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 کارگاه برنامه ملی آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا
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 هلسوهات و پیش فرضهای فعال کردى برناهه پاسخ بیوارستانی

ارسیببی هخبطزات ٍ تحلیل خطز 

 

  در حَادث ٍ بالیب  بزًبهِ آهبدگی بیوبرعتبى ٍجَد 

 

 ٍجَد عبهبًِ فزهبًذّی حَادث بیوبرعتبًی  (HICS) 

 

 ٍجَد هحل ٍ هکبًی بزای هذیزیت حبدثِ بب ًبم اتبق بحزاى ٍ یبEmergency Operations Center  ( EOC  ) 

 

  بیوبرعتبى  عیغتن ّؾذار عزیع ٍجَد 

  





  



  





 

 (Notification )اطالع رعبًی  -1

 

 (Activation)فعبل عبسی  -2

 

 (Deactivation) هتَلف عبسی -3

 هراحل فعال سازی برناهه پاسخ در حوادث بیوارستانی



 (Notification) اطالع رسانی -1

 ...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی
 اطالع رساوی -1                                         
 فؼالساسی -2                                         
 متًقف ساسی -3                                        



 

 

دریبفت،تأییذ ٍ اًتؾبر خبز ٍلَع حبدثِ اعت: ؽبهل 

 

 ببؽذهؾخص ٍ  ٍاضح  کِ خبز هعتبز ٍ لببل اعتٌبدی اعت کلیذ فعبل عبسی بزًبهِ پبعخ بیوبرعتبًی در حَادث 

 

 رعیذُ ببؽذ( یب داًؾگبُ)هزکش ّذایت  عولیبت بیوبرعتبى  ٍفزهبًذُ حبدثِ خبز ببیذ بِ تبییذ 

 

 
 

 

 

 

  

 اطالع رسانی

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
اطالع رساوی -1  



oصبدر ؽذُ ببؽذسهبى هٌبعبی ٍ در هٌببع هعتبز  اس 

o اس یک حبدثِ ببؽذ ٍاضحیٍ اطالعبت هؾخص حبٍی 

o را هؾخص کٌذ هبًٌذ لزسػ سهیي، بوب گذاری ٍ یب اًفجبر هخشى تحت فؾبرًَع  ٍ عبهل حبدثِ ٍ فَریت 

o را اعالم کٌذهحل ٍلَع حبدثِ ٍ فَریت 

o ُرا گشارػ کٌذتعذاد افزاد آعیب دیذ 

o ِ(هبًٌذ عَختگی، تزٍهب،هبًذى سیز آٍار ٍ) را بیبى کٌذ اًَاع آعیب ّبی ٍاردُ در حبدث... 

oرا بیبى کٌذ ًَع الذاهبتی کِ ببیذ اًجبم ؽَد 

o را گشارػ کٌذسهبى رعیذى اٍلیي آهبَالًظ 

oهؾخص کٌذ آیب بحزاى هتَلف ؽذُ ٍ یب رٍ بِ گغتزػ اعت 

  

 
 ویژگی های خبر هعتبر 

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



 هنابع خبر

 :هٌببع خبز بب تَجِ بِ هحل ٍلَع حبدثِ
  

 (در حوادث داخل بیمارستان) هٌببع خبزی داخل بیوبرعتبى 

 

 (در خوادث خارج بیمارستان)هٌببع خبزی  خبرج بیوبرعتبى 

  

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



 :هنابع خبری داخل بیوارستاى  شاهل
 

ساماوٍ َطذار سزیغ بیمارستان 

 

  ثٍ دذَی حاـفزماوی اماوٍ ـصلی سی اضاخٍ َااػضای (HICS) 

 

ثٍدحايس بزای بتذایا دی ػان مان در سستاربیمای ذَاـحبخص َا يامسئًلیه ران ي سزپزستاين، متزر، یشياسًپز 

 

ن  ستاربیمای داخل تجزبٍ اد با فزا 

 

بیمارستانخل داستی احزي مىیتی ویزيَای ا 

 

بیماران ي یا َمزاَان آوُا 
  

  

