به بخش اورژانس        ك نموده است    يمارستان اعالم آمادگ  ين ب ي متخصص پوست هم   مثالً. ندا  همشخص شد 
 از خـارج از     جـراح مغـز و اعـصاب      ا  يـ ست  يـ ولوژيا بـا راد   يـ ؛   بخش اورژانس در نظر گرفته شده است       ي در زمان حادثه برا     زدن هيبخز جهت   يبحران ن 

  . شوند يمش محاسبه يت قابل افزاي ظرفءن افراد جزيا. استقرارداد بسته شده  در زمان حادثه ياركجهت هممارستان يب
ه در زمان معمول    كف شود   ي تعر يا  هفي، همان وظ  فرد هر   ي، برا رمترقبهيغط حوادث   ي شرا يف پرسنل برا  يف وظا يتعر ان در كاالم يحت -

  . به عهده آن فرد است
  .متركشتر در زمان يار بك يعنيف يتفاوت در حجم انجام وظا -

حات الزم اسـت    ي در قسمت توضـ    ننده،ك ارگاه و دستگاه برگزار   كر نام   ك ذ ضمناً. است به بعد مورد قبول      1388 گذرانده شده از سال      ي آموزش يها  دوره
  .) قابل استناد هستند، به بعد برگزار شده باشند1388ا وزارت متبوع از سال ي  وكي علوم پزشيها ه توسط دانشگاهك ييها كارگاه(

ـ باشـند و منظـور از        يمستم ن ي در خدمت س   ين در شش ماه آت    يك ل ،ندا  هديه آموزش د  ك هستند   ي تعداد افراد  رفعاليغمنظور از    تعـداد   شيل افـزا  قاب
  .، انجام شده استي جهت آموزش آنها در شش ماه آتيزير برنامهه ك است ينفرات
 ديـ توان يمـ  3-40 تا   3-27 تسؤاال به   تر  قي دق يي جهت پاسخگو  . آمده است  يمارستاني ب يآمادگ ملّي   تاب برنامه ك نام برده شده در      ين آموزش يف عناو يتعر
  .دييتاب مراجعه فرماكن يابه 
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  3ره فرم شما
  ي انسانيروين  فيرد  موجود

  رفعاليغ  فعال
قابل 

  حاتيتوض  شيافزا

           و كمك بهياراريتعداد پرسنل به  1-3
          اجرايي  )ااز كارشناس تا دكتر(تعداد پرسنل پرستاري   3-2          درماني
          اجرايي  )ااز كارشناس تا دكتر (ماماييتعداد پرسنل   3-3          درماني

          داد پزشك متخصص و فوق تخصص بيهوشيتع  4-3
          تعداد پزشك متخصص و فوق تخصص طب اورژانس  5-3
          تعداد پزشك متخصص و فوق تخصص جراح  6-3
          تعداد پزشك عمومي  7-3
          تعداد پزشك متخصص و فوق تخصص داخلي  8-3
          تعداد پزشك متخصص و فوق تخصص زنان  9-3
          تخصص و فوق تخصص راديولوژيتعداد پزشك م  10-3
          جراح مغز و اعصابتعداد پزشك متخصص و فوق تخصص   11-3
          تعداد پزشك متخصص و فوق تخصص اطفال  12-3
          تعداد پزشك متخصص و فوق تخصص ارتوپدي  13-3
          ها تعداد پزشك متخصص و فوق تخصص ساير رشته  14-3
          يشگاهتعداد كاركنان تخصصي آزما  15-3
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  ي انسانيروين  فيرد  موجود
  رفعاليغ  فعال

قابل 
  حاتيتوض  شيافزا

          تعداد كاركنان تخصصي داروخانه  16-3
          )تكنسين و هوشبري(تعداد كاركنان تخصصي اتاق عمل   17-3
          تعداد كاركنان تخصصي راديولوژي از كاردان به باال  18-3
          تعداد كاركنان اداري  19-3
          تعداد كاركنان خدماتي  20-3
          تعداد كاركنان مالي  21-3
          تعداد كاركنان حفاظت فيزيكي  22-3
          تعداد كاركنان تأسيسات  23-3
          تعداد كاركنان نقليه  24-3
          تعداد كاركنان نيروي انتظامي مستقر در بيمارستان  25-3
          )با ذكر مورد(كاركنان  تعداد ساير  26-3
          مورد فوق 8جمع كل كاركنان پشتيباني شامل   27-3
          اند  بحران شركت كردهمرتبط باهاي آموزشي  اد پرسنلي كه در كارگاهتعد  28-3

 تأييـد بـا  ) HDPكارگـاه  (ديده در دوره تخصصي بحران   تعداد پرسنل آموزش    29-3
          معاونت درمان

          ديده درخصوص مواد خطرناك تعداد پرسنل آموزش  30-3
          ديده درخصوص رفع آلودگي تعداد پرسنل آموزش  31-3
          ديده درخصوص سيستم فرماندهي حوادث بيمارستاني تعداد پرسنل آموزش  32-3
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  ي انسانيروين  فيرد  موجود
  رفعاليغ  فعال

قابل 
  حاتيتوض  شيافزا

          ديده درخصوص برنامه آمادگي بيمارستاني تعداد پرسنل آموزش  33-3
          تروريستي ديده در خصوص حمالت مسلحانه و تعداد پرسنل آموزش  34-3
          ديده در خصوص ترياژ در حوادث تعداد پرسنل آموزش  35-3
          ديده درخصوص تحليل خطر پرسنل آموزش تعداد  36-3
          سازي سامانه فرماندهي حادثه ديده درخصوص زمان فعال پرسنل آموزش تعداد  37-3
          گويي به حادثه ديده درخصوص زمان شروع و چگونگي پاسخ پرسنل آموزش تعداد  38-3
          ل شدن ترياژديده درخصوص فرايند فعا پرسنل آموزش تعداد  39-3

زدايـي   ديده درخصوص نحوه استفاده از سيستم آلـودگي  پرسنل آموزش تعداد  40-3
          بيمارستان

اندازي سيـستم   ديده درخصوص مكان مناسب جهت راه پرسنل آموزش تعداد  41-3
          زدايي بيمارستان آلودگي

          "انسازي كامپيوتري بحر شبيه"ديده درخصوص  پرسنل آموزش تعداد  42-3
          ديده درخصوص مانور دور ميزي پرسنل آموزش تعداد  43-3

/ كـل مجموعـه  / كامـل ( ديده درخصوص مانور عملياتي پرسنل آموزش تعداد  44-3
          )يك بخش محدود در

  

  ها ردك عملفرمحات يتوض
  . واقع شده استسؤالمه موجود مورد اند برنين فراييتب نحوه يت بعدسؤاالدر  د برنامه وا عدم وجوي وجود بار يكن فصل يدر ا
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در زمـان حادثـه را مـشخص         احضار پرسـنل     يچگونگ ن شده و  يمارستان تدو يت بحران ب  يريته مد يمكه توسط   ك است   يا  همنظور برنام  :4-1رديف  
 زمـان  ي آن بـه پرسـنل، بـرا   يم لزوم اجرايتفهنسبت به ر در برنامه رسانده شده و يه پرسنل درگ يلكد به استحضار    ين برنامه با  ي ا .نموده است 

  .ته اقدامات الزم انجام شده باشديمكحادثه، توسط 
 يهـا  تي در وضـع يچه پرسـنل  مشخص شده باشد) اتي عملـ هشدار  ـآماده باش  (ت حادثه ي هر درجه از ظرفيه در آن براك يا هبرنام :4-2رديف 

  .د فراخوان شونديبا ) قرمزـ ي نارنجـزرد (
 انجـام  هـا  سازمانگر ي دكمكا با ي مارستان ويق توسط بي حري اطفا،اتينظر فرمانده عمل  ق و يه در آن بر اساس وسعت حر      ك يا  هبرنام: 4-3رديف  

 .) استينشان ر از آتشيمنظور غ(نامه الزم است  ر تفاهمك ذها سازمانگر ي دياركاز به هميدر صورت ن. شود يم
  باشـد  را داشـته  ) يردرماني غ ـ يدرمان(ن  يگزي جا يجاد فضاها يا ا ين و   ييمنظور تع  به الزم   يها ست برنامه يبا يممارستان  يته بحران ب  يمك: 4-4رديف  

تواننـد داخـل     يمـ  ن فـضاها  يـ ا. ن برنامه لحاظ شـده باشـد      يدر ا  زيزات و پرسنل مورد لزوم ن     يه تجه ك قابل اجرا است     اين در صورتي  ه البته   ك
 .در نظر گرفته شده باشندمارستان يگر خارج از بي ديها سازمان با نامه تفاهما بر اساس يمارستان يب
از را دارد يـ ه تـوان رفـع آن ن  كـ  يگـر يمارسـتان د  يد مشخص شده و ب    يتواند در زمان حادثه مرتفع نما      يممارستان مبدأ ن  يه ب ك ييازهاين: 4-5رديف  

ز يت دانشگاه ن  يا ستاد هدا  ي EOC در زمان حادثه  . دنك يمدا  يت پ ين موضوع رسم  ينامه ا  ن در نظر گرفته و با عقد تفاهم       يمارستان مع يعنوان ب  به
 .نندكن يين تعيمارستان معيتوانند ب يم
، بـر اسـاس نـوع و شـدت          ين برنامه فراخوان  ي و همچن  يبند  را مشخص نموده و آموزش داده و طبق برنامه زمان          ين برنامه افراد  يدر ا : 4-6رديف  

