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پاسخ به هر نوع حادثه غیرمترقبه که پرسنل، بیماران،  هدف:

 دهد. بازديدکنندگان و يا اجتماع را تحت تاثیر خود قرار مي

 

 : کلیه واحد ها)محدوده( دامنه

نزديکي بیمارستان و طوفان، باشد: مانند آتش سوزی در  تهديدات ناشي از حوادث غیرمترقبه متوجه بیمارستان يا جامعه مي تعاريف:

 .سیل يا انفجار قريب الوقوع

  درشرح فعالیت ها وظايف واختیارات بوضوح قید شده است. مسئولیت ها و اختیارات:

 

 روش اجرايي:

مي حوادث غیر مترقبه خارجي توسط نماينده مخصوص فرمانداری به فرد اعالم کننده خطر)فرمانده حادثه( بیمارستان اطالع داده  -1

شود.فرد اعالم کننده خطر )فرمانده  حادثه( در اولین زمان  ممکن به سوپروايزر وقت جهت آمادگي بیمارستان واعالم حالت آماده باش 

 اطالع مي دهد.

د کرده فرمانده حادثه با کسب اطالعات کامل از شدت ووسعت حادثه نیاز های اولیه منابع  مالي ،انساني  وتجهیزات وملزومات را براور -2

 ونسبت به آماده سازی انها دستورات الزم را به سوپروايزر بیمارستان میدهد ودر اسرع وقت در بیمارستان حضور مي يابد.

 فرمانده حادثه در برنامه ريزی بحران باليای بیمارستان  با مشخصات وشرح وظايف ذيل انتخاب میشود:

 عنوان به که فرد اين. گردد مشخص قبل از بايد دارد عهده بر را غیرمترقبه حوادث برنامه اجرای و خطر اعالم مسئولیت که فردی-

 افراد ترين مجرب و ترين سابقه با بین از و باشد مي مشخص مسئولیت دارای گردد مي انتخاب (Incident Commander) حادثه فرمانده

 .شود مي برگزيده بیمارستان در موظف

 واحدهای تمامي هماهنگي و فرماندهي بتواند تا ندارد دخالت بیمارستان درماني و اجرايي فرآيندهای در مستقیم طور به فرد اين -

 . دهد انجام را بیمارستان

 در را ها مسئولیت تقسیم وظیفه فرد اين. دهد انجام را بیمارستان حوادث فرماندهي مرکز در را ها مسئولیت تقسیم وظیفه فرد اين-

 . دارد عهده بر بیمارستان حوادث فرماندهي مرکز

 پیش از افرادی يا فرد که مواردی در. باشد مي فرد اين عهده بر نیز بیمارستان پاسخ اتمام اعالم و پرسنل به هشدار و خطر اعالم وظیفه-

 برحسب ها مسئولیت اين. )گیرند مي عهده بر را بیمارستان پاسخ فرماندهي مسئولیت ترتیب به زير افراد نباشند دسترس در شده تعیین

 :( شوند مي تعیین بیمارستاني غیرمترقبه حوادث کیمته توسط و هستند تغییر قابل بیمارستان نوع و موقعیت

 بیمارستان رئیس 

 بیمارستان مدير 

 بیمارستان مترون 

 حادثه وقوع هنگام در مسئول سوپروايزر 

 حادثه فرماندهي هماهنگي با حادثه وشدت میزان اساس بر نیروها وفراخوان باش آماده اعالم به نسبت بیمارستان وقت سوپروايزر-2

 .نمايد مي اقدام

 مديريت-پاراکلینیک خدمات مديريت-انساني خدمات مديريت _ پشتیباني مديريت شامل  بحران مديريتي  باالی رده مسئولین-3

 شوند مي فراخوان کشیک سوپروايزر توسط وقت اسرع در بیماران مناطق مديريت-درمان  مناطق

 فعالیتهای انجام به حادثه ووسعت شدت اساس بر ترتیب به کدام هر خويش عملیاتي پوزيشن در حضور از پس مذکور مناطق مديران-4



 .میکنند اقدام ابالغي وظايف شرح اساس بر خويش

 .میگردد بر خود اصلي پوزيشن به کشیک وايزر سوپر-5

 .شود مي اعالم حادثه فرمانده توسط  حادثه به پاسخ حالت طبیعي وضعیت به بازگشت و بحران پايان از پس-6

  -آمادگي بیمارستاني در باليا مراجع:/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 

 

رياست -دکتر قهرمان بمانا

 بیمارستان

 نام و سمت تأيید کننده:

 

 

 مديربیمارستان-جوکارعبدالعظیم 

مسئول ايمني -دکتر اسماعیل رعیت دوست

 بیمار

 

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي

 مديردفتر پرستاری-مريم عدناني

 سوپروايزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

 سرپرستار اورژانس  -مريم پناهنده

 عملسوپروايزر اتاق -عباس قیومي زاده

 کارشناس دفتر پرستاری-مريم رقیب نژاد

 سوپروايزر بالیني -آزاده اسماعیل پور

 مسئول بهداشت حرفه ای -ساره رحمانیان

 


