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 44کد تخليه:    121آتش نشانی :               333خاتمه بحران :              333شروع بحران : :             کدهای اضطراری .1

 اصلی بيمارستان را دچار اختالل کند ایجاد هرشرایطی که فرایندهای  تعریف بحران : .2

 : )نمودار تشكيالتی سيستم مدیریت خطر حوادث و بالیا (  HICSچارت  .3

قسمت اصلی که شامل واحدهای برنامه ریزی )کاور آبی رنگ( ،  4همانطور که در زیر مشاهده می کنيد ، چارت شامل 

مالی )کاور سبزرنگ ( ، پشتيبانی )کاور زردرنگ( و واحد عمليات)کاور قرمز رنگ ( می باشد . فرمانده حادثه  –اداری 

 که در راس چارت قرار دارد کاور سفيد رنگ دارد . 
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جمع آوری اطالعات مشخص شده ، مسئوليت  آبیاین واحد که با رنگ :  برنامه ریزیخالصه وظایف مرتبط با واحد  .4

داده می شود  )ریاست بيمارستان (شامل تعداد پرسنل ، تعداد بيماران ، تعداد تخت و ... که این اطالعات به فرمانده حادثه

ت این واحد بعهده مترون بيمارستان ر بخش مورد نظر تصميم گيری کند. )مسئوليدشرایط اضطراری  تا بتواند براساس

 می باشد (

اجرای تمام دستورات فرمانده  این واحد که با رنگ قرمز مشخص شده ، مسئول :خالصه وظایف مرتبط با واحد عمليات  .1

واحدهای تاسيسات ، نگهبانی ، مدیریت خدمات پزشكی و مواد خطرناک در  . درشرایط اضطراری می باشد حادثه

 می باشد ( . ناصری نيا)مسئوليت این واحد بعهده دکتر ر نظر واحد عمليات می باشد . ن زیشرایط بحرا

تمامی تجهيزات، ابزار آالت ، نيروی انسانی و  این واحد که با رنگ زرد مشخص شده ، :خالصه وظایف واحد پشتيبانی  .6

)مسئوليت این واحد ... که واحد عمليات جهت اجرای دستورات فرمانده حادثه نياز دارد را در اختيارش می گذارد . 

 می باشد ( .  دکتر جمالیبعهده 

فراخوان و همينطور  حضور غياب پرسنل ،این واحد که با رنگ سبزمشخص شده، :خالصه وظایف واحد اداری مالی  .7

)مسئوليت این واحد بعهده برآورد خسارات و یا هزینه های مورد نياز جهت مدیریت حادثه از وظایف این قسمت است . 

 آقای رجایی می باشد ( . 

 سوال مهم : آیا در زمان رخداد هر حادثه ای الزم است تمام نفرات چارت بحران فعال شوند ؟ 

مالی ، پشتيبانی ، برنامه ریزی ، –) اداری قسمت اصلی چارت  4مسئول هریک از ، ی و شدت حادثه جواب : خير . براساس بزرگ

 نفرات را فعال می کنند . عمليات ( 

 وضعيت شامل رنگ سفيد ، زرد ، نارنجی ، قرمز  4 : وضعيت های سطوح بحران .8

 پایشرنگ سفيد :  

 آماده باشرنگ زرد : 

  فعالسازی نسبینارنجی : 

  فعالسازی کامل قرمز : 

9. E.O.C  چيست و کجاست ؟E.O.C  ( یاEmergency Operation center  یا مرکز فرماندهی حادثه ، محل )

جایگاه اصلی چارت بحران است که در زمينه بحران رخداد جلسه تشكيل می دهند و حادثه فرماندهی می شود  9تجمع 

 مارستان است . که در بيمارستان سوم شعبان در دفتر ریاست بي

 رابطين آتش نشانی در هر بخش چه کسانی هستند و چه وظایفی دارند ؟ .13
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 نام و نام خانوادگي بخش / واحد