  .نندك يم را مشخص 1عرصه  به اعزاميحادثه چگونگ

                                                            
1- Field 
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بـا پرسـنل   م اعـزام آمـوزش داده شـده و نحـوه تعامـل       يه و به ت   ي ته يمارستانيب شي اورژانس پ  ي با هماهنگ  ين برنامه مفاد آموزش   يدر ا : 4-7يف  رد
  . شود يم يزير برنامه،  در عرصهيمارستانيب شيپ
 مختلـف   يهـا   نامـه  ا تفـاهم  ي EOC دانشگاه،   يها  ن بر اساس دستورالعمل   يمارستان و همچن  ين برنامه بر اساس نوع بخش، ساختار ب       يا: 4-8رديف  

ن يه ا كم شود؟   ي تنظ يسانكمار، توسط چه    يت ب يمار، شرح وضع  ي ب يي دستورات دارو  مثالً(شود   يم يزير طرح ..).آمبوالنس، پرسنل مجرب و    جهت(
 دارد؟ بـا  يداتيـ  تمهيرمترقبه و ناگهـان ي غيها صين نوع ترخي ايص برايا واحد ترخي با هم متفاوتند     ي و درمان  يآموزش يها  بيمارستانموضوع در   

  . و انجام شوديته بحران بررسيمكد توسط ين موارد باي همه ا....)ن خصوص ارتباطات الزم برقرار شده است؟ وي مقصد در ايز درمانكمر
  . شود يمم ي دانشگاه تنظيها ورالعملا دستي نامه تفاهمن برنامه بر اساس يا: 4-9رديف 
ن يـ ا. ر اسـت يپـذ  انكـ  اميز درمـان  كـ ه مر يان امن بر اساس برنامه تخل     ك به م   پرسنل ماران و يه بخش، انتقال ب   يتخل نياز به ت  در صور  :4-10رديف  

  .م شوديته بحران تنظيمكد از قبل توسط يل باكپروت
  

   :HICS و ICP، EOC ،HCC ف اصطالحاتيتعر
ICP مخفف Incident Command Post ه فرمانده حادثه در آنجا مستقر شده و حادثه را ك ي محليعني ؛استدثه  حاي پست فرماندهيمعن به بوده و
  .ندك يمت يريمد

EOC  مخففEmergency Operation Centerو يتوانـد در سـطوح مختلـف دانـشگاه     يمه ك، استات بحران يت عمليز هداك مريمعن به  بوده و 
  . باشديمارستانيب

HCC  مخففHospital Command / Coordination Center است يمارستاني بيز فرماندهك مريمعن به بوده و.  
HICS  مخففHospital Incident Command Systemاست يمارستاني حوادث بينه فرمانده سامايمعن به  بوده و.  
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ماران در  ياژ ب يل تر كاس پروت مارستان براس يماران به ب  ي با ورود ب   .شود يم انجام   يمارستانيب شيه در عرصه و توسط پرسنل اورژانس پ       ياژ اول يتر: 15-4
مـاران و  يط بيشـرا بـه    بـسته . حـوادث الزم اسـت    در  ه  يـ اژ ثانو يـ ن برنامـه تر   يلذا تـدو  . شود يمه انجام   ياژ ثانو يمارستان در زمان حوادث، تر    يب
  . اژ شوندي مجدداً تر،هياژ ثانويبعد از تر مارانيمارستان، گاه الزم است بيب

  .ر شودكذ)  الزمي انسانيرويزات و نيگرفتن تجه نظر در(مطالب مندرج در راهنما  با توجه بهد يد تخت باش تعداين برنامه افزايدر ا: 16-4
ن ييمارستان تب يته بحران ب  يمكد توسط   ي با يند تخصص ين فرا يه ا ك،  است ي اختصاص ييزدا يآلودگ نياز به  و نوع مخاطره  نوع حادثه    با توجه به   :17-4

  1.شود
 در وشـو  دوش شـست ش تعـداد  يطور مثال افزا هشود، ب يمت بر اساس نوع مخاطره انجام  يش ظرف ي افزا ي برا يزير  برنامهند،  ين فرا ييبعد از تب  : 18-4

  .يا همخاطرات هست
 د درنظر گرفته شـوند، بـر اسـاس        ي با يهمگ...)  و يا  ه و هست  ييايمي و ش  يعوامل عفون ( دارند   يجداساز نياز به ه  ك يه موارد يلكن برنامه   يدر ا : 19-4

  .طلبد يم را ي مختلفيها انات و برنامهك متفاوت بوده و اميون و جداسازيزوالسيا نياز بهنوع عامل، 
  .است انجام شده و در حال انجام مدنظر يها حوادث اعم از برنامه  به مربوطهي آموزشيها ه برنامهيلك :21-4
  . آمده استآمادگي بيمارستاني ملّي برنامهتاب كل در يتفص بهحات يتوض ا آنهي اجراي برايزير برنامهدر خصوص انواع مانور و : 4-25 ي ال22-4
  . شود يمن ييره منابع مطابق با آن تبيده و برنامه ذخيمارستان مشخص گرديته بحران بيمكل خطر توسط يحادثه بر اساس تحل به مربوط يازهاين: 26-4
  . شود يم بحران انجام تهيمكنظر  به بزرگ با توجه يمارستاني بيها  در مجتمع:27-4
م يتنظـ   دارد، لذاياديت زيماران در زمان حادثه اهمي بييمار، اطالع از جابجا   ي به خانواده ب   يرسان  اطالعا  ي و   ي درمان يريگيپ نياز به  با توجه به  : 29-4

  .  دارديا هژيت وي اهمها يين جابجاي جهت ثبت ايزير برنامه و ها تخت يريگيبرنامه نظارت و پ

                                                            
1- C: Chemical ;     B: Biological ;    R: Radiological ;     N: Nuclear ;    E: Explosive (CBRNE)  
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 برنامـه،   يهـا   فعاليتدام از   ك هر   ي برا ها  يزير همه برنامه  شود در  يم يادآوري. آمده است  آمادگي بيمارستاني  ملّي   برنامهتاب  كل در   يتفص بهت  حايتوض
 و  يانكـ ، در چه م   ي، چگونه، در چه زمان    يسك، توسط چه    )تيهدف از انجام فعال   (ت چرا   ي مشخص باشد آن فعال    يعني: ت شوند يد رعا ير با ي مورد ز  شش

  .ست انجام شوديبا يم يبا چه ابزار
  

ار، حـضور   كنان، اضافه   كاركورود و خروج     مربوط به  يها  د برنامه يمارستان با يته بحران ب  يمك آمادگي بيمارستاني  ملّي   برنامهبر اساس    :4-30رديف  
  .) استيمال ي شاخه اداريها فعاليتجزء (د ين نماييتب  ويزير برنامهرا .. .اب ويو غ

ن يين برنامه تبيدر زمان حادثه با دستور فرمانده و طبق ا. دينما يمن ييماران را تبيص زودهنگام بيند ترخيمارستان فرآيته بحران بيمك :4-31رديف 
ص يادامه درمان بعد از ترخ     نياز به ص زودهنگام، اغلب    يه در ترخ  ك يي است از آنجا   يهيبد. ماران اقدام نمود  يص ب يترخنسبت به   توان   يمشده،  

  . ز لحاظ شوندي مربوطه ني درمانيها لك الزم است پروتيين برنامه عالوه بر در نظر گرفتن مسائل اجراين اييز ادامه دارد، لذا در تبين
  .ن شودييد تبيبا آمادگي بيمارستاني ملّي برنامهانات مطابق كع امي سريابيند ارزيبرنامه فرآ :4 -34رديف 
. دهـد   انجام مـي   را   ع صدمات ي سر يابيارز) اتير شاخه واحد عمل   يز( آمادگي بيمارستاني  ملّي   برنامه بر اساس    مارستانيته بحران ب  يمك :4-35رديف  

  .شود يمع صدمات انجام ي سريابيارز مربوط به ي در زمان حادثه با استفاده از ابزارهايابي ارزاين
ن ي تببـ يمنـ ينـد را توسـط افـسر ا     ين فرآ يـ  انجام ا  ي چگونگ ،1رستانيسامانه فرماندهي حوادث بيما   مارستان بر اساس    يته بحران ب  يمك: 4-36رديف  

  .دينما يم
ـ زرد(ات يمارستان توسط فرمانده عمليط بيت شرايد در برنامه براساس اعالم وضعينان باكارك ينحوه فراخوان: 4-47رديف  ـ ي نارنج  دقيقـاً  )  قرمز 

 نياز بـه طور مثال در صورت      هب. است افراد   ي مسئول فراخوان  يسميانكبزار و م  ، با چه ا   يد فراخوان شده و چه فرد     ي با يمشخص باشد؛ چه افراد   
ف شـده   يـ ن صـورت تعر   يا به جراح   ين موارد فراخوان  ي ا يمارستان برا يته بحران ب  يمكن است در    ك مم يه خطوط ارتباط  يلكحضور جراح و قطع     

