
   

شت ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

 :روش اجرايي عنوان 

 افزايش ظرفيت بيمارستان در حوزه هاي فضاي فيزيكي ،تجهيزات ،ملزومات ومواد مصرفي پزشكي ونيروي انساني

 

 1/9/99:تاريخ تصويب و ابالغ  3ش :يرايشماره و PDM 10-01 کد:

 33/8/99تاريخ آخرين ويرايش: 9تعداد صفحه ها : مديريت خطر حوزه توليد: 

 33/8/99تاريخ بازبيني بعدي: رئيس مرکز/معاون درمان /مديريت تخت هدايت کننده:

 
 

 :فاهدا

 كاهش آسيب به بيماران ، مراجعين ،كاركنان جهت مقابله با حوادث وبالياي داخلي -1

 زمان بحرانامکان خدمت رساني به بيماران و مصدومين در  -2

 آشنايي پرسنل با نقاط امن مركز -3

 روند انجام امداد رساني ونجات بر طبق اصول وبرنامه ريزي در زمان بروز بحران -4

 وهمراهان  كنترل دسترسي، ازدحام و ترافيك بيماران -5

 دامنه کاربرد :

 در كليه بخشها وواحد ها

 :يديکلف واژگان  و کلمات يتعر

Crisis جامعقه  بقه  را مشققتي  و سختي و آيد وجود به فزاينده بصورت يا و ناگهاني بطور بشر وسيله به يا و طبيعي بطور كه اي هبحران: حادث 

 هقاي  حادثه هرگونه به بحرانگردد.  مي اطالقبحران  باشد العاده فوق و اساسي اقدامات به نياز آن كردن برطرف جهت و نمايد تحميل انساني

 .باشد داشته العاده فوق و فوري اقدام به نياز و برساند آسيب انسان مال يا جان به كه ميشود اطالق

Disasterو فيزيکقي  تخريقب  ، افقراد  آسقيب  ، اسقتر   ايجقاد  سقبب  كقه  راگويند ساخت ياانسان محيطي پديده ازيك حاصل باليا: وضعيت 

 شود مي اقتصادي وسيع مشکالت

 Risk شود مي گفته زيانبار و ناخواسته آمدي پيش يا وقوع بالقوه خطر احتمال به مخاطره: ريسك. 

Prevention كاهش آسيب هاي  باعث كه اقداماتي و اعمال پيشگيري: مجموعه(hazard    شناخته شده و ناشناخته ،ناشقي از پديقده هقاي )

 .اينکار در مورد اكثر پديد ه هاي طبيعي غير ممکن است.طبيعي يا ساخته دست بشر مي گردندرا پيشگيري گويند 

Prepareness احتمقالي  هقاي  آسيب كاهش سبب تا گردد مي واجرا تدوين،آموزش بروزحادثه از قبل كه قوانيني و اقدامات آمادگي: مجموع 

 هقاي  پناهگقاه  ، پزشکي لوازم و آب و غذا ذخيره ، جابجايي ، تخليه ريزي برنامه ، دهنده هشدار هاي سيستم شامل. گردد حوادث ازبروز ناشي

 .باشد مي مشابه هاي اقدام ساير و ويژه تمرينهاي ، موقت

Triageاست كه در شرايط عادي براي تشخيص افراد داراي بيشترين آسقيب هقاي تهديقد كننقده حيقات ودرزمقان حقوادث         ترياژ: فرآيندي

هقدف از تريقاژ در حقوادث     درضمن بيشترين شانس زنده ماندن را دارند بکقارمي رود  غيرمترقبه براي نجات جان بيشترين تعدادمصدومين كه

 غير مترقبه، انجام بهترين كار براي بيشترين تعداد از جمعيت انساني است. به عبارت ديگر ترياژ در حوادث غيقر مترقبقه يعنقي نهقاره و گقذر     

 .ام ترياژدربحرانها و حوادث غيرمترقبه،احياء قلبي و ريوي انجام نمي شودازكنار برخي مصدومين كه جان مي سپارند، يا به عبارتي در هنگ



   

 مسئوليتها و اختيارات:
 فرمانده حادثه ويا جانشين هاي ايشان

 : شيوه انجام کار

 مسئول انجام شيوه انجام کار رديف

1 
پس از   555اعالم بروزبحران به شماره   ، پس از مشاهده حادثه توسط هر شخص در هر بخش يا واحد 

 صورت مي گيرد. واعالم كد مربوط به حادثه اتفاق افتاده  دريافت دستور از سرپرست

منشي بخش ويا افرادي كه 

جهت اطالع رساني توسط 

 سرپرست تعيين شده اند

2 

 آماده سازي بخش جراحي:

در جريان مرحله هشدار حوادث غيرمترقبه اتاق عمل جراحي بيمارستان بايد آمادگيهاي الزم را فراهم نمايد. 

