


من قتل الناس بغیر نفس او فساد فی االرض
جمیعا فکانما قتل الناس  

و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا 



LOGO

سومبخش 

حوادث و بالیابرنامه پاسخ بیمارستانی در 
(ERP) 



جلسهاهداف 

:پایان جلسه، شرکت کنندگان باید قادر باشنددر 
نمایند بحث فوریت در پاسخ ریزي برنامه اصول با رابطه در 1.

نمایند بحث بالیا در بیمارستانی پاسخ برنامه توسعه فرآیند با رابطه در 2.

نمایند فهرست را "مخاطرات تمام" رویکرد با پاسخ، برنامه کلیدي اجزاي 3.

نمایند استفاده فوریت در بیمارستانی پاسخ برنامه توسعه در محلی تجربه هاي از 4.

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



سناریو
 استان  مرکز در ریشتر 7 بزرگاي با اي زلزله تلویزیون، گزارش اساس بر 

  .است رخداده

 مرکزي ستاد ها، بیمارستان خرید، مراکز ها، دانشگاه مالی، هاي حوزه 
 واقع منطقه این در روستاها و  فرودگاه دولتی، ادارات پزشکی، علوم دانشگاه

  .اند شده

 دارد جمعیت نفر میلیون 3 از بیش زلزله، تأثیر تحت منطقه.

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



سناریو
بیمارستان در خود همکاران همراه به شما زمانیکه جمعه ظهر از بعد اتفاق این 

.دهد می رخ هستید روزانه کارهاي انجام مشغول
هیچ و بوده مطلق نظمی بی در بیمارستان شود، می متوقف لرزش دقیقه، چند از پس 

بماند؟ باقی محل در یا کند ترك را بیمارستان ،بکند باید چه داند نمی کس
همه خاموشی برق، قطع و الکتریسیته جریان انتقال سیستم در اختالل بروز بدلیل 

.است گرفته فرا را جا
مسکونی هاي خانه و متعدد هاي ساختمان خبري، هاي گزارش به توجه با  

.اند فروریخته
شود می شروع بیمارستان به آسیب و صدمه مختلف درجات با مصدومان ورود.

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



گروهیفعالیت 
فرماندهی حوزه  .1
اورژانسبخش .  2
واحد فنی و تأسیسات .  3
واحد حراست و حفاظت فیزیکی بیمارستان.  4
هاي درمانی بخش/ بخش اتاق عمل.  5

نیاز به فوریت بر اساس سناریو، اقدامات کلیدي که در فرآیند پاسخ به 
نمائید؛انجام آنها دارید را شناسایی 

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



  (preparedness Phase)مرحله آمادگی 

 به مؤثر پاسخ از اطمینان براي پیشاپیش، که هستند اقداماتی و ها فعالیت 
  شامل؛ و گیرند می صورتمخاطرات آثار
محتمل مخاطرات خطر ارزیابی

آمادگی برنامه تدوین

فراظرفیت برنامه تدوین

مؤثر و موقع به اولیۀ هشدار صدور

خطر معرض در منطقۀ از ها داراییو مردم موقت تخلیۀ  
مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



  (Response Phase)مرحله پاسخ 

حفظ هدف با واقعی به طور حوادث با مقابله برنامه ي که است مرحله اي 
 سیستم هاي آسیب هاي ترمیم و کاهش ،اولیه کمک هاي ارائه  انسان ها، حیات

.می شود فعال ،قربانیان نیاز مورد خدمات تأمین و موجود

  از ناشی اقتصادي و اجتماعی روانی، جسمانی، اثرات ؛موقع به پاسخ عملیات-
.دهد می کاهش را آن

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



ریزي اهمیت برنامه

ریزي   راهنما، برنامهبدون نقشه راه و مقصد، آیا تاکنون بدون اطالع از وضعیت 
اید؟ رفتهقبلی  به مسافرت هاي  بینیو پیش 

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



اهمیت مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



اهمیت بیمارستان در حوادث و بالیا

 