  . فراخوان شونديكشان توسط پيه اكباشد 
                                                            
1- Hospital Incident Command System (HICS)  
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 :رديل مورد توجه قرار گيات ذكد ني با"ردهاكعمل"قسمت   بهمربوطت سؤااله يلك در يلكطور هب
 خود را بشناسد مربوط به يها كسيد مخاطرات و ريمارستان بايب.  
 را داشته باشد ت آنيري، برنامه مدكسيد متناسب با ريپس با. ( داشته باشديزير برنامهد ينترل باك يبرا.( 
  انجـام   ي و بـا چـه ابـزار       يانك، در چه م   ي را، چگونه، در چه زمان     يارك، چه   يسك چه   .خص باشد مشدقيقاً  د  ي با يزير  برنامهند هر   ين فرا ييدر تب 

 .م شوديز ترسيند انجام آن برنامه ني هر برنامه موجود، فراي برايعني. دهد يم
  

  4فرم شماره 
  ردهاكعمل  فيرد  موجود

  ريخ  يبل
  حاتيتوض

        )ر شودك ذينين بازبيخ آخريتار(رو ي نيبرنامه فراخوان  1-4
        هيبرنامه هشدار اول  2-4
        قيبرنامه اطفاء حر  3-4
        نيگزي جاي فضاهاينيب شيپبرنامه   4-4
        مارستانيت بيش ظرفيافزا منظور بهن يمارستان معين بييبرنامه جهت تع  5-4
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 ي فضاهاياربرك ،5انتخابيماران يص بيترخ(مارستان يت پاسخ بيش ظرفيبرنامه افزا  14-4

        )نيگزيجا
        STARTا ي ESIه براساس ياژ ثانويبرنامه انجام تر  15-4
        مارانيرش بيت پذيش تعداد تخت و ظرفيبرنامه افزا  16-4
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3- Emergency Operation Center (EOC)   4- Hospital Coordination Center (HCC)  5- Elective 
 5   
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  بخش دوم
  
  
  

   و تهديداتابزار استخراج و بررسي مخاطرات 
  
  

  
  راهنما 
  :دييت فرماي را رعالي مخاطرات، الزم است موارد ذيابيارز ل فرميمكجهت ت
 .دقت مطالعه شود قسمت به هر مربوط بهحات يف اصطالحات استفاده شده و توضيل فرم، تعريمك نحوه تيراهنما
رخانـه  يه توسـط دب   كـ  مخـاطرات    يابيارگاه ارز كو   1يمارستاني ب ي آمادگ يه در دوره آموزش   كل شود   يمك ت يارشناسانكا توسط   يحاً با نظارت    ي ترج ها  فرم
تـه بحـران    يمكارشناسـان   كدر هـر منطقـه      شـود    يمـ ه  يتوصـ . رده باشند كت  كرمترقبه برگزار شده است، شر    يبهداشت و درمان در حوادث غ     ارگروه  ك

                                                            
1- Hospital Disaster Planning (HDP) 
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  .ت فعال داشته باشدكه نقشه مخاطرات مشاري در تهيياي منطقه جغرافيها بيمارستان
  

شهرها فهرست مخاطرات بر اساس      النكدر  (باشد   ي تابعه م  يها رستان بهداشت و درمان شه    يها  هكز استان و شب   كمنظور از منطقه، مر   ): 1( حيتوض
  ). استخراج گردديمناطق شهردار

 دانشگاه استخراج   كي پزش يها  فوريتت حوادث و    يريز مد كق مر يه مخاطرات منطقه تحت پوشش دانشگاه را از طر        يلكد  يارشناسان با ك ):2(ح  يتوض
ها در استان و  در صورت تعدد دانشگاه. ندي وزارت بهداشت ارسال نمارمترقبهيغن در حوادث ارگروه بهداشت و درماك  رخانهيرده و به دبك

 دانـشگاه مرجـع اسـتخراج شـود         كي پزشـ  يها  فوريتت حوادث و    يريز مد ك، فهرست مخاطرات توسط مر    ييايع بودن منطقه جغراف   يوس
 ييايـ ه نقشه خطر مناطق مختلف جغراف     كح است   يتوضبه   زمال). استراز دانشگاه مرجع استان     ي ش كيعنوان مثال دانشگاه علوم پزش     به(

ارگروه بهداشت و درمـان در      كرخانه  يهمراه با مستندات هر مخاطره به دب      )  تابعه يها  هكز استان و شب   كمر (كيكيصورت تف  بهد  ياستان با 
بـه   1سلكـ ل ايـ  اطالعـات در فا  مخاطرات استخراج شـده، پـس از ورود      يي فهرست نها  . وزارت بهداشت ارسال گردد    رمترقبهيغحوادث  

  .گردد  وزارت بهداشت ارسالرمترقبهيغارگروه بهداشت و درمان در حوادث كرخانه يدب
ه بهداشـت و    ك، شـب  كه مخاطرات مربوط بـه شـهر ارا       يلك،  يزك واقع در استان مر    ك ارا ي درمان ـ ي و خدمات بهداشت   كيدر دانشگاه علوم پزش    :مثال

 يهـا  فوريـت ت حـوادث و  يريز مـد كـ جان توسط مريمك ن، شازند و يان، خم يجان، تفرش، آشت  يه، محالت، دل  ي ساوه، زرند  يهادرمان شهرستان 
ارگروه بهداشت و درمان در حوادث      كرخانه  يسل به دب  كل ا ي فا صورت  بهه و   ي ته ك ارا يدرمان ،ي و خدمات بهداشت   كي دانشگاه علوم پزش   كيپزش
  .  وزارت بهداشت ارسال گرددرمترقبهيغ

  

                                                            
1- Excel 
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  1اطرهف مخيتعر
هـا    انسان يط زندگ يان و زمان مشخص جان، مال و مح       كدر م  ه قادر هستند  كشود   ي گفته م  يعيا طب يها با منشاء انسان ساخت       دهي پد  هيلكمخاطره به   

  .نندكب يرا تخر
  .ش گردوغبار در اهواز، آلوده شدن آب در البرزي در زاهدان، افزايستيوتروريد در رشت، حمالت بي شديسرما: مثال

  
  2ف خطريعرت

  . است ريپذ بيآسط ي از تعامل مخاطرات و شراي ناشينيب شيپ قابل يها بي سوء و آسيها امدياحتمال وقوع پ
 . شت و اقتصاد جامعهيت معيمرگ، جراحات، از دست دادن اموال و اختالل در وضع: مثال

  
  )1(ل جدول شماره يمك تيراهنما

ـ لكلطفاً  . ده، آورده شده است   ي ثبت گرد  يالملل ني ب يها ه در فهرست  كع  ي شا  در ستون اول نام مخاطرات     يكدر جدول شماره     ـ  يه مخـاطرات  ي ه در  ك
 مخـاطره را داشـته و       يك مشخصات   يا  هدي پد كه  درصورتي .دينكرا از فهرست مخاطرات جدول انتخاب         شما تجربه شده است    ييايمنطقه جغراف 

  .دينك جدول اضافه يامده است به انتهايور نكست مذيدر ل

                                                            
1- Hazard 
2- Risk 
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  فهرست مخاطرات): 1(جدول شماره 
  امتياز كل مخاطره

 در منطقه جغرافيايي مفروض
  احتمال

)7(  
  پذيري آسيب
)5(  

 شدت
)5(  

 دوره بازگشت
  مخاطره  )2(

  لرزش زمين …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 لغزش زمين …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 نشست زمين …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  سنگ/ ريزش صخره …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  گرماي شديد …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  امواج گرما …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  موج سرما …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  سرماي زمستاني …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  طوفان …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  طوفان تگرگ …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  طوفان گردو غبار …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  كوالك …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 گردباد …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  طوفان تندري …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  آلودگي هوا …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  گرد و غبار …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
   با منشاء طبيعيآتش سوزي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
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  امتياز كل مخاطره
 در منطقه جغرافيايي مفروض

  احتمال
)7(  

  پذيري آسيب
)5(  

 شدت
)5(  

 دوره بازگشت
  مخاطره  )2(

  سونامي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  فوران آتشفشاني …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  بهمن …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  اپيدمي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  خشكسالي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  سيل فصلي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  آسا سيل برق …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  سيل ساحلي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  تهديدات سايبري …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 حمالت تروريستي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 تهديدات راديولوژيك …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  اي تهديدات هسته …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  تهديدات شيميايي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  هاي خوني وردهآلودگي فرا …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  تهديدات بيولوژيك …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  حوادث صنعتي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  سوزي انسان ساخت آتش …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 )آوار( تخريب ساختمان …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 



  ابزار استخراج و بررسي مخاطرات و تهديدات: بخش دوم   46

  امتياز كل مخاطره
 در منطقه جغرافيايي مفروض

  احتمال
)7(  

  پذيري آسيب
)5(  

 شدت
)5(  

 دوره بازگشت
  مخاطره  )2(

 انفجار …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7=  … 
  شكست سد …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 حوادث معدن …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  حوادث ترافيكي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  جنگ …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  حوادث هوايي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  حوادث ريلي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  حوادث ساحلي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  خشونت …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  ميهاي قو نزاع …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
 شدگي غرق …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  نشت مواد خطرناك …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
  حوادث گاز طبيعي …×  2 = … …×  5 = … …×  5 = … …×  7 = … 
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  )ساير مخاطرات موجود در منطقه (فهرست مخاطرات): 1(جدول شماره بخش تكميلي 
  اطرهامتياز كل مخ