اعمال جراحي غيراورژانس بايد كنسل شوند و اتاق ريکاوري بايد به سرعت آماده شوند. بخش جراحي  تمامي

ساعته را داشته باشد. رياست  24بايد پرسنل ذخيره خود را به نحوي سازماندهي كند كه امکان فعاليت 

اتاق عمل و وسايل استريل جراحي براي وسايل و تجهيزات مصرفي بخش جراحي بايد از وجود تعداد كافي 

 اعمال جراحي مورد نياز اطمينان يابد.

 فرمانده حادثه

3 

 بيمارستان: آمادگي خدمات عمومي

آشپزخانه و ديگر خدمات بايد خود را استريليزاسيون،   (، الندري،Maintenanceبخشهاي نگهداري )

براي پاسخ دهي به نيازهاي ايجاد شده در جريان حادثه غيرمترقبه آماده كنند. عدم ايجاد آمادگي و 

هماهنگي اين واحدها ممکن است كارايي كلي بيمارستان را كاهش دهد. هماهنگي الزم جهت حضور پرسنل 

 ت گيرد.ذخيره براي ارائه مستمر اين خدمات بايد صور

فرمانده حادثه با هماهنگي 

مسئول خدمات ،آشپزخانه، 

 الندري،استريليزاسيون

4 

وفان و.... ط، ،حمله دشمن ،انفجار الف(خارج كردن بيماران وپرسنل درحوادث ومخاطراتي مانندآتش سوزي

 كه مركزدرماني رادربرگرفته باشد.

ورسيدگي به بيماران جديد براي حوادثي كه  ب(خالي كردن فوري تخت هاي بيمارستاني ،به منهور پذيرش

 در خارج از منطقه بيمارستان  اتفاق افتاده وآسيب ديدگان زيادي در حال اعزام هستند .

ج ( شناسايي بيماراني كه امکان حركت برايشان مقدور نيست و نيازبه كمك ديگران دارندتوسط سرپرستار 

ند و قادر به كمك كردن به ديگر بيماران را دارند. در بخش و همچنين بيماراني كه مي توانند حركت كن

ضمن شناسايي بيماراني كه مي بايست با دستگاه منتقل شوند و اگرامکان انتقال آنهابادستگاه مقدورنبود 

 ه ديگر ياوجود دستگاه در نقطه يا محل مقصد، انديشيده شود.لبايد تدبيري جهت جايگزين وسي

مدير گروه داخلي طبق 

فرمانده حادثه دستور 

وسرپرستار وسرپرست 

بخش يا واحد توسط افراد 

 تعيين شده

5 

به منهور انتقال مصدومين به مکان امن و  و يا توسط افراد از وسايلي مانند برانکارد ، صندلي چرخدار استفاده

  اطمينان از ايمن بودن محل انتخاب شده وباز بودن مسير انتقال بيماران

 4  نفر پرسنل براي جابه جائي وپايين بردن يك بيمارزمين گير از پله ها الزم است . 6تا 

 صندلي جابجا كرد.-كهنساالن را ميتوان به صورت دست 

 براي بيماران فاقدتوان حركتي،اماقادربه نشستن،ميتوان عالوه برحمل باتکنيك صندلي-

 .دستي،ازصندلي سرخورنده،يا صندلي استرايکر نيز استفاده كرد

 .صفحه كشش ،ابزاري براي جابجائي افقي وعمودي بيماران بستري مي باشد 

طبق مسئوليت هاي از 

قبل تعيين شده توسط 

سرپرستار بخش ومسئول 

 واحد

6 
مددكاري كه از قبل تعيين شده، مسئول شمارش بيماران براي اطمينان از -يك نفر از كاركنان بخش پذيرش 

 بخش، مي باشد.تخليه كليه بيماران و پرسنل 
مسئول تعيين شده در اين 

 امور

7 

كليه مسندات و مدارك مربوط به بيماران از جمله پرونده بيماران از بخش خارج شده سپس بقيه مستندات 

پيگيري بيماران و مديريت درمان و هم چنين   موجود در بخش براسا  اولويت كاري ،نيز خارج مي گردد.