 مردم ساخت، انسان یا آورزاد فن طبیعی، :بالیاي و حوادث وقوع زمان در 
 اثرات با مقابله براي فوري اقدام و پایداري انتظار سالمت نظام از جامعه

  .دارند را بالیا و حوادث سالمتی

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



بالیا اهداف اصلی برنامه ي جامع مدیریت خطر بیمارستانی در حوادث و 

13

معلولیت ها، وعوارض تقلیل نجات یافتگان، افزایش مرگ ومیر، کاهش 

اقتصادي منابع حفظ و حادثه دیدگان روانی و جسمانی هاي آسیب تسکین

حوادث زمان در بستري بیماران براي مراقبت تأمین

سالمتی خدمات گیرندگان و دهندگان ارائه براي امن محیطی تأمین 

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



:باید بیمارستان مردم، عموم سالمت و ایمنی حفظ براي

 باشد پذیري آسیب کاهش جهت توانمندي داراي

 باشد گویی پاسخ ظرفیت داراي

 باشد بهبود و بازیابی ظرفیت داراي

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان14



LOGO

بیمارستانجامع حوادث و بالیا در ریزي مدیریت  برنامه
Comprehensive Hospital Emergency& Disaster 

Risk Management Programing



بالیا در بیمارستانو ریزي مدیریت جامع حوادث  برنامه

بالیا و حوادث آثار کاهش و پیشگیري برنامه
شود می ظرفیت افزایش به منجر آمادگی، برنامه تدوین  :آمادگی برنامه.                                                 

براي ها ظرفیت از استفاده چگونگی فوریت، پاسخ برنامه :فوریت پاسخ برنامه 
                     .کند می بیان را بالیا و حوادث به پاسخ

بینی پیش که آنطور حادثه جریان که است، زمانی براي برنامه این :اقتضایی برنامه 
      .)سناریو بدترین(نیفتد اتفاق بود شده

آنها اساس بر که است اقداماتی بر تمرکز برنامه این در :خدمت تداوم برنامه 
              .یابد می تداوم ویژه و حیاتی خدمات ارائه
بازتوانی و بازسازي فرآیندهاي تبیین :بازیابی برنامه                         
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(All Hazard) مخاطرات ریزي با رویکرد تمام برنامه 

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



مدیریت خطر بیمارستان  برنامه  ویژگی هاي 

  در غیر این صورت نمی توان آن را به حافظه سپردمکتوب باشد؛

  براي همه قابل فهم نخواهد بوددر غیر این صورت ساده باشد؛

  در غیر این صورت به دست افرادي که باید آن را اجرا کنند، نمی افتدتوزیع شود؛

  در غیر این صورت عملیاتی نخواهد بودمورد آزمون قرار گیرد؛

  نمی شودبِروز در غیر این صورت بازبینی شود؛
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ریزي اصول برنامه

ذینفعان تمام مشارکت

مسئله حل و تحلیلی ،منطقی فرآیند یک از استفاده 

هاتهدید و مخاطرات تمام پوشش  

پاسخگو مرجع و منابع تخصیص نحوه ،وظایف تعیین 

و درك از اطمینان براي  ریزي برنامه فرآیند در رسمی مقامات شدن دخیل  
 برنامه پذیرش

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



ریزي اصول برنامه

تجربه و خطر ،قطعیت عدم ،زمان ؛تأثیر 

هدف( دهیم انجام دلیل چه به )وظیفه(  را کارهایی چه(

چگونگی و مدنظر انتظارات مورد در بیمارستان از خارج افراد نمودن مطلع 
پشتیبانی خدمات ارائه

باشد می خطر مدیریت ابزار :پاسخ و آمادگی ریزي برنامه

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



هاي برنامه ریزي تهدید

تمامی شرایط  بخواهند   ریزان برنامهاگر 
جزئیات   یتمام قابل تصور را پوشش داده یا
برنامه براي  ؛ را در برنامه ذکر نمایند

