کـد های اضطراری
وضعیت

کد

کدهای  4-3-2-1بحران

فوریت درجه1

11

تخلیه

22

فوریت درجه2

33

فوریت درجه 3

44

بحرانهای داخلی

121

ایمنی وآتش نشانی

99

انتظامـات

111

احیـا ء

111

تخلیه کامل بیمارستان

111

تخلیه نسبی بیمارستان

66

پـایـان بحـران

جهت اعالم کدهای فوق با مرکز تلفن شماره  444تماس گرفته و پیج کد مورد نظر را درخواست فرمایید.

کد های اضطراری
وضعیت

کد

اعضاء کد

تعاریف
وضعیتی است که حداقل یکی از شرایط ذیل را شامل شود.

11

فوریت درجه1

کدهای  4-3-2-1بحران

-1

مراجعه همزمان مصدوم به تعداد 11تا  11درصد ظرفیت بیمارستان

-2

مراجعه همزمان  2تا 3بیمار بدحال غیرمرتبط با تخصص بیمارستان

سوپروایزر و 3تا  4نفر از پرسنل بخشهای غیر درگیر در

-3

بروز شرایطی که منجر به درگیر شدن کامل یک بخش بیمارستان شود.

-4

نیاز به احیاء قلبی ریوی همزمان  2نفر در یک بخش

بیمارستان و تجهیزات موردنیاز با تشخیص سوپروایزر

-5

بروز حادثه ی داخلی که مصدوم و فوتی نداشته باشد.

وضعیتی است که حداقل یکی از شرایط ذیل را شامل شود.

22

فوریت درجه2

-1

مراجعه همزمان مصدوم به تعداد  11تا  21درصد ظرفیت بیمارستان

-2

مراجعه همزمان  4یا  1بیمار غیرمرتبط با تخصص بیمارستان

-3

بروز شرایطی که منجر به درگیر شدن دو بخش از بیمارستان شود.

-4

نیاز به احیاء قلبی ریوی همزمان  2تا  3نفر در یک بخش

-1

بروز حادثه با شدت  1تا  1مصدوم یا  1تا  2کشته

سوپروایزر و 4تا 8نفر از پرسنل بخشهای غیر درگیر در
بیمارستان و تجهیزات مورد نیاز با تشخیص سوپروایزر

وضعیتی است که حداقل یکی از شرایط ذیل را شامل شود.

33

فوریت درجه 3

44

بحرانهای داخلی

121

ایمنی وآتش نشانی

99

انتظامات

111

احیا ء

-1

مراجعه همزمان مصدوم به تعداد  21تا  31درصد ظرفیت بیمارستان

اعضای کد  11و22و  3تا  4نفر از پرسنل بخشهای

-2

مراجعه همزمان بیشتر از  1بیمار غیرمرتبط با تخصص بیمارستان

مختلف بیمارستان( )8-12وفراخوانی نیروهای آنکال

 -3بروز شرایطی که منجر به درگیر شدن بیش از دو بخش از بیمارستان شود.
-4

نیاز به احیاء قلبی ریوی همزمان بیش از  3نفر در یک بخش

و در صورت نیاز اجرای برنامه افزایش ظرفیت

 -1بروز حادثه ای با شدت  6تا 9مصدوم و 3تا  1کشته

111

تخلیه

111

قطع آب ،برق ،تلفن ،قطع سوخت ،سیستم تهویه ،مشکالت سازه ای و غیرسازه ای

سوپروایزر ،مسئول شیفت بخش ،تاسیسات ،انتظامات و خدمات

وقوع آتش سوزی یا نشت مواد خطر ناک در بخش یا قسمتی از بیمارستان

سوپروایزر ،خدمات ،انتظامات ،تاسیسات ،مسئول شیفت بخش

ضرب و جرح ،درگیری همراهان یا بیمار ،گروگانگیری ،سرقت ،فرار بیمار،
اغتشاش ،ازدحام همراه و بیمار در یک بخش

سوپروایزر،،مسئول بخش یا مسئول شیفت ،نگهبانی

موارد ایست قلبی – تنفسی بزرگساالن و اطفال

اعضاء کد111

تخلیه کامل

حادثه ای که منجر به تخریب قسمتی از ساختمان یک بخش و یا بیمارستان شود

اعضای کد  111در مورد تخلیه بیمارستان :ریاست ،مدیر،

بیمارستان

یا وقوع حوادثی که احتمال آسیب بیماران و کادر درمانی و تجهیزات مطرح باشد.

مترون و سوپروایزر ،مسئول فنی ،مسئول حراست،

و بخش یا بیمارستان نیاز به تخلیه داشته باشد.

مسئول تاسیسات ،کادر درمانی  ،انتظامات ،خدمات

از جمله :زلزله ،نشست زمین  ،ریزش آوار ،سیل ،آتش سوزی ،نشت مواد

اعضای کد 111در مورد تخلیه یک بخش :سوپروایزر،

خطرناک ،حوادث تروریستی و......

مسئول شیفت ،کادر درمانی بخش،خدمات  ،انتظامات

تخلیه نسبی
بیمارستان

کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