 مي بايست توسط مسئول بخش صورت گيرد. جا به جاييمدارك پزشکي آنها در جريان 

مسئول بخش وافراد تعيين 

 شده در اين خصوص



   

8 
در اين گام شناسايي وسايل و تجهيزاتي كه از نهر حجم قابليت جايه جايي آسان و ارزش زيادي  براي 

 سازمان دارند ،در اولويت قرار دارند.
مسئول بخش وافراد تعيين 

 شده در اين خصوص

9 

درجاهائي كه مالقات كنندگان حضوردارند ، ابتدا بايد به آرامي آنها را دريك نقطه جمع نمود ، آنگاه آنها را به  

 محلي در نزديك درخروج راهنمائي كرد.

بايستي به يکي از كاركنان يا داوطلبان گفته شود كه جلوي ديگران حركت كند ويك فرد ديگر از كاركنان يا     

 عنوان نفر آخر پشت سر آنها حركت كند.داوطلبان ،به 

مسئول بخش وافراد تعيين 

 شده در اين خصوص

 مسئول تجهيزات كه در انبار ملزومات وجود دارد  به كارگيري تجهيزات پزشکي تعيين شده در زمان بحران )پشتيبان( 11

11 

 ملزومات ومواد مصرفي پزشکي 

در هر بخش مقدار الزم از تجهيزات كمکهاي اوليه ،شامل باند وچسب وبتادين سرم شستشو و.....وجود دارد 

 ساعت وجود دارد  72استريل مركزي نيز به مدت .عالوه بر آن در بخش 

 مسئول استريل مركزي

 لنژريمسئول  وجود دارد. ساعت استفاده شود، 72وسايلي از جمله البسه ،ملحفه وپتو به مقداري كه براي مدت  12

13 

 بحران مراجعه بيش ازحد بيماران به بخش اورژانس

بخش اورژانس، مسئول بخش اعالم شرايط بحراني نموده و  به نفر در واحد زمان 135در زمان مراجعه بيش از 

 ، پرستار پس از اعالم به فرمانده حادثه )رئيس بيمارستان يا جانشين هاي ايشان( تقاضاي نيروي كمکي پزشك

همچنين با در نهر نمايد.مي  واحدهاي ذيربط و ،كمك بهيار و خدمات از گروه پزشکان داخلي و دفتر پرستاري

اي اطراف مانند راهروي منتهي به درمانگاه ويا بخش آنژيوگرافي وآماده سازي مناطق مذكور ، با گرفتن فضاه

 عمل نمايد. 2توجه به تعداد مراجعه كنندگان مي تواند طبق جدول

 

 

 

 نام و سمت تهيه کنندگان:

 دبير كميته بحران ومسئول بهداشت حرفه اي -ندا شيرخانلو 

دكتر گل پيرا)مسئول اعتبار  -دكتر افتخاري)مدير مركز(-دكتر صادقي )معاونت توسعه(-دكتر غالمپور) معاونت درمان( -دكتر نوحي )رياست مركز(

خانم مايل  -خانم پرورش )سوپروايزر باليني(-خانم نخعي)مترون(  -دكتر حيدر پور ) مدير گروه بيهوشي( -بخشي وحاكميت باليني(

آقاي  -مهند  زبيري)مسئول عمران(-مهند  آقائي )مسئول تاسيسات(-آقاي خلجي )امور مالي( -افشار)كارشنا   ارشدحاكميت باليني(

 -مهند  توانا )مسئول خدمات( -خانم رستمي )سوپروايزر كنترل عفونت ( -آقاي مؤمني )مسئول بهبود كيفيت ( -حسيني  )مسئول حراست (

  آقاي صديق )عمران( –آقاي برفي)مسئول برق ومخابرات( 
 

 

 تندات مرتبط:مس

 فراخوان پرسنل در صورت افزايش بيماران در اورژانس  1جدول شماره 

 

 تعداد نفرات بيماران
 پرسنل فراخوان شده

 نگهبان اتخدم کمک بهيار پرستار

 - - 1 1 نفر 5-11

11-01 0 1 1 - 

01-01 0 0 0 1 

 با توجه به شرايط و دستور مسئول بخش به باال 01
 

 

 

 



   

 

 

انتقال به مکانهاي ذيل در صورتي امکان پذير است كه آتش سوزي در منطقه كوچکي از يك بخش اتفاق  )تخليه بخشها به يكديگر 0جدول شماره 

 افتاده باشد .