  ي آن می باشند،اجرا موظف بهافرادي که 
کننده، تحمیلی، و گیج   مأیوس اي نوشته

.خواهد بود کننده

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



بیمارستانی در حوادث و بالیا ، آمادگی و پاسخ  فرآیند تدوین برنامه

پروژه تعریف.1
برنامه ریزي گروه تشکیل.2
سناریو مبناي بر محتمل مشکالت تحلیل.3
منابع تحلیل.4
مسئولیت ها و وظایف تشریح.5
مدیریت ساختار تشریح         .6
حادثه فرماندهی سامانه               -
سامانه ها و راهبردها توسعه ي.7
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تشکیل کمیته 
برنامه ریزي

شناخت 
موقعیت

تعیین اهداف 
نهایی

تعیین 
ها و  مسئولیت

وظایف

تدوین و  
توزیع برنامه 

آموزش، 
تمرین و 

ارتقاي برنامه

آمادگی و پاسخریزي  برنامهفرآیند 





تعریف پروژه

براي کننده تهدید مخاطره 10 مقابل در پاسخ و آمادگیبرنامه  تدوین  
 ظرفیت افزایش ،آن نگه داشتن فعال هدف با ......................بیمارستان

 با پایدار ارتباط و غیرضروري بخش هاي تخلیه ي ،درصد 50 تا بستري
عملیات هدایت مراکز



ریزي برنامهاعضاي پیشنهادي کمیته  
 رئیس بیمارستان  
  درمان بیمارستانیا مدیر فنی مسئول
   مدیر پرستاري
 مدیر داخلی رئیس امور اداري ،
تأسیسات(مهندسی  -دفتر فنی (
   مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکیدانشگاه و نماینده
  می کنندنماینده  سازمان ها و شرکت هایی که با بیمارستان همکاري

  .استبه معنی حضور و عضویت دیگر ذینفعان بالیا در حوادث و ریزي برنامه 
.ندهیدبه تنهایی انجام را ریزي  برنامهگاه  هیچ
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ها   پذیريتحلیل مشکالت محتمل یا استخراج آسیب 

راهبردهاي 
پاسخ و بازیابی

راهبردهاي
پیشگیري 

دالیل مشکالت 
احتمالی

حادثه آغاز 
کننده
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مشکالت 
راهبردهاي دالیلاحتمالی

