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کلیه بخش های بالینی – واحد پاراکلینیک

ریاست مرکز به عنوان فرمانده بحران

Emergency Operation Center
مرکز هدایت عملیات : مرکز عملیات بحران ، یک منطقه محافظت شده است که تصمیمات مدیریتی در آن جا صورت می 
گیرد و پاسخ های هماهنگ مرتبط با حوادث و سوانح اضطراری سازماندهی می شود . مرکز عملیلت بحران برای تامین 
نیروهای پشتیباتی کننده از مسئوالن فرملندهی جهت هماهنگی و هدایت پاسخ به بحران ها و حوادث اضطراری طراحی و 

تجهیز می شود .
Hospital Incident Command System

سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی : مجموعه ای اصولی متشکل از افراد متخصص برای فرماندهی ، کنترل و هماهنگی در 
پاسخ به شرایط اضطراری استفاده می شود . شامل مجموعه ای از کارکنان ، سیاست ها ، فرایندها ، تاسیسات و تجهیزات 
می باشد که در یک ساختار مشترک سازمان یافته ، گردآوری شده اند و برای بهبود پاسخ به عملیات اضطراری از تمامی 

نوع ها و پیچیدگی ها ، طراحی شده اند.

QI-PO-0030-03  : کد مستند
شماره بازنگری : ۰۳
شماره ویرایش : ۰۳

تاریخ تدوین : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تاریخ بازنگری :  ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

تاریخ بازنگری بعدی :  ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
تاریخ ویرایش : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

تاریخ ابالغ :  ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

خط مشی و روش

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی بابل

دامنه:  کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان عنوان: * نحوه ی ارتباط بیمارستان با ستاد هدایت 
دانشگاه در زمان مواجهه با بحران اپیدمی بیماری 

های عفونی
*

ذینفعان

فرد پاسخگو

تعاریف

بیانیه خط مشی و روش
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ارائه خدمات سالمت در حوادث و بالیا عامل اصلی بقای انسان هاست. بیمارستان برخالف برخی سازمان ها نمی تواند 
خدمات خود را به تعویق انداخته یا تعطیل نماید و هر گونه تاخیر/ توقف خدمات سالمت منجر به فوت / آسیب جدی 
بیماران و حوادث دیدگان خواهد شد. لذا بیمارستان ها بایستی بتوانند در زمان حوادث و بالیا بالفاصله ارتباط خود با ستاد 

هدایت دانشگاه را ایجاد نمایند تا به خوبی بحران را مدیریت نمایند .

.سوپروایزر کشیک / سوپروایزر بالینی پس از اطالع از موقعیت خطر آفرین از صحت آن اطالع حاصل می کند .
2- سوپروایزر کشیک / سوپروایزر بالینی، بحران به وجود آمده را تحلیل و بررسی می کند .

3- سوپروایز مربوطه با فرمانده حادثه ارتباط برقرار می کند .
4-فرمانده حادثه بعد از تایید خبر بحران ، کد 44 را فعال می نماید.

5-فرمانده حادثه از طریق سیستم هوشمند اعالم کد ، ضمن فعال نمدن کد بحران ، سامانه فرماندهی حادثه را فعال می 
کند .

6-همزمان با فعال شدن الیه اول چارت بحران ، سوپروایزربه ستاد دانشگاه نیز اطالع رسانی و مشخصات بیماران را ثبت 
می کند .

7-فرمانده حادثه و اعضای تیم پاسخ اضطراری در اتاق  EOC حضور می یابند .
8-اعضای تیم پاسخ اضطراری در صورت عدم توانایی حضور در بیمارستان ، اطالع می دهند تا جانشین های اعضا به دستور 

فرمانده حادثه ، فراخوان شوند .
9-مسئول ارزیابی منابع و وضعیت ، توسط تلفن اعضای تیم پاسخ اضطراری و در صورت نیاز جانشین های آن ها را فراخوان 

می کند.
10-گزارش تحلیلی از بحران از طریق سوپروایزر به فرمانده حادثه اطالع داده می شود .