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



 :هنابع خبری خارج بیوارستاى شاهل

حادثٍ دیذگان ي مزدم 

ویزيَای اوتظامی ي وظامی 

  َالل احمز یا آتص وطاوی115ايرصاوس  ، 

رساوٍ َای جمؼی ي صذا ي سیما 

ساسمان مذیزیت بحزان، ضُزداری ي یا فزماوذاری 

EOC يسارت بُذاضت 

EOC ٌداوطگا 

 ٍپست فزماوذَی حادث ( Incident command post) 

 

  

  

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



 انواع خبر یا درخواست 

 

خبزی اعت کِ اس هزاجع ببالتز : آهبدُ ببػ (EOC داًؾگبُ ٍ یب ٍسارت بْذاؽت ٍ یب عبسهبى هذیزیت بحزاى  )
 دریبفت هی ؽَد ٍ احتوبل ًیبس بِ فعبلغبسی ٍ آهبدگی پبعخ بِ یک حبدثِ را هتذکز هی ؽَد

 

دلیل ًیبس بِ فعبل عبسی ٍ پبعخ لطعی یب بغیبر هحتول ٍ لزیب الَلَع بِ حبدثِ: ّؾذار ِ  افشایؼ آهبدگی ب

 

ی همببلِ بب حَادث ٍ فَریت ّب بیوبرعتبًی : فعبلغبسی ِ  فعبل عبسی بزًبه

  

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



 فرآیند تایید خبر و فعالسازی سیستن هدیریت حوادث بیوارستانی 

  

 خبر 

 تایید خبر 

فعالسازی سیستن هدیریت 
 حوادث بیوارستانی

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



 در حوادث داخل بیوارستاى  برناهه پاسخ  فرآیند تایید خبر و فعالسازی 

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



 در حوادث خارج بیوارستاى برناهه پاسخ  فرآیند تایید خبر و فعالسازی 

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...اطالع رساوی  



فعالسازی برناهه-2  

 ...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی
 اطالع رساوی -1                                         
 فؼالساسی -2                                         
 متًقف ساسی -3                                         



 

 :  فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ  ضامل دي  بخص است 

 

  1-  ٍاػالم (  آمادٌ باش) يضؼیت با تًجٍ بٍ  ييسؼت  حادثٍ  يضذت تؼییه سطح فؼال ساسی بزوامٍ با تًجٍ ب
 ضذٌ

 

2- ٍاطالع رساوی سطح فؼال ساسی بزوام 

 

 .می باضذ(  دستًر فزماوذٌ حادثٍ)اػالم آن تًسط مزکش َذایت ػملیات بیمارستان مالک فؼال ساسی بزوامٍ : تًجٍ

 

 

 

  

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...فؼالساسی بزوامٍ  



 :در ارسیببی ؽذت حبدثِ ٍ تعییي عطح فعبل عبسی هَارد سیز کوک کٌٌذُ اعت

 

  بزآٍردی اس تعذاد لزببًیبى ٍ آعیب دیذگبى 

   بزآٍردی اس ؽذت بیوبری یب جزاحت لزببًیبى 

   تَاى کًٌَی بخؼ اٍرصاًظ، کبرکٌبى ٍ تجْیشات 

  تعذاد کبرکٌبى حبضز در بیوبرعتبى 

  ُتعذاد کبرکٌبى حبضز در اتبق عولْب ٍ بخؾْبی هزالبت ٍیض 

ًیبس لزببًیبى بِ درهبًْبی تخصصی، هبًٌذ ًیبس هصذٍهبى ًبؽی اس اؽعِ ّبی پزتَسا 

ِبِ دعت آٍردى اطالع اس رًٍذ رٍبِ گغتزػ یب تَلف حبدث 

 

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...فؼالساسی بزوامٍ  



 

 ٍدر سٍ سطح صًرت می گیزدتًسط فزماوذٌ حادثٍ پس اس ارسیابی ضذت حادثٍ، فؼال ساسی بزوام: 

 

  (:يضؼیت         ) فؼالساسی بزوامٍ در سطح بخص ايرصاوس 

 سماوی کٍ مىابغ بخص ايرصاوس بزای مذیزیت حادثٍ کافی باضذ ي با حمایت بخص َای دیگز بتًان حادثٍ را مذیزیت کزد     

 

( :          يضؼیت )فؼالساسی جشئی 

 سماوی کٍ مىابغ ايرصاوس بزای مذیزیت حادثٍ کافی وباضذ  ي با افشيدن مىابغ بخص َای دیگز بتًان حادثٍ را مذیزیت کزد