پیشگیرانه
راهبرد هاي 

بازیابیو پاسخ 
آغاز حادثه  

کننده
وجود تخت عدم 

خالی جهت تأمین 
فضاي درمانی 

به منظور  مناسب 
پاسخ گویی به 

نیازها

تخت اشغال *
 قبلی بیمارانتوسط 

تعدادي تخریب *
از بخش ها

مصدومین هجوم *
به بیمارستان

حد اقل بیمارستان *
تهیه و تخت  50تعداد 

در انبار بیمارستان 
نگهداري کرده و در 
جهت راه اندازي آنها 
در شرایط عادي در 

حیاط بیمارستان تمرین 
.شود

اجراي برنامه تریاژ *
معکوس

تخت از سازمان  تهیه*
هایی که با آنها تفاهم 

نامه منعقد شده

تعداد مصدومیت *
زیادي از مردم در 

عدم تریاژ زلزله، اثر 
و ارائه ي خدمات 

اولیه در محل 
حادثه

پرسنل بود کم 
پرستاري و 

پزشکی اورژانس

شدن کشته *
پرسنلتعدادي از 

تعدادي از خروج *
به منظور پرسنل 

خانواده رسیدگی به 
زده بودن وحشت *

ناشی از وقوع زلزله

تشکیل و آموزش *
پاسخ  تیم هاي

پرسنل سازماندهی *
موجود 

کمک از درخواست *
مرکز هدایت عملیات

براساس برنامه ریزي، *
پرسنل به تعداد کافی 

 بخشجهت کار در 
شود پیش بینی اورژانس

جایگزین به پرسنل *
بیمارستان مراجعه و 

پرسنل موجود براساس 
برنامه ي قبلی نزد  

می روند خانواده 

زلزلهوقوع *
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منابعتحلیل 

راهبردهاي
، پاسخ و  پیشگیرانه(

)بازیابی
امکانات در منابع مورد نیاز

دسترس
اختالف منابع 

و امکانات
، واحد یا  سازمان

فرد مسئول
 و تخت 50تأمین حداقل 

آن در انبارنگه داري 
حمل   قابلتخت  50
سریع  استقرارو 

در حال حاضر  
وجود در  تختی
ندارد

مدیر داخلیتخت 50

پرسنل به تعداد کافی 
جهت کار در بخش  

بینی شده و  فوریت ها پیش
در صورت نیاز در دسترس 

.باشند

دسترسی به  امکان  
پرستار و  50حداقل 

پرسنل کمکی 
 تأمینجهت 

مورد نیاز   خدمات 
مصدومین در  

فوریت

 20وجود حداکثر 
نفر پرسنل مورد نیاز

نفر  30تأمین 
کمبود پرسنل

علوم  دانشگاه *
پزشکی

هدایت  مرکز *
عملیات

رئیس بیمارستان*
مترون 
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روش هاي تشریح وظایف و مسئولیت ها

واحد حمایت کننده هدایت کنندهواحد وظیفه
براساس برنامه ریزي اقتضایی  

بیمارستانی و براساس سناریوي  
تخت جهت   50فرضی، حداقل 

مواقع بحران تهیه و در انبار  
.بیمارستان نگه داري شود

تجهیزات پزشکی  
بیمارستان، مدیر  

داخلی

امور مالی دانشگاه، تجهیزات پزشکی 
دانشگاه، ریاست بیمارستان، مرکز هدایت 

عملیات دانشگاه

براساس برنامه ریزي اقتضایی  
بیمارستانی و براساس سناریوي  
فرضی، پرسنل به تعداد کافی  
جهت کار در بخش اورژانس  

پیش بینی شده، آماده و در  
.دسترس باشند

دفتر پرستاري
دفتر پرستاري دانشگاه علوم پزشکی، 

کارگزینی و امور استخدام دانشگاه، مرکز  
هدایت عملیات دانشگاه
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روش هاي تشریح وظایف و مسئولیت ها

وظایف /واحد/فرد
بعد از حادثهها سازمان حین حادثه قبل ازحادثه

تأمین تجهیزات مصرف شده، 
محاسبه ي ساعات کار پرسنل، 
آماده کردن گزارشات جلسه با 

پرسنل به منظور بررسی اقدامات 
...نقاط قوت و ضعف و

فراخوانی پرسنل، مشارکت در 
سامانه ي فرماندهی حادثه 
براساس برنامه ي عملیاتی 

مدیریت بخش فوریت، نظارت 
....بر تریاژ و

آموزش پرسنل، تحلیل 
خطر در بخش ها، 

برنامه ریزي، فراخوانی 
...پرسنل و

مدیر پرستاري
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"HICSسامانه فرماندهی حادثه بیمارستان "

