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ّز چٌذ پیشگیزی ٍ کاّش خطز بالیای طبیعی هاًٌذ عایز فعالیتْای پیشگیزاًِ بز هبٌای یک اعتزاتضی کشَری هی 

باشذ اها پاعخ، آهادگی ٍ ّواٌّگی السم لبل اس آى بخظَص در حَسُ عالهت اس اطَل اٍلیِ کار هی باشذ ٍ در ایي 

تَاًوٌذعاسی بیوارعتاًْا ٍ پزعٌل آى کِ رکي هحَری در ایي خظَص دارًذ لطعا اس اّویت فَق العادُ ای راعتا 

 583حذٍد  0202بزخَردار اعت. آهارّا هعذف رشذ فشایٌذُ ٍلَع حَادث در گَشِ ٍ کٌار دًیا هی باشٌذ. در عال 

ّشار ًفز اس هزدم دًیا را  092ش اس کشَر جْاى بِ ٍلَع پیَعت. ایي حَادث جاى بی 050حادثِ ی طبیعی در 

 هیلیارد دالر خغارت شذ. 005/9هیلیَى ًفز اس جاهعِ جْاًی را تحت تاثیز لزار داد ٍ هٌجز بِ  002گزفت.

 درطذ هزگ ٍ هیزّا در کشَرّای در حال تَععِ ٍ کن پیشزفت ًاشی اس ٍلَع حَادث ٍ بالیا هی باشذ. 92بیش ار 

ایزاى کشَری در حال تَععِ در آعیا اعت کِ هغتعذ حَادث ٍ بالیای طبیعی ٍ اًغاى عاخت بَدُ ٍ بِ عٌَاى یکی اس 

ّشار ًفز در ثز ٍلَع حَادث  082عال گذشتِ بیش اس  92آعیب پذیزتزیي کشَرّا در جْاى هطزح هی باشذ.در 

درطذ عَالب  08درطذ ًاشی اس عیل ٍ  7اثز سلشلِ ،  درطذ بز 27اس ایي هیشاى  طبیعی جاى خَد را اس دعت دادُ اًذ.

 عایز بالبا بَدُ اعت.

)) عالهت در حَادث ٍ بالیا ( بَدُ ٍ ایي عاسهاى کلیِ کشَرّای عضَ  0229شعار عاسهاى جْاًی بْذاشت در عال 

ص حَادث ٍ بالیا خَد را هتعْذ ًوَدُ کِ در راعتای ایي شعار بزًاهِ ریشی، هذیزیت ، ّواٌّگی ٍ آهَسشزا در خظَ

 اًجام دٌّذ.

 واژه شناسی بحران و بالیا:

 (: crisis) ثحشاى

 بِ را هشمتی ٍ عختی ٍ آیذ ٍجَد بِ فشایٌذُ بظَرت یا ٍ ًاگْاًی بطَر بشز بَعیلِ یا ٍ طبیعی بطَر کِ ای حادثِ    

بحزاى بِ گَیٌذ.  بحزاى باشذ العادُ فَق ٍ اعاعی الذاهات بِ ًیاس آى کزدى بزطزف جْت ٍ ًوایذ تحویل اًغاًی جاهعِ

 العادُ داشتِ باشذ فَق شَد کِ بِ جاى یا هال اًغاى آعیب بزعاًذ ٍ ًیاس بِ الذام فَری ٍ ای اطالق هی ّزگًَِ حادثِ

): Disaster(ثال    

 یکیشیف بیتخز ، افزاد بیآع ، اعتزط جادیا عبب کِرا گَیٌذ  عاخت اًغاى ای یطیهح ذُیپذ کی اس حاطل تیٍضع

  شَد یه یالتظاد عیٍع هشکالت ٍ

 (:  Hazardخغش)
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 ٍ باشذ دٍ يیا اس یبیًزک ای اًغاى دعت عاختِ ای یعیطب عتا هوکي ٍ شَد یه خطز جادیا عبب کِاعت  یشیچ ّز 