 طبقه نام بخش اولويت اول اولويت دوم

 داخلي مردان داخلي زنان 

 چهارم
 داخلي زنان داخلي مردان 

CCU F CCU B CCU A 

CCU F CCU A CCU B 
 CCU B- CCU A POST A داخلي مردان
 جراحي قلب كودكان داخلي قلب كودكان 

 سوم

 داخلي قلب كودكان جراحي قلب كودكان 

 ICU P3 ICU P4 
 CCU F CCU C 

 CCU C CCU F 

ICU A ICU P3 ICU P1 

 دوم

ICU A ICU P3 ICU P2 

 ICU P1- ICU P2 ICU P3 

ICU B ICU P1- ICU P2 ICU A 

 ICU A ICU B جراحي مردان)بيماران خوش حال تر(

 POST B ديپلمات 

 POST B ديپلمات 

 ICU A جراحي مردان 

 VIP جراحي زنان 

 VIP جراحي زنان 
 CCU G CCU E 

 اول

 CCU E CCU G 
 EP-LAB كت لب بزرگسال 
 EP-LAB كت لب بزرگسال 

 اورژانس درمانگاه 

 درمانگاه اورژانس 

 همكف كت لب كودكان كت لب بزرگسال 

 

 .در صورتي كه آتش سوزي از يك يونيت يا اتاق در هربخش بيشتر باشد ،انتقال بيمار بايد به طبقات پايين تر صورت گيرد 

  بيمارستان )زمين درصورتيكه بخشهاي همجوار نيزدچاربحران شده انددرنقاط ايمن تعيين شده درفضاي سبزمحوطه اصلي

 فوتبال ( ودر صورت وجود امنيت در محل هتل ، تجمع يابيد

  خشهاي مجاور نيروهاي كمکي در خواست شود.نفر بودند از ب 4در صورتيکه تعداد پرستاران در بخش ها كمتر از 

 د تعيين شده در بخش مي باشد.تجهيزات از بخشهاي سالم وانبار به مناطق امن انتقال مي يابد. مسئوليت تدارك تجهيزات با افرا 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 مكان هاي محتمل براي افزايش ظرفيت بيمارستان
 

 

 نوع کاربري نام مكان

سازگاري با کاربري 
)متناسب، تاحدودي 

 مناسب، نامناسب(

 مساحت 

 )متر/مربع(

آب 

 )بلي/خير(

برق 

 )بلي/خير(

تلفن 

 )بلي/خير(

گرمايش/سرمايش 

 )بلي/خير(
 توضيحات

 حياط
هلي  )زمين

 كوپتر(
 خير خير خير بله 1211 تا حدودي متناسب

 011قابليت بستري 

 نفر را دارد

 بلي بلي بلي بلي 651 متناسب فرهنگي مسجد
 171قابليت بستري  

 نفر را دارد

ناهار خوري 

 کارکنان
 بلي بلي بلي بلي 1111 تا حدودي متناسب امور رفاهي

 011قابليت بستري  

 نفر را دارد

خوري ناهار 

 پزشكان
 بلي بلي بلي بلي 411 تا حدودي متناسب امور رفاهي

 111قابليت بستري  

 نفر را دارد

 خير خير بلي بلي 951 تا حدودي متناسب امور رفاهي پارکينگ
 011قابليت بستري  

 نفر را دارد

 پناهگاه
 

 خير خير بلي بلي 1111 متناسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نابع و امكانات الزم(م) 

وسايل استريل مربوط به جراحي هاي  –وسايل وملزومات مربوط به خدمات ولنژ  -وجداول مربوط به تجهيزات جايگزين تجهيزات پزشکي

 وسايل پانسمان وكمکهاي اوليه ضروري -اورژانسي

 

  :راجعم

 مصوبات جلسه كميته مديريت خطر وباليا -

 حميدرضا خانکه (كتاب آمادگي بيمارستان در برابر حوادث وباليا )دكتر  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و امضاء سرپرست تهيه کنندگان:
 ندا شيرخانلوکارشناس بهداشت حرفه اي:

 نام و امضاء تاييد کننده
 دکتر فريدون نوحيرئيس مرکز:

 مهر و امضاء دفتر بهبود کيفيت
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ کننده  نام و امضاء
 دکتر فريدون نوحيرئيس مرکز:


