ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ

مھردادی
م ھر ا
شبنم
بھمن ٩۵

تھيه کننده :

مخاطرات:
 شناساﯾی مخاط ات
 مرکز فرماندھی عمليات دانشگاه
خطر حوادث و بالﯾا بيما ستان
بيمارستان
ﯾت خط
مدﯾرﯾت
 کميته مدﯾ
 تعيين راھھای در دسترس پاﯾش مخاطرات
 خارج ازبيمارستان  EOC :دانشگاه
 داخل بيمارستان  :برنامه آمادگی بيمارستان
ع ررسانی
ی
مخاطره  :اطالع
ر
وع
م ووقوع
 اعالم
 آمادگی برای پاسخ :برنامه پاسخ بيمارستانی

اﺟﺰاء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن) (EWS







ستان به لزوم
بيمارستان
سنل ب ما
ن و پپرسنل
مسئولين
 – ١آگاھی مسئول
داشتن برنامه پاسخ به حوادث و بالﯾا )دربرنامه
بيمارستان((
اتژﯾک ب ما ستان
استراتژﯾک
است
 - ٢حداقل بستر ارتباطی مناسب بين بيمارستان و
مکان ھای مھم
کان
 - ٣پاﯾش مخاطرات
حوادث و
پاسخ گگوﯾی به ا
برنامه ی مدونی جھت ا خ
 –۴ا
بالﯾا در بيمارستان وجود داشته باشد.

ﻣﻠﺰوﻣﺎت داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ي ﻫﺸﺪار اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن:








ژئوفيزﯾک ،دانشگاه تھ ان
تھران
زلزله  :موسسه ژئوف زﯾک
سيل :سازمان ھواشناسی کشور
پزشکی
ش شک
ان آآموزش
بھداشت درمان
اش
وزرات
ااپيدمی :ا
آلودگی ھوا :سازمان ھواشناسی کشور
وزارت
محيط زﯾست /ا
ط
سازمان
جنگل :ا ا
آآتش سوزی گل
کشور
حوادث با تلفات زﯾاد :اورژانس/پليس/ھالل احمر

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﻛﺸﻮر







مخاطرات
ات
پاﯾش مخاط
ارسال خبر
خبر
تأﯾيد خ
تأ
تعيين سطح آماده باش
برنامه
سازی ا
ال ا
فعال

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار اوﻟﻴﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﻲ



گان ھای پاﯾش کننده
ليست سازمان ھا ﯾا اارگان
تھيه ل ست
تھ ه
مخاطرات و اطمينان از اﯾنکه ارتباط مناسبی به شکل
ات بح ان
بحران
عمليات
طرﯾق اتاق ھداﯾت عمل
مستقيم ﯾا از ط ﯾق
مستق م
)  ( EOCدانشگاه برقرار می باشد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ازﺣﺎدﺛﻪ )آﻣﺎدﮔﻲ(

ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ن
ﺗﻮﺳﻂ ر
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺮ ﻮ
ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت و ﺻﺤﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر

اﻃﻼع ﺑﻪ  EOCداﻧﺸﮕﺎه

زي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي
ل
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎدﺛﻪ

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﺎ ﺘﺎ
ﺶ ﺨﺎﻃ ا
ﭘﺎﻳﺶ
ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺎ
ﻓﻠ ﺎ







بيسيم(
اورژانس )تلفن -ب س م
او ژانس
اخبار فوری رسانه ھا
بيمارستان می رسند
ان
ا
ان ککه به
قربانيان
اولين ق ان
ا ل
تماس ساﯾر سازمان ھا  /مردم
ابتدا در
ممکن ااست ا ا
ل ااپيدمی ک
موارد مثل
در برخی ا
بيمارستان خبر حادثه توليد گردد

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ












نام و سازمان متبوع فرد تماس گيرنده
شماره ی تماس
نوع و عامل حوادث و فورﯾت
محل دقيق وقوع حادثه و فورﯾت
تعداد افراد آسيب دﯾده
انواع آسيب ھای وارده
نوع اقداماتی که باﯾد انجام شود
شيوه ی انتقال قربانيان
تقرﯾبی رسيدن آمبوالن س ھا و قربانيان
زمان
ِ
وضعيت بحران

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺧﺒﺮ






ﯾع با توجه به
سرﯾع
ھشدار س
تعرﯾف آستانه ی اعالم ھشدا
تع ﯾف
شدت حادثه ،نوع حادثه و ظرفيت ھای ھر قسمت از
بيمارستان.
ب ما ستان
)بسته به شراﯾط بيمارستان در زمان بحران  ،فرمانده
ميکند (
(.
ھشدار راا تتعيين کند
اعالم ھشدا
ان اعال
ادثه ززمان
حادثه
آﯾا واژگون شدن ﯾک اتوبوس در شھر شما برای
بحران( محسوب می ش ؟
شود؟
بال ) ان
بيمارستان ال
ان
ا

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ازﺣﺎدﺛﻪ )آﻣﺎدﮔﻲ(




مراجع ب ر
باالتر
بيمارستان ازز ر جع
فرمانده ی بي ر
خبری است که ر
ش :بر
آماده بباش
درﯾافت می کند که براساس آن احتمال نياز به فعال سازی سامانه
ی
شود.
متذکرر می شو
پاسخ ببه ﯾﯾک حادثه ررا م
ی پ سخ
آمادگی
فرماندھی حادثه و م
ی
رم
مثال ً
در تجمعھا.