 

( :            يضؼیت )فؼالساسی کامل 

 سماوی کٍ حادثٍ بطًر چطمگیزی در مىابغ ي ػملکزد بیمارستان اثز بگذارد 

 

 سطوح فعال سازی برناهه 
 

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...فؼالساسی بزوامٍ  



 سطوح فعال سازی برناهه و اعالم وضعیت

...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی  
...فؼالساسی بزوامٍ  



فعالسازی برناهه پاسخ سطوح اطالع رسانی سطح  

 ...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی
 اطالع رساوی -1                                         
 فؼالساسی -2                                         
                                         



 عطَح اطالع رعبًی فعبل عبسی بزًبهِ پبعخ

 :سطح ايل -1

 سطحی، َر در بروامٍ شذن فعال زمان در بایذ کٍ شًد می تُیٍ افرادی از ای ريزشذٌ بٍ ي کامل فُرست :تلفه مزکش رساوی اطالع
 عملیاتِ َذایتِ اتاقِ از بروامٍ شذن فعال فرمان دریافت با تلفه مرکس .شًوذ فراخًاوی بیمارستان خارج ي داخل از تلفه، مرکس تًسط
 .بگیرد تماس افراد ایه با است مًظف بیمارستان، حادثۀ فرماوذَی اتاق یا بحران اتاق یا حادثٍ

 :سطح ديم - 2

 جایگسیه افراد ویس ي تماس افراد ايلًیت ترتیب بٍ ي تُیٍ خًد پرسىل از مشابُی فُرست بایذ بیمارستان َربخش :بخطُا رساوی ع اطال
  .ومایذ تعییه را

  

 :سطح سًم - 3

با پیشرفت عملیات مقابلٍ مرکس عملیات اضطراری بیمارستان بایذ ضمه َماَىگی با مرکس َذایت : اطال ع رساوی در سطح جامؼٍ
عملیات داوشگاٌ با سازمان َا ي مراجع خارج از بیمارستان ارتباط برقرار کردٌ ي آوُا را در جریان يقًع حًادث ي فًریت َا ي ویازَای 

 .احتمالی قرار دَذ



 اقذامات السم در يضؼیت سرد



 اقذامات السم در يضؼیت واروجی



 اقذامات السم در يضؼیت قزمش



 (آمادٌ باش) اػالم يضؼیت 



 (Deactivation)هتوقف سازی برناهه پاسخ  -3

 ...مزاحل فؼال ساسی بزوامٍ پاسخ بیمارستاوی
 اطالع رساوی -1                                         
 فؼالساسی -2                                         

 متًقف فؼالساسی -3                                           
                                         



 

 تَلف بزًبهِ، بب ّوبٌّگی فزهبًذُ حبدثۀ بیوبرعتبى ببEOC  داًؾگبُ ٍ بز اعبط ؽزایط ٍ ٍضعیت حبدثِ صَرت گزفتِ ٍ اس
 . طزیك هزکش پیبم بب کذّبی هزبَطِ اعالم هی ؽَد

 

 عبعت  72پظ اس اتوبم عولیبت ٍ تَلف بزًبهِ، رؤعبی بخؾْبی بیوبرعتبى ٍ هغئَالى حبضز در عولیبت هَظف هی ببؽٌذ ظزف
، گشارػ کبهلی اس عولیبت ٍ فعبلیتْبی صَرت گزفتِ، هؾکالت ٍ پیؾٌْبدات خَد را آهبدُ ٍ بِ کویتِ بحزاى ٍ بالیبی بیوبرعتبى 

 .  داًؾگبُ تحَیل دٌّذ EOCارعبل ًوبیٌذ ٍ یک ًغخِ اس آى را بِ 

 

 ِچٌبًچِ بزای ببستَاًی پزعٌل ، بزًبهDebriefing السم  ببؽذ، ایي بزًبهِ اجزا ؽَد. 

 

 ببس عبسی هٌببع ّزچِ عزیع تز اًجبم ؽَد. 

 (Deactivation)غیز فؼالساسی بزوامٍ  -3



   

  

 با تشکر از توجه شما

 با تشکر از توجه شما


