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هدف1 :ـ افزایش ظرفیت و آمادگی بیمارستان جهت مقابله ابزار و روش پایش :چک لیس

کلیه واحدها و بخش ها

با حوادث
2ـ کاهش میزان آسیب به بیماران ،مراجعین و کارکنان

تعاریف:
ـ افزایش ظرفیت  :عبارت است از توان یک مرکز برای توسعه و گسترس عملکرد با هدف تأمین خدمات مورد نیاز در هنگامی که تعداد بـیش از حـد
مصدوم و بیمار ناشی از حادثه به بیمارستان مراجعه می کنند .برنامه افزایش ظرفیت شامل سه جزء کارکنان ،تجهیزات و امکانات و ساختارها یا فضای
فیزیکی می باشد.
مسئولیت ها و اختیارات:
مسئولیت فعال کردن تیم بحران حادثه و برنامه افزایش ظرفیت با رئیس یا مدیر بیمارستان و در شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل با سـوپروایزر
وقت بیمارستان است.
ـ در زمان بروز حوادث بیش از ظرفیت بیمارستان ،فرمانده حادثه در مورد ترخیص بیماران بخش های بستری و خالی کردن تختها جهت مصدومین بد
حال دارای اختیار می باشد.
روش اجرایی:
یک مرکز بهداشتی و درمانی در صورتی می تواند هنگام وقوع حادثه به ارائه خدمات خود ادامه دهد که بتواند بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده
و تمرین شده ،منابع سه گانه خود را افزایش دهد ،لذا با توجه به این اصل مهم این مرکز روش اجرایی افزایش ظرفیت در سه بعد ،فضای فیزیکی ،منابع
انسانی و تجهیزات به صورت ذیل تدوین نموده است:
 1ـ جهت انجام برنامه افزایش ظرفیت بیمارستانی ابتدا مخاطرات بیمارستان شناسایی و آسیب پذیری بیمارستان تدوین گردیده است.
2ـ در صورت بروز حوادث ،وضعیت بحرانی توسط مرکز  EOCدانشگاه و سایر نهادهای پایشگر مخاطرات و یا مراجعین به بیمارستان ،به فرمانده حادثه
( ریاست بیمارستان) و سوپروایزر شیفت (در شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل) اطالع داده می شود.
 3ـ به محض تأیید صحت خبر و اطمینان از وقوع حادثه چارت فرماندهی حادثه به دستور فرمانده وقت بیمارستان فعـال شـده و اطـالع رسـانی بـه
کارکنان طبق برنامه های از قبل تدوین شده ،صورت می گیرد.
 4ـ در صورتی که آمار مصدومین و بیماران بیش از ظرفیت اورژانس باشد طبق نظر فرمانده حادثه و پزشک اورژانس دستور برنامه افـزایش ظرفیـت
صادر می گردد.
 9ـ فرمانده حادثه جهت اجرای برنامه افزایش ظرفیت به صورت مداوم با مرکز هدایت عملیات در ارتباط است و وضعیت های چهارگانه سفید ،نارنجی،
زرد و قرمز را به مرکز تلفن جهت اعالم به کلیه واحدها اعالم می کند و در صورت نیاز دستور برنامه افزایش ظرفیت را صادر می کند.
 6ـ طبق مصوبات کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا فضاهای ذیل جهت افزایش ظرفیت فضای فیزیکی در مواقع بحرانی در نظر گرفتـه شـده اسـت
شامل :
 )1افزایش ظرفیت بخش اورژانس به تعداد  9تخت فعال ،بخش تزریقات با ظرفیت  8تخت ،اورژانس صحرایی با ظرفیت  19تخت فعال ،مسقف نمـودن
سه دهنه از فضای پارکینگ بیمارستان به مساحت تقریبی  222متر مربع با چادر برزنتی ،که این فضاها بر اساس وسعت حادثه و تعداد مراجعین و طبق
تصمیم شورای فرماندهی حادثه قابل استفاده خواهد بود.
 )2افزایش ظرفیت بخش اورژانس به صورت  6الی  8تخت در قسمت البی.
 )3استفاده از فضای درمانگاه در روزهای تعطیل و ادامه فعالیت در روزهای غیر تعطیل با هماهنگی الزم .
 )4اضافه نمودن یک تخت اورزانس به بخش های جراحی  4-3-2-1و داخلی .2-1