 در منطقه جغرافيايي مفروض
  احتمال

)7(  
  پذيري آسيب
)5(  

 شدت
)5(  

 دوره بازگشت
  مخاطره  )2(

 … = 7  ×… … = 5  ×… … = 5  ×… … = 2  ×…   
 … = 7  ×… … = 5  ×… … = 5  ×… … = 2  ×…   
 … = 7  ×… … = 5  ×… … = 5  ×… … = 2  ×…   
 … = 7  ×… … = 5  ×… … = 5  ×… … = 2  ×…   
 … = 7  ×… … = 5  ×… … = 5  ×… … = 2  ×…   
 … = 7  ×… … = 5  ×… … = 5  ×… … = 2  ×…   

  
  دوره بازگشت وقوع مخاطرات 

ا يـ ت بحـران منطقـه،     يرين اطالعات را از سـازمان مـد       يد ا يتوان يمشما  .  است يياي منطقه جفراف  يكرار مخاطره در    كمنظور از دوره بازگشت، سوابق ت     
ـ ي، معتمـد ينـشان   دانشگاه تهران، هالل احمر، آتش يكزي، موسسه ژئوف  ي، سازمان هواشناس  يشاورزكگر مثل جهاد    ي مرتبط د  يها  سازمان ...  وين محل

  .دي قرار دهيكف، سطح مورد نظر را انتخاب و در جدول شماره ي سپس براساس تعر؛ديز بدست آورين
 

  ):1(ح يتوض
 در مورد وقوع آن در صد سال گذشته ثبت شده است، دوره بازگـشت آن مخـاطره در   يادي شواهد زرر اتفاق افتاده و كاگر مخاطره به دفعات م     .1

 . رديگ يمقرار ) 5(سطح 
  



  ابزار استخراج و بررسي مخاطرات و تهديدات: بخش دوم   48

  . رديگ يقرار م) 5(ل در آن اتفاق افتاده است در سطح ي از سين بار در سال درجاتيه چندك ييروستا: مثال
 4 شما اتفاق افتاده باشد، دوره بازگشت آن مخـاطره در سـطح                بار در منطقه   5 تا   3)  جنگل يسوز مثل آتش (اگر در صد سال گذشته مخاطره        .2

  .رديگ يقرار م
 3 شما اتفاق افتاده باشد، دوره بازگشت آن مخـاطره در سـطح                بار در منطقه   3 تا   2) ليمثل خروج قطار از ر    (اگر در صد سال گذشته مخاطره        .3

  .رديگ يقرار م
 شما اتفاق افتـاده باشـد، دوره     بار در منطقه2 تا 1) شوركاد در شمال يا برف زي يريوكل در منطقه  يسوقوع  (اگر در صد سال گذشته مخاطره        .4

 .رديگ ي قرار م2بازگشت آن مخاطره در سطح 
 .رديگ ي قرار م1فتاده باشد، دوره بازگشت آن مخاطره در سطح يشتر اتفاق ني ر8با شدت    زلزلهيك مثل يا اگر در صد سال گذشته مخاطره .5
 

  

 بندي مخاطرات بر اساس دوره بازگشت  سطح-2جدول شماره 
  فيتعر  دوره بازگشت  سطح

 .در صد سال گذشته اتفاق ثبت نشده است  مك يليخ  1
 . بار در صد سال گذشته اتفاق افتاده استيك مك  2
 .در صد سال گذشته اتفاق افتاده است  بار3 تا 2  متوسط  3
 .شته اتفاق افتاده است بار در صد سال گذ5 تا 3  اديز  4
  .در صد سال گذشته اتفاق افتاده است شتر از پنج باريب  ادي زيليخ  5

  
  . شود يف ميا مصدوم تعريشته كن مدل شدت مخاطره براساس تعداد يدر ا: شدت مخاطره
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ن حالـت  يشته و مصدوم در بدتركدت آن، تعداد ن ش ييمنظور تع  بهن بار اتفاق افتاده باشد      ي شما چند  يياي در منطقه جغراف   يا اگر مخاطره ): 1( حيتوض
  .وقوع مخاطره در نظر گرفته شود

  

عنـوان   بـه  همراه داشته اسـت    بها مجروح را    يشته و   كن  يشتريه ب ك يوسته باشد، اتفاق  يوقوع پ  به دوبار   يسوز اگر مخاطره آتش   :مثال
  .ن حالت در نظر گرفته شوديبدتر

  

ز كـ آنهـا در مرا    مربـوط بـه    شـده و اطالعـات       يب سالمت يا آس يه در اثر مخاطره دچار جراحت       ك هستند   يده افرا يلكمنظور از مصدوم    ): 2( حيتوض
  .  ثبت شده استي درمان،يبهداشت

  
  

  بندي مخاطرات بر اساس شدت  سطح-3جدول شماره 
  فيتعر  شدت  سطح

  )ستكشته يا مصدوم نداشته ا (. مردم منطقه نداشته استي سالمتي رويمخاطره اثرات  صفر  1
   تا دو نفريك: شتهك  مك  2

 تا پنج نفريك: مصدوم   
  سه تا پنج نفر: شتهك   متوسط  3

 شش تا نه نفر: مصدوم  
  شش تا نه نفر: شتهك   اديز  4

 نفر99 تا 10:مصدوم   
   نفر10شتر از يب: شتهك   ادي زيليخ  5

 نفر100بيشتر از : مصدوم   
  شته شدت برآورد شودك فقط تعداد ايا براساس تعداد مصدوم ي يعني.  استيافك شرط يكتحقق. 
 باشد مي) شتريشدت ب( گروه باالتر ، شدتكرد ماليگر قرار بگي گروه و تعداد مصدوم در گروه ديكشته در ك تعداد كه درصورتي. 

  .رديگ يم قرار 5 مصدوم در سطح 100شته و ك 5 با تعداد يا همخاطر: مثال
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  1يريپذ بيآس
  . شود ي از وقوع مخاطره مي منفيريپذ تأثيربه  ه منجركامعه  از جيمجموعه مشخصات): 1( حيتوض

  

 ٪80ش از ي بيريپذتأثيرعلت  بهشتر ياس ري در مق7ش از ي بي با بزرگ  يا وقوع زلزله نسبت به    است هزار نفر    100ت  ي جمع يه دارا ك يشهرستان: مثال
   .رديگ ي قرار م5ت در سطح يجمع

  

ـ    يريپذ  بيآس به   ي جزئ يا  هه در آن اشار   ك شده است،    ي مخاطرات طراح  يابي ارز يا بر يل تخصص كش بهن ابزار   يا): 2( حيتوض منظـور   بـه  ي شـده ول
  .شود يه ميباشد توصي م3ي سازمان بهداشت جهانتأييده مورد ك 2مارستاني بيمني شاخص ايريپذ بيآسق ي دقيبررس

  
  پذيري بندي مخاطرات بر اساس آسيب  سطح-4جدول شماره 

  فيعرت  يريپذ بيآس  سطح
  . وجود دارديردك و عمليا مالي ي جانيريپذ بيآست در معرض مخاطره احتمال ي درصد جمع20متر از ك يدر صورت وقوع، برا  مك يليخ  1
 . وجود دارديردك و عمليا مالي ي جانيريپذ بيآست در معرض مخاطره احتمال يدرصد جمع 40تا20 يدر صورت وقوع، برا مك  2
 . وجود دارديردك و عمليا مالي ي جانيريپذ بيآست در معرض مخاطره احتمال ي درصد جمع60تا40 ي برادر صورت وقوع،  متوسط  3
 . وجود دارديردك و عمليا مالي ي جانيريپذ بيآست در معرض مخاطره احتمال ي درصد جمع80تا60 يدر صورت وقوع، برا  اديز  4
 . وجود دارديردك و عمليا مالي ي جانيريپذ بيآس معرض مخاطره احتمال ت دري درصد جمع100تا80 يدر صورت وقوع، برا  ادي زيليخ  5

  
  4احتمال

  .شود يمف ينده تعري مشخص، در آي فاصله زمانيكاحتمال وقوع مخاطره در 
                                                            
1- Vulnerability   2- HIS  3- WHO  4- Probability 
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 مربوطـه   ييايـ ط منطقـه جغراف   يرات شـرا  ييـ تغ با توجه بـه    و   يا براساس تجارب قبل   ي و   يق مطالعات علم  ياحتمال وقوع مخاطره از طر    ): 1( حيتوض
  .شود ي مينيب شيپ

  

  .شتر خواهد بودي نامتعارف بين احتمال وقوع گرما و سرمايره زمك يخاطر گرم بهنده ي در آ:مثال
  

  .ندك كمكتواند در محاسبه احتمال به ما  يم ي و هواشناسيشناخت نيمطالعات زم): 2( حيتوض
  