 بارانی   -گرمابی  –خانی  –افراطی  –آقایان : جنتی  اورژانس

 اتاق عمل
 سلطانی  –وفایی  –احمدی  –آقایان : توانا 

 محمدیخانم سيما 

CCU 1  
 باقرشاهی –حق پرست  –آقایان : فعلی 

 رضایی –نعمتی  –خانم ها : مجد 

CCU 2   پيشگر -صمدی  –منتشلو  –رمضانی   -آقایان : قلعه نویی 

ICU  
 قربانی –نژاد مختار  –منتشلو  –خرم  –حشمتی پور  –آقایان : عزتی 

 خانم مرادی

 عباس محمدی –مرسلی  –یعقوبی  –شعبانی  –فرجی  –صفری   آقایان : داخلي مردان

 حسنوند –خندان  –خزایی  –توکلی  –آقایان : هدایتی  جراحي مردان 

 عفوی  –نودهی  –رضایی  –شادلو  –خانم ها : چنگيزی  داخلي زنان 

 منصوری –عفوی  –خواجه  –رزاقی  –رسولی  –خانم ها : ميرسراج  جراحي زنان

 عفوی -ابراهيمی  –محمدی  –بهرامی  –صيادی  -خانم ها : ميرسراج  نوزادان -اطفال 

 عونی -اصغری –موسوی  -خانم ها :  خليلی  بلوك زايمان

 درمانگاه ها
 مردوار –احيا پيشگر  –جواد تاری  –زینعلی  –آقایان : عراقی 

 عباسپور -بدری  –خانم ها : حامدی 
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 نام و نام خانوادگي بخش / واحد

 آزمايشگاه
 سعدی  –فالح  –جم  –روزبازار  –کریمی  آقایان :

 خانم یوسفی

 راديولوژي 
 موالیی –شمس   آقایان :

 اروجعلی زاده –حيدرپور  –ابوالحسنی  –خانم ها : نورمحمدی 

 یوسفی  -شعبانی –بهمن یعقوبی  –احيا پيشگر  –موالیی  –محمدی  –نژاد مختار  –آقایان : مردوار  خدمات

 صادقی –سليمان پور  –کشدار  –محمودیان  –گرشاسب  آقایان : بيمه گري

 پذيرش 
 شيرسوار  –بهزاد حسينی  –آقایان : عليزاده 

 حسنی  –خانم ها : کفایتی 

 داروخانه 
 فضائلی  –احمدی   -مقصودی  –آقایان : وحيدی 

 خانم شيرین فرخی

 مهربانی  –مرزبان  –شيرزاد   آقایان : امور اداري

 کرمی  –تهرانی  –رسا   خانم ها : مدارك پزشكي

 تاج الدینی –عباسی  –راژ   آقایان : امور مالي

 اللهياری -جعفری  –پيشگر   آقایان : هيئت مديره

 نعمت پور –صمدی  –رحيمی  –خان ميرزا  آقایان : آشپزخانه 

 یوسفی –عربی  –شمس  –آقایان : خندان  لندري

 خانم طاهری - آقای نيكنام خياطخانه

 زمانی  -محمد صمدی  –عليرضا بابایی  –فرهمند   آقایان : انبار مركزي

 الجورد ی –مومنی  –نادرکرد  –علی اکبرصمدی  -احمدی -نيكنام   –فرضی  –آقایان : فدایی  انتظامات 

 مهدی قاسم نصير  –جواد کمالی    -آقایان : اردستانی  شبكه برق

 جودتی   -سجاد محمدی –چمنی  –کاووسی  –هاشم محمدی   -بهروز کرد  –قنبرزاده  موتورخانه
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در بخش هاشرح وظايف رابطين آتش نشاني   

  همكاري با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وي و انجام مسئوليت هاي محوله در اين زمينه 

 شركت در دوره هاي آموزشي و مانورها 

  شناسايي تجهيزات اعالم و اطفاي حريق موجود در بخش 

 آشنايي با كاربرد تجهيزات اعالم و اطفاي حريق 

  حصول اطمينان از خروج كليه افراد از داخل بخش در صورت نياز به تخليه 

  در صورت امكان اقدام به اطفاي حريق تا زمان حضور تيم آتش نشاني 

 محل آتش سوزي با هماهنگي سوپروايزر و استقرار در محل هاي تعين شده ايمن  مساعدت در تخليه بيماران و پرسنل از 

