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: بخش عمومی
مقدمھ، سابقھ برنامھ ، بیانیھ ھدف، اختیارات قانونی، شرح وضعیت پیش   

فرضھا
:مبانی عملیات

ساختار مدیریت بحران، سامانھ فرماندھی حادثھ، اعالم شرایط اضطراری ، 
سطح بندی حادثھ

:کارکردھای آمادگی
:کارکردھای مدیریتی

:کارکردھای اختصاصی
کارکرد تخصصی

 



اداره/ واحد/ معرفی مرکز 
سطح خطر منطقھ در ارتباط با فعالیتھای تخصصی واحد

اھمیت توجھ بھ ایمنی پرسنل و مردم 
مرکز از کارکنان زیر مجموعھ/ انتظارات واحد 

تاکید بر بازبینی برنامھ بھ صورت سالیانھ
درج نام و اعضای رییس واحد



مخاطرات و پیامدھای احتمالی ھر کدام از آنھابر عملکرد اختصاصی
توصیف مرکز و منطقھ تحت پوشش
حوزه جغرافیایی و موقعیت مرکز در تقسیم بندی شھری و شھرستانی
 توزیع جمعیت و خصوصیات آن
 مثال قومی ، نژادی و افراد آسیب پذیرو( گروھھای ویژه(...
مناطق آسیب پذیر تحت پوشش
 مراکز مھم و حیاتی آسیب پذیر/ تسھیالت
نقشھ منطقھ

شرح وضعيت

شناخت 
وضع 

موجود 
پیش بینی 

اولویت 
بندی 
اھداف

تدوین 
راھبرد

برنامھ 
ریزی 
عملیاتی



:ظرفیتھای موجود 
دفتر مدیریت خطر بالیا وجود

وجود مرکز مدیریت حوادث و فوریتھای پزشکی 
EOCوجود
EOPوجود 

وجود سیستم ھشدار سریع
):محدودیتھا(نقاط قابل ارتقاء در برنامھ ھای موجود 

ھماھنگی ناکافی 
آموزش ناکافی

عدم تمرین
....





کارکرد شرح•
مسئول واحد وظایف شرح•
همکار واحدهاي وظایف شرح•
:اجرایی راهنماي•
بیمارستانی سریع ارزیابی لیست چک -1اجرایی راهنماي•



 چک لیست ارزیابی سریع اورژانس بیمارستان

  

  

 مشخصات عمومی بیمارستان و اورژانس:

  نام دانشگاه: ........................................................ 

 ....................................................                       نام بیمارستان: 
  بیمارستان:   جنرال                     تک تخصصی 

ریاست 
  مركز:............................................................ 

:    آموزشي             درماني                      تامین نوع بیمارستان
  اجتماعي                       نیروھاي مسلح  

                     خصوصي                                             
  غیره:........................                

تعداد تخت فعال اورژانس : .............................                    
بار مراجعھ ساالنھ بھ اورژانس.............................                  

 متوسط تعداد بیماران سرپایی اورژانس در یک ماه:  
 .............................  

 متوسط تعداد بیماران بستری اورژانس در یک ماه:  
 .............................  

    مساحت اورژانس: ........................................ 

 تعداد پزشكان متخصص طب تعداد نیروي انساني: 
اورژانس:....................               تعداد پزشكان عمومي اورژانس:  

  ..........................  

                           تعداد رزیدنت ھاي طب 
اورژانس:...........................                  تعداد پرستاران 

  اورژانس:....................................    

                           تعداد بھیاران 
اورژانس:..........................................                    

  تعداد بیماربران اورژانس:................................... ..... 

                           تعداد خدمھ در 
اورژانس:.....................................                      
  تعداد نگھبان اورژانس:............................................. 

                           تعداد پرستاران اورژانس بھ ازای یک تخت 
  اورژانس در ھر شیفت: ............. 



بیمارستان تریاژ فضاهاي -1اجرایی راهنماي
تریاژ پرستار هاي ویژگی و شرایط - 2اجرایی راهنماي
 بخش در مصدومین انتقال مسیر نمونه نقشه -3اجرایی راهنماي
اورژانس
بیمارستانی تریاژ کارت نمونه -4اجرایی راهنماي



     
بیمارستانی ظرفیت افزایش ارزیابی لیست چک                         

افزایش ظرفیت بیمارستانی– S2-3پیوست 

 با پزشکی خدمات شاخه( بیمارستان HICS اساس بر بیمارستان در عملیات واحد :مسئول واحد
)آمادگاه همکاري

 دانشگاه، رسانی اطالع و هدایت ستاد ،)EOC( دانشگاه بحران عملیات هدایت اتاق :همکار واحدهاي
 توسعه معاونت دانشگاه، دارو و غذا معاونت دانشگاه، بهداشت معاونت دانشگاه، درمان معاونت

  دانشگاه، حراست دانشگاه،



 شرح وظایف تیم پاسخ اضطراري بیمارستانی -1راهنماي اجرایی
تجهیزات و وسایل تیم پاسخ اضطراري بیمارستانی   -2راهنماي اجرایی

تیم پاسخ اضطراري بیمارستانی– S2-4پیوست 
   عملیات واحد  :مسئول واحد

  اطالع و هدایت ستاد ،)EOC( دانشگاه بحران عملیات هدایت اتاق :همکار واحدهاي
 توسعه، معاونت دانشگاه، بهداشت معاونت دانشگاه، درمان معاونت دانشگاه، رسانی

دارو و غذا معاونت دانشگاه، حراست





چک لیست تجهیزات آمبوالنس -1راهنماي اجرایی
بین بیمارستانیفرم انتقال   -2راهنماي اجرایی









التماس دعا در اعیاد شعبانیه  - از توجه شما متشکرم    