  بندي مخاطرات بر اساس احتمال  سطح-5جدول شماره 
  فيتعر  احتمال  سطح

  .احتمال وقوع ندارد  در محل مورد نظرمخاطره مطلقاً  صفر  1
  .نده احتمال وقوع داردي سال آ100 تا75 يمخاطره در فاصله زمان مك  2
  .نده احتمال وقوع دارديسال آ 75تا35 يدر فاصله زمان مخاطره  متوسط  3
  .نده احتمال وقوع دارديسال آ 35تا5 يمخاطره در فاصله زمان  اديز  4
  .نده احتمال وقوع دارديسال آ 5 متر ازك يمخاطره در فاصله زمان  ادي زيليخ  5

  
   جمع امتيازات-6جدول شماره 

  دوره بازگشت  مخاطره
)2(  

  شدت
)5(  

 يريپذ بيآس
)5(  

 احتمال
)7(  

  ل مخاطرهكاز يامت
   مفروضييايدر منطقه جغراف

  95  5 × 7 = 35  5 × 5 = 25  5 × 5 = 25  5 × 2 = 10  نيلرزش زم
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ه يـ لك يي، نمره نهـا   يازدهين پس از امت   يبنابرا. باشد ي و احتمال ثابت م    يريپذ  بيآس ب دوره بازگشت، شدت،   يح است ضرا  يتوضبه   الزم ):1(ح  يتوض
 كي مخاطرات دانشگاه علوم پزشيابي ارز8م در جدول شماره كاد تا يب از زيترت بهرده، سپس كسه يمخاطرات استخراج شده را با هم مقا

  .ديياستان، مرتب نما
  

 ف مخاطراتي تعر-7جدول شماره 
  فيتعر  مخاطرات

  .شود يمده ي زلزله نامي انرژيه بر اثر آزاد شدن ناگهانكن ي پوسته جامد زميلرزش ناگهان  نيلرزش زم
ده و  يها رس   رانهكم به   ي عظ يها  ل موج كش بهر آمده   لرزه د  بهه  ك يآب. ديآ  يد م يا پد ير در ي ز يها  لرزه  ني زم يه در پ  كشود    يا گفته م  يد آب در  يلرزش شد   يسونام

  .آورد ي به بار ميرانيو
  .افتد يمن اتفاق ي گرانش زميرويه با نكد يدو با سرعت متوسط تا شد ب هركيا تري ك از سنگ، خايا هت تودكهر نوع حر  نيلغزش زم

  .ندك يمدانه سقوط وه جدا شده و آزاكه از سطح كا صخره ي از سنگ يسقوط حجم  سنگ/ زش صخرهير
  . شودي و جانيخسارت مالبه  ه منجركع ين در ابعاد وسيفرو رفتن زم  نينشست زم

  .باشد ي ميوهستانكو  م سردياقل علت بهه ك يو برف  خشن، سرديها اهش دما و زمستانك  دي شديسرما
  .ندي را گويياي منطقه جغرافيكبا تداوم چند روزه در  ) ثبت شده در منطقهين دمايتر نييپا(موج سرما   موج سرما

ر همـان  يف ز ين صورت طبق تعار   يا همراه با باران، رعدو برق، تندر و برف باشد و در ا            ي ييتنها بهتواند   يمه  كوتاه  كاد در مدت    يوزش باد با سرعت ز      طوفان
  .رديگ يمخود  بهنام را 

  .شود ي از گرد و غبار گفته ميلومترناشكي يكمتر از ك يد افقيداهش كه و ي متر بر ثان15بيشتر از به سرعت باد   غبار و طوفان گرد
  .نديطوفان همراه با رعد و برق را گو  يطوفان تندر

  .شوند يمل شناخته ك شيفيد قي شديه با باد چرخشكها هستند  ن نوع طوفانيدتريازشد  گردباد
اهش داده و  كـ  متر   400متر از   كد را به    يه د كن  يا برف بلند شده از زم     يحظه برف   مراه بارش قابل مال    ه لومتر در ساعت به   كي 56باد مداوم با سرعت       كوالك

  .شدك يشتر طول ميا بيسه ساعت 
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  فيتعر  مخاطرات
  .  استمتر يلي م50 تا 0/ 5ن يه قطر آن بك باشد ي ميخي سخت يها تگرگ دانه. شود يف ميتگرگ تعرد همراه با يباد شد  طوفان تگرگ

  .ر سطوح گردديخطوط برق و سا ن،يشتر در سطح زميابي و متر يلي م6/ 4 با ضخامت يخيجاد سطوح يابه  نجره مك برف يتجمع و انباشتگ  خيطوفان 
 در قـبالً ه ك ي عفونيماري بيكا بروز يافتد و يت مشخص اتفاق بيه معموال در منطقه با جمع   ك ي عفون يماري ب يكرمعمول در تعداد موارد     يش غ يافزا  يدمياپ

  .سته وجود نداشته اي ناحيك
افتنـد و    يمـ هـا اتفـاق      ا ذوب برف  ي بر اثر بارش     ه معموال كز گردد   يشتر شده و سرر   ي ب يعيه از حد طب   ك آب   يها  ر مجموعه يسا ايان آب رودخانه    يجر  يل فصليس

  . استيجيوقوعشان تدر
ـ يزمان شروع س  . شوند يمد  جايسته شدن سدها ا   كد باران و تگرگ، ش    يدنبال بارش شد   بهه معموالً   ك ي ناگهان يها ليس  آسا برق ليس م تـا شـش   يل پس از بارش ن

  .ساعت است
  .افتد ي اتفاق ميه در مناطق ساحلك ي با منشاء طوفان، گردباد و سونامييها ليس  ي ساحليها ليس

  .ديآ يمبود بارش بوجود مك از يمدت ناش يداد طوالني رويك  يسالكخش
  .زدي فرو ريبيل از شيهر دل بهه ك برف يا هبهمن عبارت است از تود  بهمن

 نرمـال در  ي دمـا يكعنوان  به تر م داغي منطقه با اقليكه مردم ك ييدما . مرطوب همراه است   يبا هوا  ه غالباً ك گرم   يمدت از هوا   ي دوره طوالن  يك  موج گرما
  .شود يم گرفته نظر در گرما موج عنوان به، باشد منطقه آن در نرمال يمياقل يالگو از رونيب اگر تر كخن  منطقهيك در ،رنديگ ينظر م

  .شود ي گفته مياسي سيها تيها و شخص ا گروهيومت و كب رساندن به شهروندان، حيا آسي ترساندن و يد برايا تهديرد كهرگونه عمل به  يستيحمالت ترور
  .نديط را گوي در محكرها شدن مواد خطرنا  كنشت مواد خطرنا

 )ننـده ك اسـتفاده ( اربرك يك با اي گر،يد هينقل لهيوس يك با يابانيخه  ينقل لهيوس يك حداقل آن در هك نديگو  يم يا  جاده اي و يابانيخ يكترافبه حادثه     يكيحوادث تراف
  .باشد ردهك برخورد دارد، يپ در يجان اي يمال بيآس معموالً هك گريد خودرو با اي و جاده، نارك در ثابت جسم يك اي گر،يد راه

 .  شده باشندياركفرم دست بها ي  يعيل طبكش بهن است كممباشند و  ي م ا سموميها  روسي و،ها يتركبا، ن عواملي اهك يكولوژي عوامل بيمدانتشار ع  يكولوژيد بيتهد
  .است يشناخت ستيز يها ا عاملي يغبار ،ييايميمواد ش براثر جو يعي طبيها يژگير در وييتغ   هوايآلودگ

  .نديرا گورون ي ب بهني درون زميو گازها ستركخا،  مذابيها سنگ  و فورانينكاف برون  يفوران آتشفشان
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  بخش سوم
  
  
  

   و باليادرماني در پاسخگويي به حوادث ها و مراكز بهداشتي ابزار بررسي آمادگي بيمارستان
  
  

 ابزار ارزيابي آمادگي بيمارستان در حوادث و باليا

  يمارستاني بيها سخ به اورژانس پايابيست ارزي لكچ
  يمعرف

شان،  تعيدامنه و طببه  حوادث بسته .نندك يمفا ياا يو بال  به جامعه در هنگام بروز انواع حوادث         ياتي ح يها  مراقبت ارايه را در    ي نقش مهم  ها  بيمارستان
ـ  . ندكمارستان را اشباع    ي ب يمني و ا  يردكت عمل يتواند ظرف  يمه  كشوند   ميع  ي و سر  يخدمات ضرور  نياز به  شيافزابه   منجر ه باعـث از    كـ  يا  ههر حادث
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 سالمت يها  مراقبت ارايهد شامل   يه با ك دارد   همه جانبه و جامع    پاسخ يكاز به   ين اغلب،   شود مارستانين به ب  ي مراجع شيا افزا ي ها  رساختين رفتن ز  يب
ـ    بـه  پاسخ به حـوادث      ي خود را برا   يياراكستم سالمت   يس ، پاسخ به حوادث   يبرا مناسب   يزير  برنامهدون وجود   ب. باشد  تقاضـا از دسـت      يعلـت فراوان

   .دهد يم
جهـت   .نـد ك يمجاد  ي ا يسالمت يها  مراقبت ارايهدر   يقابل توجه   مانع يارتباط خطوط اختالل در  و كيخدمات پزش  يبرا تقاضا شيافزا محدود،منابع  
 در  ي سازمان بهداشت جهـان    يا  ه دفتر منطق  . هستند يازمند شروع اقدامات اساس   ي ن اه  بيمارستان  از حوادث،  ي ناش يها   مقابله با چالش   و يمادگآش  يافزا