 سرشماري بيماران و پرسنل و حصول اطمينان از خروج كليه افراد از داخل بخش 

 هانل و كوشش در رفع مشكالت آنبرقراري آرامش روحي و رواني بين بيماران و پرس 

 آتش نشاني انجام شده به مسئول تيم تارايه گزارش اقداما  

 تيم اصلي آتش نشاني بيمارستان سوم شعبان

 اعـضـاي جـايـگـزيـن اعـضـاي اصـلـي نـام واحـد

 تـأسيـسـات
 جودتي   – اردستانيآقـايـان: 

 كاوسي -چمني 

 هاشم محمدي    –مهدي قاسم نصير 

 سجاد محمدي -جواد كمالي 

 انـتـظـامـات
 احمدي  –آقـايـان: فرضي 

 صمدي  –فدايي  

 نادر كُرد  –نيكنام 

 مومني -الجوردي

 خــدمـات
 احيا پيشگر –آقـايـان: مرسلي 

 مواليي -مردوار  -اد مختارژن 

 بهمن يعقوبي –شعباني 

 نوريان –مجيد محمدي 
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 انواع خاموش کننده ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  انواع تخليه .11

 تخليه افقی : در یک طبقه صورت می گيرد . 

 تخليه عمودی : از یک طبقه به طبقه دیگر )مثل حوادث آب گرفتگی ( 

 تخليه کلی : کل بيمارستان باید تخليه شود . 

الزم به ذکر است اولویت تخليه در بخش های ویژه با بيماران هشيار و در سایر بخش ها با کودکان ، سالمندان و مادران باردار می 

 باشد . همچنين در مواقع بحران جراحی های الكتيو کنسل می شود .  

 در مواقع زلزله چه اقدامی باید انجام دهيم ؟ .12

که با برچسب های سبز رنگ در نقاط مختلف بيمارستان مشخص شده پناه بگيریم  در هنگام زلزله باید در نقاط امنی

محل تا پایان زلزله . اگر آسيب و خرابی زیادی بوجود آمد باید به   )نشسته و دست روی سر و زانوها مقابل شكم (

)بخش اطفال( و طبقه که ساختمان جدید می باشد مراجعه کرد که از طبقه اول  تجمع ايمن )مكان امن بيمارستان (

 ( راه دارد . خروج اضطراری نيز از همين مسير فراهم می باشد .  CCU1دوم )روبروی بخش 

 ساختمان جدید محل تجمع ایمن بيمارستان سوم شعبان کجاست ؟   .13

 در هنگام حریق چه کنيم : .14

 اقدامات زیر با توجه به شرایط پيشنهاد می شود : 

 121اعالم کد  -

 کپسول اطفاء حریق موجود در بخشاستفاده از  -
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 درصورت حریق گسترده سریعا شير اکسيژن سانترال بسته شود .  -

 درصورت حریق گسترده سریعا کپسول اکسيژن از بخش خارج شود .  -

از بيماران خواسته شود که بخش را ترک کنند درصورت عدم توانایی بيمار اولویت را بيماران مسن و کودکان  -

در بخش های ویژه اولویت با خارج کردن بيمارانی است که اميد به زندگی باالتری دارند )سطح ناتوان قرار دهيد . 

  هوشياری باالتر(

 به چه منظور برگزار شد ؟ در چه تاریخی ومانور عملياتی قطعی سرور 

به منظور آمادگی و تمرین در شرایط قطعی سرور برگزار شد که در این شرایط بخش های بالينی می  98مانور در خرداد ماه سال 

بایست از فرم های دستی جهت انجام اقدامات درمانی بيمار استفاده کنند که یک نسخه در بخش و یک نسخه به واحد مورد نظر 

می شود سپس در زمان وصل شدن سرور ، در سيستم وارد می شود . واحد ترخيص بصورت علی الحساب بيمار را  فرستاده

ترخيص کرده و همراه بيمار را راهنمایی می کند در زمانی که سرور وصل شد جهت صورتحساب دقيق مراجعه کند . یک فایل 

 هيه و گذاشته شد .  دستی از تعرفه ها و یک فایل اکسل در واحدها پاراکلينيک ت

 