در اثز یک  Disaster ی اًَاع تواه. باشذ یه اًغاى طیهح ای تیفعال  ، عالهت بز یجاًب عَارع   جادیا بِ لادر شیً

Hazard   ّغتٌذ آًْا اس یبیتزک ای خاص 

 (: Riskسیؼک)

 Hazard ًَع کی هَرد در فمط غکیر. شَد یه گفتِ یهٌف یهَضَع افتادى اتفاق بالفعل ای بالمَُ احتوال بِ غکیر  

 یبغتگ آى حذف ای ٍ حادثِ کی با تطابك یبزا یآهادگ شاىیه بِ یعیٍع طَر بِ حادثِ کی جادیا طزخ  .زٍدیه بکار 

 .دارد

 ( Vulnerabilityآػیت پزیشی)

 اس یًَع بِ ًغبت طیهح ای جاهعِ یزیپذ بیآع "  ای  "دادى دعت اس لابلیت شاىیه "بِ .  دارد یهتفاٍت فیتعار 

 . دارد حادثِ بِ ًغبت جاهعِ     Resilienceبِ   یبغتگ آى شاىیه. گفتِ هی شَد  "حادثِ

 ( Resilience)هقبٍهت جبهؼِ

 ٍ دارد یبغتگ حادثِ با تطابك ٍ یزیپذ اًعطاف شاىیه بِ اعت کِ حادثِ کی همابل در جاهعِ ای طیهح کی هماٍهت

  اًغاى بِ ٍابغتِ جشء ٍ عتیطب بِ ٍابغتِ جشء:  اعت جشء دٍ یدارا

   Triage 

بِ الذاهاتی گفتِ هی شَد کِ در شزایط عادی بزای  . کزدى اعت دعتِ بٌذیبِ هعٌی بِ  التیيتزیاص کلوِ ای با ریشِ 

تشخیض افزاد دارای بیشتزیي آعیب ّای تْذیذ کٌٌذُ حیات ٍ در حَادث غیز هتزلبِ بزای ًجات جاى بیشتزیي 

 تعذاد هظذٍهیي کِ در ضوي بیشتزیي شاًظ سًذُ هاًذى را دارًذ

   :محتمل الوقوعحوادث و وقایع 
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 می توان به چند دسته بشرح ذیل تقسیم بندی نمود : د نتهدید می کنرا مراکز درمانی  حوادثی که

 یب  حَادث داخلی Internal Disaster  : آتؾ ػَصی ، اًفجبس ، پخؾ ٍ اًتـبس هَاد خغشًبکهبًٌذ  

  یب حَادث خبسجی کَچکMinor External Disaster  : کِ تؼذاد کوی قشثبًی ثِ جبی هی اػت ٍقبیؼی

 . گزاسد 

 صیبدی قشثبًی ثِ جبی هی گزاسد تؼذادکِ اػت : ٍقبیؼی  Major External Disasterیب حَادث خبسجی ثضسگ 

 اهذاف مذیریت بحران:

 دس دسجِ اٍل سفغ ؿشایظ ثحشاى ٍ اضغشاس اػت.-1

 ثبصگشداًذى ػشیغ جبهؼِ ثِ حبلت ػبدی.-2

 کبّؾ آػیت ّبی ًبؿی اص ثحشاى چِ جبًی ٍ چِ هبلی.-3

 ّضیٌِ ّب.  اثشات ثحشاى دس جبهؼِ ٍ هقبثلِ ثب آى ثب کوتشیيکبّؾ -4

 ایجبد آهبدگی دس جبهؼِ ثشای هقبثلِ ثب ثحشاى.-5

 ثبصػبصی هٌبعق ثحشاًی اص لحبػ فیضیکی ٍ سٍاًی ٍ فشٌّگی.-6

 ایجبد توشیي ٍ آهَصؽ ٍ هبًَسّب دس هٌبعق جْت آهبدگی ثشای هقبثلِ ثب ثحشاى ثشای هذیشاى ٍ هشدم-7