 يوين سنار يتر   به محتمل  مؤثر پاسخ   ارايهران اورژانس در جهت     يمارستان و مد  ينان ب كاركبه   كمك يمارستان را برا  ي ب يآمادگ يابيارزست  يل كاروپا چ 
  . رده استك ارايهن در حوادث كمم
 مؤثرع و ي پاسخ سرياز برايه مورد نياقدامات اول  ازيقيوه و تلفين شيشود و بهتر يم را شامل ي اورژانسمداخالتمارستان براساس  يبت  يري مد ،ن ابزار يا

 بـه   كمـ ك جهـت    ي از اقدامات ضـرور    يستيدام شامل ل  كه هر ك يديلك مؤلفه 9ن ابزار بر اساس     يا .است همه خطرات     به رديك با رو  ياتيبه اتفاقات ح  
  :شود اين اقدامات به منظور دستيابي به اهداف زير توصيه مي. باشد ساخته شده است يمنه اورژانس يزان در زمير مارستان و برنامهيران بيمد

  يتداوم خدمات ضرور .1
  مارستان در همه سطوح ي بيها فعاليت هماهنگ ياجرا .2
  ق و روشن ي دقي و خارجيارتباط داخل .3
  ش تقاضا يع به افزاي سرتطابق .4
  ابيمك از منابع ثرمؤاستفاده  .5
  . نان بخش سالمت و مراقبتكارك يط امن برايجاد محيا .6

  . منابع قابل اجرا فراهم شده استديگر و ها دستورالعمل مل،ك مير ابزارهايسا با توجه به دستيابي به اين امكانات
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، قابـل   يعمـوم  ،ن ابـزار  يا مطرح شده در   يها  هيتوصاصول و    .شود يما استفاده   يحوادث و بال   پاسخ به مارستان در   ي ب ي آمادگ يابيارزجهت   ن ابزار ي ا از
  .است ايحوادث و بالرد به همه يكبا روو اجرا 

  

  1 شماره يديلكجزء 
 .  استيمارستان ضروريب يها فوريتحوادث و ت يري مدمؤثر ينترل جهت اجراك و يستم فرماندهيرد مطلوب سكعمل :نترلك و يفرمانده

 
  افتهيخاتمه 

)3( 
  نجامدست ا  در

)2( 
  يدر حال بررس

)1( 
  يشنهادي پيها فعاليت

     مـرتبط بـا     يهـا   فعاليـت  يه آن، جهـت همـاهنگ     ي شـب  يانكـ ا م يـ مارستان  يحادثه در ب   يز فرمانده كوجود مر 
 ي اورژانسيها پاسخ

       ز گانه كليدي در اين چـك ليـست، جهـت اطمينـان ا             ههاي ن   مؤلفهعنوان مسئول هر يك از        تعيين يك فرد به
 ها فعاليتمديريت مناسب و هماهنگي 

    عنوان جايگزين احتمالي مديران فوق جهت تضمين ادامه مديريت، كنترل و عملكرد تعيين افرادي به 

          مديريت اورژانس بيمارستاني براي اطمنيان از كاربرد اصول اوليـه و        مربوط به ثبت و نگهداري كليه مستندات 
 هاي عملياتي ريزي و استقرار برنامه  برنامهمربوط بههاي  استراتژي

                       وجود اوراق شرح وظايف براي اعضاي كميته حوادث و باليا، كاركنان و مديران بيمارستان جهت آشـنايي بـا
  وظايف خود در زمان باليا

       كـافي آمـوزش     انـدازه   كاركنان بيمارستان در مورد ساختار و عملكرد سيستم حادثـه بـه            تمام اعضاي كميته و 
  .اند و با وظايف خود در زمان حوادث و باليا آشنا هستند ديده

  :جمع 6=1×تعداد موارد 12=2×تعداد موارد 18=3×تعداد موارد
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  2 شماره يديلكجزء 
 . اسـت ي ضـرور نانيسب اطمك و ي عموميگاهآ، مؤثر ياركهم ، مطمئنيريگ ميتصمنان از يموقع جهت اطم بهو ق ي، دقشفافارتباطات   :ارتباطات

  .ديرير را در نظر بگي زيها هيتوص
  

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  ي پيشنهاديها فعاليت
    ها و مقامات بهداشتي عنوان رابط و سخنگو جهت هماهنگي تمام ارتباطات بيمارستاني با جامعه، رسانه تعيين يك فرد به 

      محل تريـاژ / خارج و دور از ساختمان اورژانس (هاي مطبوعاتي كنفرانسراي برگزاري وجود فضايي مناسب ب /
 )سالن انتظار و مركز فرماندهي

      جهـت اجـراي    ) ماننـد بيمـاران، پرسـنل، عمـوم مـردم          (مخاطبان هدف   براي حوادثوقوع  نويس   پيشتهيه
 سناريوهاي مختلف و محتمل 

    حادثه فرمانده توسط بهداشتي و مقاماتها، كاركنان  ، رسانهبه عموم مردم  شده  ارايهعاتاطالتمام  كنترل اطمينان از  
    بخش سالمت و پرسنل آن/ فرماندهي حادثه/ وجود يك مكانيسم ساده براي تبادل اطالعات بين مديريت بيمارستاني 
    هاي آنان در شرايط بحراني ملكردوجود شرح وظايف براي پرسنل بيمارستان در خصوص نقش، مسئوليت وع 

         موقع و تجزيه و تحليل اطالعات و گزارش آن به دولت، مقامـات     آوري به   وجود يك روش مناسب جهت جمع
  بيمارستاني هاي پيش هاي همجوار و شبكه بهداشتي، بيمارستان

    و معيارهـاي    پـذيرش  معيارهـاي    مثـال  عنـوان  بـه (ان  بيمار بندي اولويت به   مربوط هاي  گيري تمام تصميم رساني    اطالع 
 ه نهادهاي مربوطو به تمام كاركنان )و اقدامات كنترل عفونت از پيشگيري، ترياژ هاي روش ترخيص،

     هاي ثابـت، ارتباطـات اينترنـت و         اي، موبايل، تلفن    هاي ماهواره   مانند تلفن (هاي قابل اطمينان      وجود جايگزين
 و همچنين دسترسي مناسب به ليست تماس اعضاي تيم) نماي تلفنسيم، راه ، بي1وجود پيجر

  :جمع 9=1×تعداد موارد 18=2×تعداد موارد 27=3×تعداد موارد
                                                            
1- Pager  
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  3 يديلكجزء 
 اسـت   ي ضـرور  هـا   فوريتا و   ي بال يمارستان به حوادث مختلف در ط     يرد و پاسخ ب   ك عمل ي برا يتيشرفته امن ي پ يارهاك و سازو  يمنيا :تي و امن  يمنيا
  . شونديابيل ارزي ذيها فعاليته يلكن هدف يابه  ليدر خصوص ن).  قسمت سوم مطالعه شوديها هي توصلطفاً(
  

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  ي پيشنهاديها فعاليت
    استامنيتي يها فعاليتبيمارستان و  ايمني مسئولكه   بيمارستان ايمني تيمتعيين . 

    هاي ورود و خروج، انباردهي آب و غـذا،           مانند محل (پذيري بيشتري دارند      هايي كه احتمال آسيب     ين محل تعي
  )ذخيره دارو

        تجهيزات، ترياژ، و ديگر نقاطي كه در مسير تردد بيماران بوده و همچنـين كنتـرل منـاطق                  به  اطمينان از دسترسي
 ها پرترافيك و پاركينگ

     در زمان حوادث ، بيماران و بازديدكنندگان بيمارستان پرسنل شناسايي  جهتبرمعتوجود يك روش  
                        سـوي    در نظر گرفتن مكانيسمي جهت تأمين امنيت و هدايت پرسنل بخـش اورژانـس و همراهـان آنـان بـه

 هاي استقرار بيماران بخش
    در زمان باليابيمارستان  دايمن و كارآم تخليه مورد نياز براي  اقدامات امنيتيدر نظر گرفتن 
    تعريف قوانين الزم براي حضور افراد در بيمارستان در زمان حوادث و باليا 

     امنيتي از جمله نقـص در  هاي و محدوديت ها جهت شناسايي چالش بيمارستان امنيت تيمهاي    بررسي گزارش 
 عفونت  پيشگيري و كنترل و مواد خطرناك مديريت

    آوري، ذخيره و گزارش اطالعات جهت شناسايي اطالعات غيرايمن  هايي براي اطمينان از صحت جمع  روشوجود  
     بيمارستان  اجراي عمليات امنيتي انتظامي براين قواني و تلفيق قوانين بيمارستانهايي براي روشدر نظر گرفتن   
    ديواكتيو، بيولوژيك و شيميايي و ايزوله كردن آنهادر نظر گرفتن يك منطقه براي استريليزاسيون مواد را  
  :جمع 11=1×تعداد موارد 22=2×تعداد موارد 33=3×تعداد موارد
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  4 شماره يديلكجزء 
  و يسازماندهن با تعداد باالو     يبا مصدوم  رد خوب پرسنل در مواجهه    ك عمل ين شده برا  ييش تع يل از پ  كماران، بر اساس پروت   ياژ ب يتربه   ات مربوط يحفظ عمل  :اژيتر

