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 جانی ، مالی ، عملکردیواع آسیب عبارت است از نعبارت است از احتمال آسیب دیدن در صورت یک مخاطره، ا ؟ خطر چیست

به  انجام دهد تبدیلبطور مطلوب را و بیمارستان نتواند اقدامات حیاتی خود  نددر صورتی که این مخاطره نظم بیمارستان را به هم ز

 ود.بحران می ش

 -جارانف -سیل -تخریب ساختمان -همه گیری بیماریهای عفونی -زمین لرزه؟  مخاطره اولویت دار بیمارستان چیست 5

بهداشت  -یجهیزات پزشکت -مسئول ساختمان -کارشناس ایمنی –)دکتر ملکی(مسئول فنی:  ایمنی بیمارستان شاملارزیابی تیم 

  ITمهندس  -مترون -کارشناس بحران -محیط و حرفه ای

 میته مدیریت خطر حوادث و بالیا ماهانه تشکیل میشود.ک

اعضا تیم بصورت فصلی تمام مناطق بیمارستان را بازدید کرده و مشکالت برسی ؟  بیمارستان چگونه استایمنی ارزیابی نحوه 

ه پیشگیرانانجام و اقدامات اصالحی و  تانبا انجام بازدیدهای دوره ای بررسی ایمنی محیط بیمارس و اقدامات اصالحی انجام میشود

نرده کشی پنجره ها و اقداماتی که در بخشهای  – کمدها و قفسه به دیوارفیکس –شیشه ها صورت میگیرد مانند: سکوریت کردن 

 -مختلف برای ایمنی صورت می گیرد

 انواع خاموش کننده های دستی :

 

 

ط مسئول توس بارهر سه ماه یک میگیرند.اخذ تایید دتکتورها سالیانه یکبار  را پرسنل بدانند.محل دتکتورها در بخشها 

 حرفه ای چک می شود.+ بهداشت آتش نشانی

سرور که تابلو  -بایگانی – O2اتاق -محل ذخایر سوختی -دیگهای بخار -موتورخانه ها؟  های پرخطر بیمارستان کجاستمکان

 نصب شود.مکان خطر باید 

 

 خاموش کننده نوع سوخت نوع حریق

A  موارد قابل احتراقی که پس از سوختن از خود خاکستر بر جای میگذارند)مثل

 کاغذ،چوب،پارچه(

 
 آب

B  مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند)مثل

 الکل،استون،بنزین(

 و کف co2پودر و گاز، 

C )پودر و گاز،  گازهای مایع و مایعاتی که براحتی به گاز تبدیل می شوند )مثل گاز شهریco2 و کف 

D )پودرهای ویژه فلزات اکسید شونده )نظیر منیزیم ، سدیم، پتاسیم 

E وسایل الکتریکی و الکترونیکی Co2 
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در  و به خاطر ماهیت بیمارستان در ایستگاه پرستاری هستند بخشها باشند ولی ورودی وسایل اطفاء حریق باید در 

 روان زنان در اتاق نگهبان 

 های هر بخش هستند.نگهبان -تاسیسات -سوپروایزر شیفت : شامل آتش نشانی  رابطین

 کجا قرار دارد.درب اضطراری  کلید بخشها و درپله فرار 

 (دستورالعمل مطالعه گردد) .در مواقع حریق و زلزله از آسانسور استفاده نشود

 .مطالعه فرمایید انبارش ایمنی رادستورالعمل 

 روش اجرایی گزارش حوادث بیمارستان مطالعه گردد

سپس تحلیل و اقدامات پیشگیرانه و شود  می فرم گزارش حوادث موجود است ودر صورت بروز اتفاق در بخش گزارش

 اصالحی انجام می شود

( زده و آتش مهار گردید سپس 825) و واحد با یگانی که ابتدا کد اطفائ حریقدر بخش روان مردان  محدودآتش سوزی مانند

 کشی و .. انجام شد  ماقدامات اصالحی مانند تعویض سی

 فعال میشود مخابرات آژیر بخشها یا واحدهادر هادر صورت برور آتش سوزی و فعال شدن دتکتور

)فهرست شیک اطالع داده می شود.کطبق فهرست حوادث به مسئول بحران و سوپروایزر در بخش حادثه هرگونه 