 7ـ به محض صدور دستور افزایش ظرفیت ،بیماران سرپایی بخش اورژانس ترخیص می گردند و کلیه جراحـی هـای الکتیـو توسـط فرمانـده حادثـه
بیمارستان و یا پزشکان معالج بیماران جهت افزایش ظرفیت پذیرش اتاق های عمل جهت انجام اعمال جراحی اورژانسی مصدومان لغو می گردد.
 8ـ در صورت نیاز ،ادغام بخش های بیمارستانی توسط فرمانده حادثه و رئیس بخش عملیات ،جهت افزایش پذیرش مصدومین بحران صورت می گیرد
و به دستور فرمانده حادثه به کلیه پزشکان معالج جهت ترخیص بیماران دارای بهبودی نسبی و قابل ترخیص ،اطالع رسانی می گیـرد و در صـورت در
دسترس نبودن پزشک معالج ترخیص بیماران توسط پزشک آنکال صورت می گیرد.
5ـ جهت ایجاد آمادگی برای مقابله با حجم انبوه مصدومین تعداد  92باکس محتوی اوراق پذیرش دستی ،قلم و خودکار ،کارت تریاژ ،چسب ،باند و گاز،
وسایل رگ گیری و لوله های آزمایش تدارک دیده شده و در کمد بحران در بخش اورژانس دپو گردیده است که تاریخ انقضـای آنهـا توسـط مسـئول
اورژانس کنترل و به روز رسانی می گردد.
12ـ در صورت نیاز سوپروایزر می تواند هماهنگی الزم را جهت انتقال وسایل از سایر بخش ها به بخش اورژانس را بدهد.
 11ـ جهت استفاده از ظرفیت های سایر ارگانها و نهادی همکار این مرکز تفاهم نامه های کتبی با سازمان هالل احمر ،شهرداری ،جوانان  ،سازمان آتش
نشانی و بیمارستان مطهری ،نیروی انتظامی ،آموزش و پرورش ،منعقد گردد  .به عنوان مثال با مدرسه ولی عصر تفاهم نامـه اسـکان همراهـان بیمـار
داریم .و سازمان هالل احمر تعهد نموده که در صورت نیاز تجهیزاتی مثل چادر ،تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مثل پتو  ،چراغ و  ...همچنـین اعـزام
نیروهای داوطلب به بیمارستان اقدام نماید.
12ـ بیمارستان استاد مطهری در زمان وقوع حادثه خارج از توان این مرکز طبق تفاهم نامه های صورت گرفته نسبت به پذیرش بیماران ارجاعی از این
مرکز و ارائه خدمات تخصصی مانند سونوگرافی و سی تی اسکن ،خدمات چشم پزشکی ،خـدمات جراحـی اعصـاا ،اعـزام نیـروی تخصصـی طبـق
درخواست و نیاز این مرکز ،اقدام خواهند نمود.
13ـ جهت تأمین آا و غذای بیماران و کارکنان ،این مرکز اقدام به ذخیره جیره غذایی خشک و آا (به میزان  92/222لیتر) به تعداد  922نفر در  4روز
و سه مخزن نفت و گاز که هر کدام  18/222لیتر گازوئیل را ذخیره کرده که هر کدام دارای ده هزار لیتر نفت و گاز جهت ذخیره و سه دستگاه ژنراتور هر
کدام با ظرفیت  229کاوا ( )KVAبه مدت  72ساعت می تواند برق بیمارستان را تأمین نماید.
 14ـ در صورتی که نیاز به نیروی کمکی خارج از بیمارستان باشد با دستور فرمانده عملیات بیمارستان بر اساس مستندات حاضر نسبت به افزایش نیرو
اقدام می گردد.
 19ـ جهت تسهیل ورود و خروج مصدومین و کارکنان و نیروهای داوطلب و تردد وسایل نقلیه با هماهنگی فرمانده حادثه و به دسـتور ارشـد ایمنـی،
کلیه درا های ورودی بیمارستان باز می شود و مسیر ورودی بیماران از کارکنان جدا می باشد.
 16ـ جهت جلوگیری از ازدحام مراجعین و همراهان ،نیروهای نگهبانی و نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان وظیفه خلوت نمودن فضـای اورژانـس و
هدایت همراهان به محل های تجمع ایمن را به عهده دارند و ارشد روابط عمومی به طور مرتب همراهان و خانواده بیماران را در جریـان رونـد درمـان
بیماران قرار می دهد.
17ـ فرمانده حادثه با هماهنگی مسئول پشتیبانی در صورتی که تجهیزات موجود بیمارستان تأمین کننده نیاز بخش ها در زمان بحران نباشد ،مسئول
پشتیبانی ضروری و مورد نیاز بخش ها را لیست کرده و به فرمانده حادثه اطالع می دهد ،فرمانده حادثه با هماهنگی مدیریت درمان دانشگاه آمـوزش
داده و سازمان های امدادی نسب ت به تأمین نیازهای بیمارستان از طریق خود مرکز اقدام می ورزند.
 18ـ فرمانده حادثه با هماهنگی ( )EOCدانشگاه نسبت به افزایش ظرفیت حمل و نقل و جابه جایی مصدومان اقدام می ورزد .در حال حاضر بیمارستان
دارای  3دستگاه آمبوالنس می باشد که در صورتی که جوابگوی موارد بحرانی نباشد از سایر مراکز درمانی بیمارستان مجاور و یا مرکز اورژانس تقاضای
همکاری خواهد نمود.
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