 ذ یا مراحل مذیریت بحران:فراین

 ؿبهل یک ػشی هشاحل ّوبٌّگ یکپبسچِ اػت کِ ؿبهل چْبس هشحلِ هی گشدد:-

کلیِ اقذاهبتی کِ هَجت پیـگیشی اص ٍقَع ثحشاًْب ٍ ػجت جلَگیشی اص آثبس هخشة  :هشحلِ پیـگیشی-1

 ثحشاى دس جبهؼِ هی ؿَد. 

 احذاث ػذّب: جلَگیشی اص عغیبى سٍدخبًِ

 توبى دس هقبثل صلضلِهقبٍم ػبصی ػبخ

کلیِ اقذهبتی کِ دٍلت ٍهشدم سا قبدس ثِ ػکغ الؼول ػشیغ ٍ ثوَقغ ٍ کبسا دس هَقغ ثشٍص  :هشحلِ آهبدگی-2
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 ثحشاى هی ًوبیذ. 

 آهَصؽ ٍ توشیي -ة       افضایؾ ثشًبهِ ّبی ضذ ثحشاى-الف

یب ثالفبكلِ پغ اص ٍقَع ثحشاى ؿبهل اًجبم اقذاهبتی اػت کِ پیؾ اص ٍقَع، حیي  :یب پبػخ هشحلِ هقبثلِ-3

ثشای ًجبت جبى هشدم ٍ ثِ حذاقل سػبًذى خؼبست ٍاسدُ ثِ اهَال آًْب،ثشخی اص  فؼبلیتْبی قبثل رکش دس ایي 

 هشحلِ ػجبستٌذ اص:اػالم ّـذاس، تبهیي ثْذاؿت ٍ دسهبى، اًتقبل ٍ دفي اجؼبد،ثشقشاسی ًظن ٍ ...

، ثشخی اص اقذاهبت ایي حبلت ػبدی ٍ ًِ لضٍهب حبلت پیؾ اص ثحشاىثبصگشداًذى جبهؼِ ثِ : هشحلِ ثبصػبصی-4

 هشحلِ ػجبستٌذ اص:پشداخت ثیوِ، پشداخت ٍام، ثشآٍسد خؼبست ٍ ...

چرخه مذیریت بحران

 

 نحوه اجرای برنامه مقابله 

 پیشگیری

 آمادگی

 مقابله

 بازسازی

 حادثه
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 با حوادث غیر مترقبه در مراکز درمانی

 جْت دس ثیوبسػتبى  ثحشاى ٍ ثالیبکویتِ تـکیل ،  هقبثلِ ثب حَادث دس ثیوبسػتبى اجشای ثشًبهِاٍلیي گبم دس
هی  ، پیبدُ ػبصی ، ًظبست ٍ ثبصًگشی ثشًبهِ دس ثیوبسػتبىًوَداستـکیالتی ػیؼتن هذیشیت ثحشاى  تذٍیي

 ػجبستٌذاص:  س ثیوبسػتبى آل جلیل. اػضبی کویتِ هقبثلِ ثبحَادث غیشهتشقجِ دثبؿذ
 ثیوبسػتبىسیبػت  -1

 هذیش ثیوبسػتبى -2

 هتشٍى ثیوبسػتبى-3

 هؼئَل حشاػت -4

 هؼئَل ثْذاؿت هحیظ-5

 سٍاثظ ػوَهی-6

 هؼئَل حبکویت ثبلیٌی ٍ ایوٌی ثیوبس -7

 هؼئَل تجْیضات پضؿکی-8

 ػشپشػتبس اٍسطاًغ-9

 هؼئَل ثخؾ اٍسصاًغ-11

 هؼئَل دفتش فٌی ػبختوبى -11

 فؼبل ثَدُ ٍ ثِ كَست هبّبًِ تـکیل جلؼِ هی دّذ.ایي کویتِ دس ثیوبسػتبى آل جلیل ًیض 

 