 ( حوادث به بخشها ارسال شده

 )برگه به بخش ارسال شده( پدافند غیر عامل چیست؟

جهت سیستمهای ارتباطی و شبکه –در پدافند غیر عامل در این مرکز جهت تامین سوخت ، آب ، سوخت و غیره برنامه ریزی شده 

ل پرسنل آموزش وجهت بیماریهای نوپدید و غیر معم–برنامه ریزی دارد.  itواحد  hisامپیوتری ،سایت بیمارستان و سیستم کهای 

ومیتها و مسم موارد خرابکاری ،کودک ربایی و اقدامات تروریستی-دیده و فورا به کنترل عفونت و مرکز بهداشت اطالع رسانی میشود

از طبق دستور فرمانده حادثه چارت بحران فعال تا در صورت نیفورا به سوپر وایزری و حراست اطالع رسانی میشود با مصدوم فراوان 

  دوربین مدار بسته در بخشها و مناطق حساس موجود است.– شود

 اعالم شود. 825در صورت بروز آتش سوزی کد 

 می باشد. 211و پایان  811کد شروع بحران 

UPS  :واحد که در آزمایشگاه و اورژانس )تجهیزات حیاتی( و است  یمنابع تغذیه بدون وقفه جریان برق جهت تجهیزات حیاتit   

 موجود است

 ارسالی به واحدها مطالعه گردد جلیقه افراد در بحران طبق چارت و قسمت درمان قرمز است.چارت بحران 
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خبر و در صورت  و در صورت تایید فرمانده حادثه بروز حادثه اطالع به سوپروایزر ودر صورت  : نحوه فعاسازی چارت چگونه است

 فعالسازی ممکن است فقط در  بخش اورژانس و یا کل بیمارستان باشد. لزوم چارت بحران فعال میگردد.

 قرمز -نارنجی -زرد –د یسف:  سطوح هشدار مطالعه گرددکه شامل

 :حالت عادی وضعیت سفید

حادثه اطالع رسانی می شدتا آمادگی نسبی جهت  در این مرحله تنها به سامانه فرماندهیوضعیت زرد:امکان وقوع مخاطره کم است 

  فعال شدن برنامه صورت گیرد.

 ،حفظ ارتباط مخصوصا بخش اورژانس ظرفیت بیمارستان :احتمال وقوع مخاطره زیاد است  در این مرحله افزایشوضعیت نارنجی

 اده کردن بیمارستان صورت می گیردبیمارستان جهت در یافت اطالعات کاملتر و آمدانشگاه و سازمانهای خارج از  EOCبا 

و نیاز به فعال سازی سامانه فارماندهی حادثه و فراخوان پرسنل :در این مرحله مخاطره رخ داده و یا قریب الوقوع است وضعیت قرمز

 آنکال ،افزایش تخت و.. انجام میشود.

 هستند. سامنه فرماندهی حادثه بیمارستان  فعال کننده آقای دکتر رامین ملکی کهفرمانده حادثه : 

 تاق  ریاست بیمارستان است.             :ا(  EOCاتاق ) ی حادثهمرکز فرمانده

 ساعت ذخیره می گردد 27در زمان بحران برای ذخیره آب و غذا و سوخت 

 .ساعت در بخشها موجود است 27برای  وسایل محافظت فردی برای بیماریهای عفونی

براساس )مصدومین انبوه( بحراند ر و تریاژ عادی انجام میشود  عیا تریاژ معمولی که در تریاژ اورژانس در مواق  ESI:  تریاژانواع 

 .لطفا مطالعه گردداست )تریاژ استارت(چارت ارسالی 

 :  افزایش ظرفیت بیمارستان در مواقع بجران

 تخت است 11که شامل  ECTواحد  :فضای فیزیکی -1

 که ماهانه تهیه میگردد و در مواقع ضروری فراخوان انجام میشود ا: برنامه آنکالی بحران در واحدها وبخشه انسانی نیروی -7

 :لسیت تجهیزات موجود است و برنامه اینکه هر واحد پشتیبان کجا باشد مطالعه گردد. تجهیزات پزشکی-3

 هدف از تریاژ در بحران مدیریت بیماران است

در ورودی بیمارستان کانکس موجود : منطقه تریا ژ -1در تریاژ با مصدومین انبوه  شامل  ؟ چگونه است با مصدومین انبوه تریاژ