  . شونديابيل ارزي ذيها فعاليته يلكن هدف يابه  ليدر خصوص ن). نماييد را مطالعه 4  شمارهيديلك جزءلطفاً( است يضرور مارانيمراقبت از ب
  

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
  هاي پيشنهادي فعاليت )1(

            مانند يك پزشك طب اورژانس، جـراح عمـومي و   (مام مراحل ترياژ تعيين يك فرد با تجربه براي نظارت بر ت
 )ديده يا يك پرستار آموزش

    
هاي انتظار، بطور مؤثر پوشـش داده شـده، و از نظرخطـرات         اطمينان از اينكه محل انتقال بيماران مانند محل       

 كافي و دسترسي كـافي      احتمالي محيطي داراي امنيت كافي بوده و همچنين داراي فضاي كاري مناسب، نور            
  به پرسنل باشد

     ديده، با امكانات پزشكي مورد نياز، و خدمات درمـاني ويـژه    قرار داشتن مكان ترياژ در نزديكي پرسنل آموزش
 ) هاي ويژه اتاق عمل و واحد مراقبتمانند بخش اورژانس، (

     ترياژ منطقه) از/ به (ورود و خروج مسيرهايمشخص بودن   
     انبوه مراجعينترياژ و دريافت احتمالي برايجايگزين هاي  محلدر نظر گرفتن  
     باشند راه رفتن ميبه تعيين يك مكان انتظار براي بيماران زخمي كه قادر 

            آسيب، بقـا و ظرفيـت بيمارسـتان كـه از     / وجود دستورالعملي براي پذيرش مصدومان بر مبناي شدت بيماري
 نمايد ي تبعيت ميالملل بينراهنماهاي قوانين و 

     ترياژهاي   برچسبو مناسب كافي و عرضهان در زمان باليا بيمار ترياژ واضح جهت روش يك تعريف  
      تريـاژ  و يا  از بخش اورژانس   توان  را مي  بيمارستان اضطراري  واكنش برنامه آن موجب  مكانيزمي كه به  تعريف 

 غاز كردآمارستان بي

                        ،اطمينان از اينكه پروتكل پذيرش، ترخيص و ارجاع بيماران در زماني كـه برنامـه بحـران فعـال شـده اسـت
  مراقبت بيماران را عملي سازدفرايندتواند  مي

  :جمع 10=1×تعداد موارد 20=2×تعداد موارد 30=3×تعداد موارد
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  5 يديلكجزء 
 است  ها  فوريتا و   يمارستان به بال  ي عامل مهم در پاسخ ب     يك،  يط معمول ي در شرا  يرمانـ د  يت خدمات بهداشت  يش ظرف يتوان افزا  :تيش ظرف يافزا
  : شونديابيل ارزي ذيها فعاليته يلكن هدف يابه  ليدر خصوص ن. مارستان در نظر گرفته شودي بيزير برنامهسرعت در مراحل  بهد يو با
  

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  هاي پيشنهادي ليتفعا

             براساس در دسترس بودن منـابع ضـروري و نيـروي           محاسبه افزايش ظرفيت مورد نياز براي پذيرش بيماران
  قابل انطباق با فضاي موجود و شرايط بحراني انساني

            و سـاير  هـا   فـرض   هاي در دسترس، پيش     محاسبه افزايش تقاضا براي خدمات بيمارستاني، با بكارگيري برنامه 
  ابزارهاي موجود در زمان حوادث احتمالي 

      كاركنـان،   در نظر گرفتن فضاي فيزيكي    با  (در بيمارستان    بستري ظرفيت افزايش دهنده    هاي  روششناسايي ،
  )و فرآيندها منابع

     تظار سالن انسالن اجتماعات،مانند (  بيمارستانبيماران بيش از ظرفيت براي مراقبت مناطقتعيين(  
    هاي جايگزين درماني جهت انتقال بيماران غير اورژانسي  در نظر گرفتن مكان 
     در زمان حوادث و باليابيماران ونقل حمل براي نياز مورد و منابع وسايل نقليهتعبيه  
     سترس نيستنددر د نقل و حمل هاي سنتي ن زماني كه روشاانتقال راحت بيمار براي جايگزين طرحتعيين 
    هاي سالمتي، با تأكيد بر خدمات جراحي اورژانسي و بحراني  شناسايي مشكالت موجود در ارايه مراقبت 

      هـست بـا كمـك مقامـات محلـي         مراقبـت از بيمـار       واحدهاي نها به آامكان تبديل    كه هايي  مكانشناسايي 
 )ورزشگاه، مراكز اجتماعي مدارس،، ها هتل(
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  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  هاي پيشنهادي ليتفعا

      ماننـد  (بندي اقدامات و در صورت ضرورت لغو كردن خدمات غيرضروري             نظر گرفتن طرحي جهت اولويت    در
  ) هاي انتخابي جراحي

           بندي مـداخالت بـاليني بـر اسـاس ظرفيـت درمـاني و               تعيين معيارهاي پذيرش و ترخيص بيماران و اولويت
  هاي موجود تقاضا

     جسدهاي  كاوركافي عرضه از حصول اطمينان .موقت هسردخان عنوان به منطقهتعيين يك  

        دفـن  هـاي كفـن و      نهـاد  مثـال  عنـوان  بـه ( پس از مرگ  ي  ها  مراقبت ارايه    براي  عقد قرارداد با ساير نهادها ،
  )پاتولوژيست و قانوني بازرسان پزشكي

  :جمع 13=1×تعداد موارد 26=2×تعداد موارد 39=3×تعداد موارد
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  6 يديلكجزء 
 يها  يجراح ،ي اورژانس يها  مراقبتمانند   ي و جراح  ي خدمات ضرور  ارايه جهت   ، روزانه ي ضرور يازهاي ن  حادثه و بال   يك :ياتيتمرار خدمات ح  اس
فعـال   ايـ  ادامه موازات به ديبا يخدمات اساس  در دسترس بودن  ن،  يبنابرا. ندك يم وجود دارند حذف ن    يط عاد يادر شر  ،كودكو مراقبت از مادر و       يفور

 يها  فعاليته  يلكن هدف   يابه   ليدر خصوص ن  ). نماييد را مطالعه    6  شماره يديلك جزء لطفاً( .ندكدا  يمارستان ادامه پ  ياورژانس ب  پاسخ  برنامه يك شدن
  : شونديابيل ارزيذ
  

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  هاي پيشنهادي فعاليت

    بيمارستان خدماتهمه  بندي اولويتو  بندي فهرست 
     نيز در دسترس باشند در همه زمان در هر شرايطي بايد نهايي كه آيعني، اساسي بيمارستان خدمات ليست  
            هـا بخـصوص بـراي     تعيين منابع مورد نياز جهت اطمينان از تداوم خدمات ضـروري بيمارسـتان و تـأمين آن

 )ازكارافتاده افراد مسن و، كودكان مانند(پذير  هاي آسيب هساير گرو هاي داراي شرايط بحراني و گروه

      عنـوان مثـال،     بـه ( هـاي ضـروري      تـداوم مراقبـت    براي حفـظ  قابل گسترش    و سيستماتيك يك طرح تعيين 
  )حياتي و داروهاي  تهويه مكانيكيدسترسي به

      مـداوم  ارايـه  اطمينـان از جهـت  خـصوصي   پزشـكان  همجوار وهاي  ، بيمارستانوزارت بهداشتهماهنگي با 
  جامعه سراسر درخدمات ضروري پزشكي 

      و اكـسيژن   آب، بـرق   از جمله    ، در بيمارستان  زندگي براي در دسترس بودن اقالم ضروري     از اطمينانحصول 
 در زمان حوادث و باليا

     تجهيزات بيمارستاني روي  حوادث بر ناشي ازتأثير وقايع احتماليبررسي 
     بيمارستاني  خطرناك ضايعات ديگرو اجساد  دفع آوري و براي جمع احتمالي هاي مكانيسم  وجوداطمينان ازحصول 
  :جمع 8=1×تعداد موارد 16=2×تعداد موارد 24=3×تعداد موارد
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  7 يديلكجزء 
 يمنابع انـسان   نياز به ش  ي باعث افزا  هك هر حادثه  در يياراك تداوم نان و كارك يافك تواننان از   ي اطم يبرا يمنابع انسان ت مؤثر   يريمد :ي انسان يروين
  . استي ضرورشود، يم

  
  

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  هاي پيشنهادي فعاليت

    مارستانيتماس پرسنل ب  شمارهفهرستروز نمودن  ل و بهيمكت 
     نانكاركبت يغ نظارت مداوم بربرآورد و  

    ب يا آسـ  يـ  يمـار ي پرسنل، شامل احتمـال وقـوع ب       ي استعالج ي مرخص ي دستورالعمل مشخص برا   يكن  ييتع
 ا وابستگان آنانيدن اقوام پرسنل يد

    رد كـ ت عمليـ فاكنـان از  ي اطميمارسـتان بـرا  ير پرسنل بينان بخش سالمت و سا   كارك يازهاين حداقل ن  ييتع
  اي در زمان حوادث و بالها آن