تشریح ساختار مدیریت



توسعه  
راهبردها و  

ها سامانه

برپایی مکان  
تخلیه و  
پذیرش

تأمین پرسنل 
جایگزین و 

اضافی
پیش بینی آب و 

 72غذا براي 
ساعت

تأمین تجهیزات 
ارتباطی چند 

الیه

سامانه فراخوان
پیش بینی 

تجهیزات پزشکی

تأمین ایمنی و 
امنیت بیمارستان

تشکیل 
هاي محلی کمیته

راه اندازي 
درمانگاه یا 

بیمارستان سیار

عقد تفاهم نامه و 
قرارداد



سامانه هاو راهبرد ها توسعه ي 
 و پذیرش مصدومان در مکان هاي از قبل پیش بینی شده تخلیه  مکان هاي برپایی
 پرسنلِ جایگزین و اضافیتأمین
 ساعت براي پرسنل و بیماران 72آب و غذا، حداقل به مدت تأمین
 سیستم و تجهیزات ارتباطی چندالیه اي در بیمارستانپیش بینی
 فراخوانی پرسنلسیستم
 درمانی مورد نیاز -تجهیزات پزشکیپیش بینی
 امنیت پرسنل و بیمارانتأمین
محلکمیته هاي حوادث و بالیا در اندازي راه
با مشارکت مردم و سایر سازمان هاي محلی نظیر مسجد، کالنتري، مدرسه و شهرداري -
همکار مشارکت سازمان هاي بیمارستان با مجاورت جایگزین در سیار بیمارستان یا درمانگاه اندازي راه
 موقت و انتقال مصدومین به سایر مراکز درمانی در صورت نیازاسکان
 به منظور همکاري  احمرهالل شهرداري و مخابرات، : مانندقراردادهایی با سازمان هاي محلی عقد



MODULE: Hospital Emergency and Disaster Risk Management (HEDRM)

 مسئول آموزش؟
 شناخت نیازهاي آموزشی؟
هاي آموزشی؟   هاي تکرار برنامه دوره
 جدید؟ نیازهاي آموزشی کارکنان

 نظري و مهارتیآموزش 



MODULE: Hospital Emergency and Disaster Risk Management (HEDRM)

: باشد شناخت و آشنایی با برنامه مستلزم آزمایش برنامه می
  ها هر ساله انجام شوند تعدادي از تمرینحداقل
  عملکردي/ بخشیبصورت  -شوند میبرنامه بطور منظم آزمایش عناصر

باشد میگی  بی برنامه بدتر ازنشده، که آزمایش و بررسی مجدد اي  برنامه
احساس امنیت و اعتماد کاذب در رابطه با سطح  منجر به  تواند میبرنامه آزمایش نشده 

بشودآمادگی 

برنامهآزمایش 

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



MODULE: Hospital Emergency and Disaster Risk Management (HEDRM)

منظمطور  بهکه برنامه مطمئن باشد بیمارستان باید ریزي  برنامهکمیته 
 شود میپایش
شود مرور می
شود آزمایش می
شود ارزشیابی می
 شود مجدد میبازنگري
 شود رسانی میبِروز

حفظ برنامه تثبیت و 



با رویکرد تمام مخاطراتپاسخ برنامه 

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



هشدارسامانه 

 هفته باشدروز  7  ساعت 24 طول درفعال شدن  یتقابلداراي برنامه باید

 باید مشخص باشدافراد داخل بیمارستان به  اطالع رسانیروش

باشدباید مشخص  وظیفهبراي انجام  فراخوانی کارکنان روش

جایگزین" اطالع رسانیسامانه  بینی پیش"  

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



لیست شماره تماس افراد
هاي تماس چیست؟ لیست شمارههاي  نیازمندي

هاي تماس کیست؟  مسئول تهیه لیست شماره

 هاي تماس به روز رسانی شود؟  لیست شمارهچگونه

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان





سازي برنامه پاسخ  فعال
سازي برنامه پاسخ  سطوح فعال

 هشدار

  باشآماده

  سازي فعالاعالم

 برنامه اعالم توقف

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



(HCC)مرکز فرماندهی بیمارستان

:باشدمی یل موارد ذهاي استاندارد عملیاتی مرکز فرماندهی شامل  رویه
 ارتباطات

ترتیبات گزارش

ها تجهیزات و ذخیره

هاي پرسنل مرکز فرماندهی  نقش ها و مسئولیت
 منابعمدیریت و ارسال

 تدارك مکان جایگزین براي مرکز فرماندهی بیمارستان

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



ارتباطات
 جاري وجود دارد احتمال غیر فعال شدن سامانه ارتباطیدر اثر وقوع مخاطره

هاي جایگزین  در نظر گرفتن سامانه

 داشتن برنامه براي؛
ارسال پیامک –
آشنایی با ساختار ارتباطی برنامه –
هاي واضح بیمارستان تهیه نقشه–

نبع انرژي جایگزینم 

 بیمارستان  خط تلفن مخصوص مرکز فرماندهیداشتن
مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