 

 

 بیمارستانی: حوادث فرمانذهی ی سامانه معرفی
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ٍ  تجْیضات اهکبًبت، پشػٌل، دّی جْت ػبصهبى هذیشیتی ػیؼتن یک ثیوبسػتبًی حَادث فشهبًذّی ی ػبهبًِ
 هذیشیت ، ًذُبفشه ػٌَاى ِث فشد یک ػبختبس، ایي تحت .ثالیبػت ٍ حَادث ثِ هؤثش پبػخی ی اسائِ ثشای استجبط

 گیشد هی ػْذُ ساثِ حبدثِ فشهبًذّی ٍ
 .گشدیذ تذٍیي تؾ ػَصی آ ثب هقبثلِ هٌظَس ثِ اهشیکب کبلیفشًیبی دس 1970 ػبل دس ػبهبًِ ایي

 

 

 

 

 فرمانذه حادثه  

 (ریاست بیمارستان)

 رئیس پشتیبانی رئیس برنامه ریزی رئیس عملیات
اداری-رئیس مالی  

 امور اداری

 

ارشذ روابط 
 عمومی

 

 ارشذ ایمنی 

 

 

ارشذ رابط و 
 هماهنگی

 

پزشکی/متخصص فنی  
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 ایي . داسد ػْذُ ِث  سا حبدثِ ثِ پبػخ ثب هشتجظ ّبی فؼبلیت ی کلیِ هؼئَلیت کِ اػت فشدی حادثه: ی فرمانذه
 ی کلیِ اختیبس ٍ هؼئَلیت فشهبًذُ .اػت هٌبثغ هذیشیت ٍ ّب تبکتیک ٍ ّب اػتشاتظی ی تَػؼِ ؿبهل ّب فؼبلیت

 .ؿَد هی فؼبل کِ اػت جبیگبّی اٍلیي ٍ داؿتِ سا حبدثِ ثِ پبػخ ٍ هذیشیت ثب هشتجظ اقذاهبت

 

 ًْبیصهبػب ٍ ّب سػبًِ چٌیي ٍّن داخلی هذیشاى ٍ پشػٌل ثشای سا حبدثِ ثب هشتجظ اعالػبت  :عمومی روابط ارشذ

 .داسد گَػخٌ  ًقؾ ٍ ًوَدُ تأهیي خبسجی
 

 .کٌذهی  ثشسػی پشػٌل توبم الصم ایوٌی اص اعویٌبى ثشای سا پشػٌل فؼبلیت هحل یب حبدثِ هحل :ایمنی ارشذ
 

 اص ثیشٍى کٌٌذُ حوبیت ّبی ػبصهبى ٍ داًـگبُ ػولیبت ّذایت هشکض ثب ثیوبسػتبى ساثظ :هماهنگی و رابط ارشذ

 یب داًـگبُ ػولیبت ّذایت هشکض ثِ ّن دیگش ساثظ اسؿذ یک ثبؿذ الصم ؿشایظ، ثشاػبع ؿبیذ .اػت ثیوبسػتبى

 .گیشد ػْذُ ثِ سا ّب ّوبٌّگی هؼئَلیت جب آى دس ٍ گشدد اػضام هحلی ػولیبت ّذایت هشکض
 

 ثِ الصم ّبی تَكیِ ی اسائِ .کٌذ هی ػول حبدثِ ی فشهبًذُ تخللی هـبٍس ػٌَاى ثِ :پزشكی و فنی متخصص