     مارستاني پرسنل بي براي زندگي غذا، آب و فضاتأمين ي براي برنامه احتماليكنظر داشتن در 
    ع پرسنل بر اساس آني پرسنل و توزيازهاي نيبند تياولو 

       مانند پرسنل بازنشسته، پرسـنل    ( شده   ينيب  شيپ يها  ازي برطبق ن  ياضاف/ داوطلب يروهاياستخدام و آموزش ن
 ) ان و افراد داوطلبيدانشجو/ يراد مرتبط دانشگاه، افيمازاد نظام

    د در زمـان    يه شـا  كـ  ينيا داوطلب ي ي اضاف يروهايت مجوز موقت در ارتباط با ن      يمه و وضع  يب ت،يف مسئول يتعر
 .از باشديا به آنها نيحوادث و بال
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  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  هاي پيشنهادي فعاليت

    نامـه  ي گواه يدارا) اوطلـب  د كيپرسنل پزش ( سالمت   يها  مراقبتنان  كاركع  ي سر تأمين ي برا يستمين س ييتع
 يمارستان و مقامات بهداشتي بيها سياست مطابق با يط اورژانسيار در شراك

       يهـا   بخـش ماننـد اورژانـس،      (يز خدمات پرمتقاضـ   كدهندگان مراقبت و درمان در مرا      ارايه بهدادن  آموزش 
ICUي و جراح(  

    اورژانس  : باالست مانند   به خدمات آنها   ازيش ن ي احتمال افزا  طور بالقوه  بهه  ك ين در مناطق  ي آموزش و تمر   ارايه
  نان كارك يافكت و مهارت يظرفنان از ي، جهت حصول اطمژهي ويها مراقبت بخش و

       يماران و اعضا  ي مراقبت از اطفال، مراقبت از ب      :مانند(نان  كارك مراقبت از خانواده     ي برا ييها  در نظر گرفتن راه 
  تر يطوالن ارك مجدد و انجام ساعات فراخواننان جهت كارك يريپذ انعطافش ي افزايبرا) معلول خانواده

     ه و  يـ ت روح يـ منظـور تقو   بـه  ينينـان بـال   كارك ي برا يو خودمراقبت ها    شيفت يافكچرخش   ازنان  يحصول اطم
  .كي پزشياهش خطاك

        ـ  ي حما ي برا ي چند تخصص  يها  تيمدر نظر گرفتن و مـشاوران   اران،  ك شـامل مـدد    اهـ   تـيم ن  يـ ه ا كـ  يت روان
  باشند يمماران يخانواده پرسنل و ب ت ازي حمايون برايروحان

    و دسـتورالعمل مقامـات      ملّـي    يهـا   سياسـت  و الزم بـر اسـاس        يافكـ سن  كافت وا ي پرسنل از نظر در    يبررس
  ريگ  همهيالت تنفسك و مشها يماي در مواجهه با بيبهداشت

  :جمع 15=1×تعداد موارد 30=2×تعداد موارد 45=3×تعداد موارد
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  8 يديلك ءجز
 چـالش،   يك بعنوان   ها  فوريتا و   ي وقوع بال  ي در ط  ل آن غالباً  يره تحو ي و زنج  يمارستانيحتاج ب ي ما تأمين و   كتدار :اتكو تدار  يبانيت پشت يريمد
ن يـ ا نيـل بـه  در خصوص ). اييدنم را مطالعه 8  شمارهيديلك جزءلطفاً( ق دارديو پاسخ دق ي احتماليزير برنامه ازبهينه كرد يگ يممتر مورد توجه قرار     ك

  : شونديابيل ارزي ذيها فعاليته يلكهدف 
 

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  هاي پيشنهادي فعاليت

    مبود موارد فوقكاهش و ك در صورت ي فوريرسان اطالع و مواد ،لوازم زات،يتجه فهرست از تمام يكه يته 

      ن يتر  محتملبراساس   )هفته در هر  استفاده مورد مقدار مثال عنوان به(،  ييو دارو  يضرور منابع مصرفبرآورد
  ها ويسنار

    
مارسـتان در زمـان     ي ب يحتـاج ضـرور   يه مـداوم داروهـا و ما      يـ نان از ته  ي با مقامات جهت اطم    يانجام هماهنگ 
بـا   اورژانـس  توافقـات  قيا ازطر يو   يزكمر  و يسازمان ريذخا قيموارد در دسترس از طر    مانند  (ا  يحوادث و بال  

 )يمحل نندگانك تأمين

    در در صـورت    (  آنهـا  ي بـرا  تيـ فكي نامهيگواه و درخواست صدور  ،  ديقبل از خر   ياحتمال اقالم تيفكي يابيارز
  )نهاآرس بودن دست

      زمان در گر منابع يزات و د  يهتج ي فور ليه وتحو ينان ازته ي اطم يبرابا فروشندگان    يارك هم يها  قراردادعقد 
 مبودك

    
،  آسـان  يدسترسـ ري نظ ياتي خـصوص  يه دارا كـ ،  مـواد  يسـاز  رهي ذخ يبرا مارستانيب در يكيزي ف يفضان  ييتع
 ياقالم ضرور  يسرد بدون وقفه برا   ره  ينان از زنج  ياطم . مناسب باشد  رطوبت سطح و،  نوره،  ي، تهو دمات،  يامن
 . دارندسردخانه ازبهيه نك



67 ...هاي توانمندي  ارزيابي مخاطرات و شاخص ملّي مجموعه ابزارهاي

    شـده  رهيـ ذخ اقـالم از  موقـع  بهنان از استفاده   ياطم ملّي    دستورالعمل با مطابق دارو  و يضرور ياالهاكره  يذخ 
 خ انقضاي تاراتمامعلت  بهنها آهدر رفتن   ازيري جلوگيبرا

    نيگزي جايدرمان يها انكمدر  ايدر خانه و  مارانيبه ب دارو ارايه در مارستانيب داروخانه نقشف يتعر 

     ق يـ تعو  بـه   و يضـرور   خـدمات  ارايه يبرا ازين مورد زاتيع تجه يسر ريتعم  و ينگهدار ي برا ييها  وجود برنامه
 ازيرقابل ني در موارد غيرضروريانداختن تمام خدمات غ

    مارانيب مداوم انتقال از نانياطم جهت يمارستانيب شي اورژانس پ بايهماهنگ  
  :جمع 9=1×تعداد موارد 18=2×تعداد موارد 27=3×تعداد موارد
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  9 يديلكجزء 
 يابيـ ع برنامـه باز   يسر ياجرا.  پاسخ انجام شود    در مرحله  د همزمان با شروع اقدامات    يبا يابال پس از    يابي جهت باز  يزير  برنامه :يابعد از بال   يابيازب
 مطالعـه    را 9  شـماره  يديـ لك جزء لطفـاً ( .نـد ك يم ياني شا كمكمارستان  يرد ب كه به بهبود عمل   ك منجر شود    يابال تأثير مدت يطوالن اهشكبه   تواند يم

  : شونديابيل ارزي ذيها فعاليته يلكن هدف يا نيل بهدر خصوص ). نماييد
  

  خاتمه يافته
)3( 

  در  دست انجام
)2( 

  در حال بررسي
)1( 

  هاي پيشنهادي فعاليت
    ياات بازگشت پس از بالي فرد مسئول جهت نظارت بر عمليكن ييتع 
    ستمي سيابيل حادثه و بازنترك  جهتي ضروريندهايفرآ و ارهايمعن ييتع  
    يا هاز نظر سازمارستان ي بيمنيا يابيارز 
    ماستان الزم باشديه بي تخلكه درصورتيمارستان يم بيل و ترميمك تياز براين زمان و منابع مورد نييتع.  

    
د يـ م با ي ت ياعضا .مارستان پس از حادثه   ي ب ي موجود يمارستان جهت بررس  ينان ب كاركم از   ي ت يك يسازمانده

 ي جهت بررسـ   كيپزش نيمهندسن شامل   يهمچن .زات باشند يانات و تجه  كامست  يلان و   كشنا به م  آنان  كارك
 .باشد يم،  داشته باشندينيگزيا جاير يتعم نياز بهد يه شاكده يچيزات پيت تجهيوضع

       ه كـ  سـهامداران  و   اورژانـس و  مارستان  يبران  ي مد بهحوادث  پس از  گزارش   ارايه جهت   يدر نظر گرفتن افراد
 .است ها نهيهز از  گزارشيك و، اقدامات يابيارز، حادثه خالصه شامل

    وقـوع  پـس از   سـاعت 72تـا 24در  نانكارك به  ارايهو   يا  هحرف يريگ گزارش يسازمانده جهت   ين افراد ييتع 
  اركردكبهبود عمل و انسالمت رو منابع به يردن دسترسكفراهم ، يابيو باز مقابله  بهكمكجهت  حادثه

      نـان، كارك يازهـا ين رسـيدگي بـه    جهـت    پـس از فاجعـه     يابيـ برنامه باز  به كمكجهت   ارمندك يكانتصاب 
 نانكارك ازخانواده يت خدماتيمشاوره و حما عنوان مثال، به

    يابيو باز يعي طبيايبال واكنش به در يخارج نانكارك و، داوطلباننانكاركف شرح وظائف يتعر. 
  :جمع 10=1×تعداد موارد 20=2×تعداد موارد 30=3×تعداد موارد

 