است که بیماران در آنجا سطح بندی میشوند تنها اقدامات درمانی مجاز در تریاز شامل:یک تالش برای باز کردن راه هوایی و کنترل 

 مستقیم بر ناحیهخونریزی خارجی با اعمال فشار 
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اورژانس سرپایی است شامل افرادی هستند که ضایعات مخاطره آمیز دارند و بدون اقدام درمانی   محل آن  که:)فوری(گروه قرمز  -7

 مانند خونریزی غیر قابل کنترل ، عدم واکنش به محیط، وضعیت   ساعت جان خود را از دست میدهند 7الی  1کمتر از 

یر طبیعی، دیسترس تنفسی، وجودزخم در شکم و قفسه سینه ، صداهای تنفسی یک طرفه و غیر واضح و یا ذهنی تغییر یافته و غ

 عدم وجود نبض های محیطی 

ساعت باید  6الی  7بیمارانی که بین که محل آن سالن انتظار آزمایشگاه جنب اورژانس سرپایی است شامل  گروه زرد)تاخیری(:-3

مانند: بریدگی عمیق با خنریزی کنترل شده و گردش خون طبیعی ، شکستگی باز ، صدمه های  ردبرایشان اقدام درمانی صورت گی

 شکمی با عالئم حیاتی پایدار ، انگشتان بریده شده و صدمه به سر بدون اخالل در گردش خون و هوایی

که قادر به راه رفتن بوده و گروهی امن در حیا ت بیمارستان است. عکه محل آن محل تجمگروه سبز )مصدومین سرپایی (:-4

 ضایعات خفیفی دارندکه نه جانشان به خطر خواهد افتاد و نه دچار عوارض دائمی از آسیب میشوند و نیاز به درمان اورژانسی ندارند.

 حال موارد فوت شده و یا بیماران در:که محل آن روبروی سردخانه مرکز است و شامل  )متوفیان یا در انتظار مرگ(گروه سیاه-4

ویا آسیبهای متعدد و یا بیرون زدگی قسمتی از مغز و یا افرادی که  %09مرگ که ضایعات بسیار شدید دارند مثل سوختگی 

 دارند  CPRاندیکاسیون 

 مطالعه شود.بروز حوادث  زمان پاسخ در  دستورالعمل فعالسازی برنامه

پدافند غیر عامل ، مدیریت  ،مرکزدانشگاه  EOCفرمانده حادثه باشد و یا خارجی بوده و توسط توسط  ممکن است داخلی وفعالسازی 

 مرکز بیماریهای اپیدمی و یا مرکز هواشناسی و...فعال میشود.بحران  و  

  مطالعه گردد دستور العمل تخلیه بیمارستان در زمان حادثه 

 مثال تخریب یک قسمت از بخش یا واحد()همان طبقه منتقل میشودساکنین یک طبقه به قسمتهای دیگری از  تخلیه افقی:

اال ،در آتش ی به طبقات بود.)مثال در سیل تخلیه عم یا پایین تر منتقل میشود. باالترساکنین یک طبقه به طبقات تخلیه عمودی:

 (سوزی به طبقه پایین

 ترک کنندبیماران و کارکنان کل بیمارستان بایستی بیمارستان را تخلیه کامل:

  خط مشی تداوم ارئه  خدمات حیاتی بیمارستان در شرایط بحران مطالعه گردد.

دانشگاه  EOCبا هما هنگی ستاد  در صورت لزوماست که فقط با هماهنگی و دستور فرمانده حادثه و 211کد پایان بحران 

 غیر فعال میشود.

پس از پایان بحران برنامه بازیابی خدمات و نحوه جایگزینی ذخایر و تجهیزات و بازسازی اجزای سازه ای و غیر سازه ای بیمارستان 

و فعالیتهای صورت گرفته ساعت گزارش کاملی از عملیات  27آغاز میگردد و اعضای سامانه فرماندهی )چارت بحران(موظفند ظرف 

 .و بالیا ارئه دهند به کمیته مدیریت خطر حوادث

اران و تامین حمایت روانی از بیم ابرنامه باز یابی شامل:ارزیابی خسارت بیمارستان و منابع از دست رفته و جایگزینی آنه

 و خانواده های آنهاست. کارکنان،