11-گزارش سوپروایزر باید شامل مواردی از قبیل نوع بحران ایجاد شده ، شدت و گستردگی بحران ، مکان یا بخشی از 
بیمارستان که بحران در آن اتفاق افتاده ، نیاز یا عدم نیاز به تخلیه اضطراری بخش ها ، نیاز یا عدم نیاز به تجهیزات حیاتی 

پشتیبان ، تعداد تخت های اکسترا در صورت نیاز و فضاهای غیردرمانی که امکان خدمات رسانی بالینی در آن ها وجود دارد 
، باشد 

12- اعضای تیم پاسخ اضطراری شرح وظایف و جلیقه های خود را از اتاق  EOC تحویل می گیرند 
13-اعضای تیم پاسخ اضطراری بر سر صحنه حاضر شوند .

14- در صورت لزوم به دستور فرمانده حادثه الیه های بعدی چارت فرماندهی و افراد خارج از شیفت با اعالم کد شروع 
بحران ، از طریق تماس تلفنی ، پیامک ، اینترنت و در صورت نیاز از طریق پیک فراخوان شوند.

15-در صورت نیاز با دستور فرمانده حادثه از مراکز پشتیبان کمک گرفته شود
16-در صورت عدم توانایی بیمارستان یا مراکز پشتیبان ، کمک رسانی به بیمارستان به دستور فرمانده حادثه از ستاد 

32295193 EOC  هدایت دانشگاه به صورت تلفنی درخواست کمک می شود . ( شماره تماس مرکز هدایت
17-در صورت نیاز به همکاری مقامات محلی در کنترل بحران ، به دستور فرمانده حادثه از سازمان مربوط کمک گرفته می 

شود.
نکته : لیست تلفن های اضطراری در اتاق فرمانده حادثه نصب می باشد .

18-کمیته مدیریت حطر حوادث و بالیا ، نقش و وظایف هر پست از چارت فرماتدهی حادثه را مشخص و ابالغ نموده است.

شیوه انجام کار:( شیوه انجام کار بصورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا)



3

19-بعد از پایان بحران در بیمارستان ، فرمانده حادثه دستور خاتمه بحران را صادر می نماید .
به دستور فرمانده حادثه تمامی اقدامات انجام شده به منظور مدیریت بحران پیش آمده به  EOC دانشگاه به صورت تلفنی 

گزارش می شود .

تکمیل فرم FSHI7-چک لیست  از سوی کارشناس بحران جهت صحت نظارت بر خط مشی فوق الزامی می باشد

-مجموعه ابزازهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا –دکتر حمیدرضا 
خانکه

2- ویرایش هشتم کووید

شماره تماس ضروری در مدیرت بحران اپیدمی بیماری های عفونی

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله روحانی بابل

شماره تماس شماره تماس نام سازمان یا مسئول

32209843 32209804 ستاد هدایت دانشگاه 1

115 32295193 ستاد هدایت دانشگاه
(ساعات غیراداری )

2

09111120094 آقای دکتر لعلی
رئیس سازمان 115

3

09112143960 خانم صالحی
EOC کارشناس

4

09111120154 آقای دکتر جوانیان
( معاونت بهداشت و درمان )

5

09112244836 معاونت بهداشتی
آقای ملک زاده ( کارشناس )

6

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش

منابع
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32361054 کارشناس معاونت بهداشت
( اپیدمی کووید)

7

32194712
09111132631

کارشناس معاونت درمان(اقای امام قلی 
زاده)

( اپیدمی کووید)

8

093845444612 کارشناس معاونت درمان
( خانم خاوری )

9

32354327 آزمایشگاه تحقیقات خزر 10

32193098 مراکز 16 ساعته کووید 11



تهیه کنندگان

سوپروایزر دفترپرستاری مریم  فضل اللهی

کارشناس بهبودکیفیت بهبودکیفیت پونه  منعم طبری

رئیس اداره بهبود کیفیت و
ایمنی بیمار بهبودکیفیت راحله  حاجی آقابزرگی

مترون دفترپرستاری فاطمه  دماوندی اصیلی

کارشناس بحران ICUداخلی حامد درزی بورخانی

مدیر بیمارستان مدیریت محمدابراهیم حاجی آقاتبار
سنگرودی

مسئول حراست حراست مختار علیجان زاده

تایید کنندگان

ریاست ریاست سید ابراهیم حجازیان

ابالغ کننده

ریاست ریاست سید ابراهیم حجازیان