ھشدار :افزاﯾش آمادگی ب ھدليل نياز به فعال سازی و پاسخ
قطعی ﯾابسيار محتمل و قری بالوقوع به حادثه.




فعال سازی :فعال سازی برنامه ی مقابله با حوادث و فورﯾت ھا
بيمارستانی



متوقف سازی :اتمام شراﯾط بحرانی و برگشت به شراﯾط عادی




اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ

درﻳﺎﻓﺖ ﭘﭘﻴﺎم
ﺎم
ل ﭘﭘﺲ از د ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﺴﻮول
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺎز ﺎ
اﻳﻦ ﺷ اﻳﻂ
 ددر اﻳ
آﻣﺎده ﺑﺎش زرد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي
ﻛﺸﻴﻚ ﺧ د
ﺧﻮد
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺸ ﻚ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧ ﻫﺎ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻫﻢ ﭼﻨ
را ﺑ ﻃ ف
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ا
اﺣﺘ ﺎﻟ
را در دﺳﺘﺮس ﺗﻠﻔﻨﻲ ) آﻧﻜﺎل ( ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮاﺧﻮان ﺷ ﻧﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓ اﺧ ان
ﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﺖ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻧﻴﺎز ﻛﺎ
ﻧ ﺎز



در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﻮول ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم
ﻲ و ﺷﺮح
ﺮح
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرر ز
ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﺑﺎ ﻮﺟ
ش ر ﺠﻲ
اﻣﺎده ﺑﺑﺎش
وﻇﺎﻳﻒ  30ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و
ﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﺧﻮد ررا ﻴﻦ
ﻻزم ﻮ
ﺗﺠﻬﻴﺰات زم
ﺠﻬﻴﺰ

ﭘﻴﺎم
درﻳﺎﻓﺖ ﺎ
ل ﭘﺲ ااز ﺎﻓ
ﻫﺎي ﻣﺴﻮول
ﺳﺎزﻣﺎن ﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺎ ﺎ
 در ااﻳﻦ ﺷ ا ﻂ
وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮد را در وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎده ﺑﺮاي
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗ ﻂ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺎ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎ ﻛﻨﺎ
دﻫﻨﺪ و ﺗ ﺎ
ﻗﺮار ﻣﻲ ﻨ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗ ا
ﻠﺎ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ اﻋﻼم
ﮔﺮدد.
ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﻲ ﮔ دد
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎ ﻧ
ﺿ



ماندھی بح ان
بحران
مرکزفرماندھی
کردن م کزف
مشخص ک دن

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ازﺣﺎدﺛﻪ )آﻣﺎدﮔﻲ(

عمليات فعال می شود.
فرمانده عمل ات
 توسط ف مانده
 دسترسی آسان به اطالعات )درونی و بيرونی(
مالقات ا
با
جلسات و القا
ای ل ا
مناسب برای
کافی و ا
ای کاف
 ففضای
رسانه ھا و ھم چنين استراحت پرسنل
برق و غيره
ھا  :آآب و ق
ساخت ا
 پيش بينی زﯾر ا
 ملزومات با دسترسی سرﯾع
 شرح وظاﯾف واحدھا و افراد
 جليقه  /کاور
 تلفن  /بی سيم
يين شده
قبل تعيين
از بل
منابع ز
 بع

ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺤﺮان در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن











بيمارستان و EOC
بين ب ما ستان
ارتباطی چندالﯾه ب ن
بستر ا ت اطی
ن بست
تعيين
تع
و ساﯾر ارگان ھای مھم )با قابليت ضبط و ثبت( شامل
ذﯾل::
مواردد ذﯾل
موا
تلفن  /نمابر
خط ف ی
فوری
تلفن ھمراه
ااﯾنترنت
موباﯾل ماھواره ای
پيک
بيسيم
م

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ازﺣﺎدﺛﻪ )آﻣﺎدﮔﻲ(







مواردی که می باﯾست به محض مشاھده به
ليست موا دی
ل ست
سوپرواﯾزراطالع داده شود نيز باﯾد درمحل ھای کليدی
گردد.
ستان نصب گ دد
بيمارستان
ب ما
شماره ی تماس مستقيم سوپرواﯾزر ،جانشينان وی
اعالم
بالعکس اعال
به  EOCدانشگاه و ال ک
ان ه
و اتاق بحران
گردد.
باﯾد به
با  ،EOCا
بيمارستان ا
ان
ا
ارتباط
بودن خط ا ت اط
ن
فعال
ف ال
صورت منظم و روزانه بررسی شود.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ازﺣﺎدﺛﻪ )آﻣﺎدﮔﻲ(







ﯾت و آمادگی
مدﯾرﯾت
برنامه ی آموزشی مدﯾ
اجرای ب نامه
تدوﯾن و اج ای
بيمارستان درحوادث برای کليه پرسنل با اولوﯾت
سوپ واﯾز ھا
سوپرواﯾزرھا
تدوﯾن شرح وظاﯾف فرمانده حادثه و ارسال آن به
 EOCدانشگاه
اجرای مانور ھشدار اوليه در دو مرحله ی دورميزی
وعملياتی
ل ات
نگھداری شرح اقدامات انجام شده ،تشرﯾح
مناسبی و ا ال
ارسال
مکان ا
اسناد در کا
مستندسازی و ا ا
ا
برای EOC

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ازﺣﺎدﺛﻪ )آﻣﺎدﮔﻲ(

مخاطرات
ش خاط ا
پاﯾش
ا
ارسال خبر
تاﯾيدخبر
تعيين سطح آماده باش

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار اوﻟﻴﻪ