...)ادامه (ارتباطات 

عمومی روابط ارشد انتخاب  

)سالمت حوزه مسئولین و ها رسانه مردم، به؛ رسانی اطالع جهت(-

ها رسانه خبرنگاران براي مکانی گرفتن نظر در

مردم و کارکنان ،بیماران( مخاطبان براي کلیدي هاي پیام کردن آماده( 

خبارا گزارش و تهیه ها، داده پردازش و آوري جمع براي سازوکاري داشتن   

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



تریاژ
 وخامت و شدت اساس بر آنان بندي اولویت و بیماران سریع ارزیابی فرآیند 

دسترس در منابع محدودیت به توجه با درمانی خدمات دریافت جهت بیماري

بالیا؛ در تریاژ از هدف  
 بیماران تعداد بیشترین به درمانی خدمات ترین مناسب و بهترین ارائه-

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



تـریاژ

بـالیا

بیمارستان  پیش
بیمارستانی

شرایط عادي

بیمارستان پیش
بیمارستانی

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



START
Triage



تریاژ
تجربه با تریاژ تیم تعیین 
بیماران پذیرش منطقه تعیین 
اصلی خدمات و پزشکی تجهیزات اصلی، کارکنان به تریاژ منطقه ینزدیک 
تریاژ منطقه خروج و ورود مسیرهاي بودن مشخص
انبوه مصدومان تریاژ و انبیمار پذیرش جهت جایگزین مکان
باشند می رفتن راه به قادر که اي دیده آسیب بیماران براي انتظار محل  
انبوه مصدومان تریاژ براي مناسب پروتکل از استفاده 
شده تریاژ بیماران شناسایی براي روشن و واضح روشی وجود
تریاژ منطقه از یبیمارستان پاسخ برنامه سازي فعال مکانیسم آغاز-
مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان  



و فراتوانمندي بیمارستانی ظرفیتفرا 
Hospital Surge Capacity& Capability 

 از؛ است عبارت بیمارستانی توانمندي و ظرفیت افزایش  

به پاسخ جهت خدمات سریع تقویت و افزایش براي بیمارستان توان  
  حادثه چند یا یک اثر در آمده بوجود سالمتی نیازهاي

مداخالت و خدمات دریافت نیازمند که فراوانی مصدومان و بیماران مدیریت 
 با یافته مواجهه افراد یا سوختگی مصدومان مانند؛( معمول غیر یا ویژه بسیار