 گیشد هی اًجبم فشد ایي تَػظ حبدثِ اص ثؼذ یب حیي دس فشهبًذُ
 

 تؼییي اّذاف ساػتبی دس دسهبى ٍ ثیوبساى اص هشاقجت تشیبط، هبًٌذ تبکتیکی اقذاهبت ّذایت :عملیات واحذ رئیس

 .داسد ػْذُ ثِ سا ًیبص هَسد هٌبثغ ّذایت ًیض ٍ ثشًبهِ ی ؿذُ
 

 هَسد اعالػبت تأهیي گیشی، تلوین جْت آًْب اسصیبثی ٍ اعالػبت ّب، دادُ آٍسی جوغ :ریزی برنامه واحذ رئیس

 ی اسائِ جْت الصم هؼتٌذات ی تْیِ ٍ ثالیب ٍ حَادث ػولیبتی ی ثشًبهِ هؼتٌذات ی تْیِ هٌبثغ، ی دسثبسُ ًیبص
 .داسد ػْذُ ثِ سا گضاسؿبت

 

 ػولیبتی اّذاف ثِ دػتیبثی ثشای ًیبص هَسد ضشٍسی اقالم دیگش ٍ هٌبثغ تأهیي حوبیت، :پشتیبانی واحذ رئیس

 .داسد ػْذُ ثِ سا حبدثِ فشهبًذّی تَػظ ؿذُ تذٍیي
 

 ٍ ّب ّضیٌِ ثبصپشداخت کبس، صهبى ثجت حبدثِ، ثب هشتجظ ّبی ّضیٌِ ثشسػی ٍ ًظبست :یاجرای /مالی واحذ رئیس
 .دّذ هی اًجبم سا هخبسج تحلیل

 

 هؼئَلیت ػولیبت اػت، ٍاحذ ّوشاُ ثیوبس ٍ دیذُ آػیت افشاد صیبدی تؼذاد ثب کِ ّب فَسیت ٍ حَادث اغلت دس

 لحبػ ثِ ٍاحذ ایي .داؿت خَاّذ ػْذُ سا ثِ حبدثِ ی فشهبًذُ تَػظ ؿذُ تؼییي تبکتیکی اّذاف هذیشیت

 ثبؿذ هی حَادث ی فشهبًذّی ػبهبًِ ٍاحذ گتشیي ثضس ّوبٌّگی ٍ هذیشیت
 

 :حادثه فرمانذهی پرسنل شناسایی های روش
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 ثجت آى ثش سٍی آًْب ػبصهبًی پؼت کِ سا هخلَكی ّبی لجبع ثبیذ فشهبًذّی ّبی ًقؾ داسای افشاد توبم

 ٍ پـت قؼوت سٍی اػت الصم. کٌٌذ هی اػتفبدُ خبف ّبیی جلیقِ اص ّب ثیوبسػتبى اص ثؼیبسی دس ثپَؿٌذ، ؿذُ
 هوکي .ثبؿذ ؿذُ هـخق ثیوبسػتبًی ی فشهبًذّی حبدثِ ی ػبهبًِ دس فشد هَقؼیت ٍ ػٌَاى جلیقِ ّش جلَی

 سًگ) .ثبؿٌذ ؿذُ ثٌذی کذ ثیوبسػتبًی ی ِحبدث ی فشهبًذّی ػبهبًِ عجق ٍ سًگ ثشاػبع ّب جلیقِ اػت

  سیضی ِثشًبه پشػٌل هخلَف ؛آثی سًگ -ػولیبت ٍاحذ پشػٌل ؛قشهض سًگ  فشهبًذّی پشػٌل ػیبُ؛ ٍ ػفیذ

 ثضسگ هخلَف ّبی جیت داسای ثبیذ ّب جلیقِ ( هبلی/اداسی پشػٌل ؛ػجض سًگ ٍ پـتیجبًی ؛ پشػٌلصسد سًگ

 .ثبؿٌذ  ٍظبیف ؿشح ی ثشگِ ٍ هبسکش هذاد، داسٍ، سادیَ، حول