باشند می )خطرناك مواد

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



افزایش 
ظرفیت و 
توانمندي

برآورد ظرفیت 
مورد نیاز

برآورد میزان  
افزایش تقاضا

آگاهی از 
هاي  روش

گسترش ظرفیت

تعیین مناطق 
مراقبت 
برون سپاري جایگزین

برخی مراقبت
بیماران

تدارك وسیله 
نقلیه براي 
جابجایی

تعدیل معیارهاي 
پذیرش و ترخیص

تعیین مکانی  به 
عنوان سردخانه

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



و توانمندي ظرفیتافزایش 

 نیاز مورد ظرفیتفرا برآورد

 ریزي برنامه هاي فرض پیش از استفاده با( تقاضا افزایش میزان برآورد(

 بیمارستان بستري ظرفیت گسترش هاي روش از آگاهی 

 اضافی یا جایگزین مراقبت مناطق طراحی و شناسایی

 ویژه غیر بیماران مراقبت سپاري برون طریق از بیمارستان ظرفیت افزایش   

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



...)ادامه( ظرفیتفرا 

بیماران انتقال و جابجایی براي نیاز مورد منابع و نقلیه وسایط تدارك

درمانی مرکز درون در بیماران جابجایی براي برنامه داشتن  

لزوم صورت در ضروري غیر خدمات لغو یا بندي اولویت  

مداخالت بندي اولویت و بیمارستان در ترخیص و پذیرش معیارهاي تعدیل 

موقت سردخانه عنوان هب مکانی تعیین  

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان

استمرار خدمات ضروري

هاي ویژه بخش

اورژانس

هاي مراقبت  بخش
ویژه

رادیولوژي

زایمان

اتاق عمل

هاي  زیرساخت
حیاتی

داشتن برنامه تخلیه

جمع آوري و دفع 
مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستانزباله



ضرورياستمرار خدمات 
آنها بندي اولویت و بیمارستان خدمات نوع لیست تهیه  
بیمارستان ضروري خدمات حفظ و شناسایی
ضروري خدمات تداوم از اطمینان حصول براي نیاز مورد منابع شناسایی 
هتخلی برنامه داشتن 
محلی مراقبت شبکه تقویت
حیاتی هاي شریان پشتیبان امکانات بودن دسترس در
غذا و آب ذخائر بر محتمل مخاطرات تأثیر بینی پیش
ها زباله دفع و آوري جمع براي سازوکاري داشتن
)... و خطرناك مواد بیمارستانی، ،انسانی(-

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



منابع انسانی
 کارکنان  شماره تماس لیست بِروز شده

 کارکنان  غیبتپایش

 هاي استعالجی مرخصیداشتن برنامه شفاف براي  

 غذا، آب و محل استقرار کارکنانداشتن برنامه براي تهیه   

 کارکنان مناسبتوزیع

مورد نیاز اضافی نیروهايآموزش و کارگیري  هب  

 داوطلبانو  اضافی نیروهايفعالیت مجوز صدور
مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



منابع انسانی...
سالمت هاي مراقبت خدمات دهندگان ارائه همزمان آموزش  

یابد می افزایش هاآن در مراقبت تقاضاي هک هایی حوزه در تمرین و آموزش

بیمارستان فوریت مدیریت برنامه با جدید کارکنان نمودن آشنا 

کارکنان خانواده اعضاي حمایت   

محوله وظایف با کارکنان نمودن آشنا 

کارکنان روانی حمایت  

نیاز صورت در( کارکنان واکسیناسیون(  

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



تأمینمدیریت پشتیبانی و 

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



تأمین و پشتیبانی تجهیزاتمدیریت 
تهیه لیست تجهیزات موجود

برآورد میزان مصرف دارو و لوازم

هماهنگی و عقد تفاهم نامه جهت تأمین مستمر دارو و تجهیزات

ارزیابی دارو و تجهیزات قبل از خرید

تأمین فضاي مناسب براي  ذخیره دارو و تجهیزات

داشتن سازوکاري براي تعمیر و نگهداري تجهیزات
مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



تأمینمدیریت پشتیبانی و 
تجهیزات و ذخائر دارویی  لیست موجودي تهیه
 لوازم ضروري و دارویی  میزان مصرفبرآورد
تجهیزاتو دارو اطمینان از دریافت مستمر رسمی براي با مقامات ی هماهنگ
خریدقبل از اقالم مورد نیاز احتمالی  ارزیابی کیفیت
 تجهیزاتدارو و تهیه فروشندگان براي اطمینان از با  نامه تفاهمتنظیم
 اضافی منابع  انباشتو  براي ذخیره سازيفضایی در نظر داشتن
ملی هاي  مطابق دستورالعملضروري و داروها لوازم  کردن انبار
 نیازسریع تجهیزات مورد  تعمیر و نگهداريو کاري براي ساز   
بیماراناحتمالی انتقال جهت  فوریت پیش بیمارستانیبا   هماهنگی   

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



بالیابازیابی پس از 
 می باشد بیمارستانمسئول نظارت بر عملیات بازیابی  بازیابیارشد

 عمومی و بازیابی سیستم  بسیج خاتمهو فرآیندهاي الزم براي معیارها داشتن

 بیمارستان ساختاري هاي آسیب نظراز  جامعارزیابی انجام 

بیمارستانساختارهاي تعمیرات براي تکمیل  و منابع مورد نیاززمان بینی  پیش  
 تیم مسئولتوسط بیمارستان  هاي موجوديارزیابی

 ساعت اول پس از وقوع حادثه  72تا 24در  از کارکنانگیري  گزارشجلسه

 خارج از سیستم داوطلبان و کارکنان ؛توسطارائه شده خدمات شناسایی

مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان



مدیریت خطر حوادث و بالیا در بیمارستان


