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 2از  1 تعداد صفحه:

  ه  پرسنل بیمارستان  کلی:  دامنه )محدوده(

 

 : ابزار و روش پایش

 روش اجرایی: 
ضمناً راه های خروج اضطراری و مکان های ایمن مشـخص  ـ مسئولیت های افراد در زمان تخلیه بیمارستانی مشخص شده است.   1

 شده است. 

 ـ به محض دریافت کد بحران، اعضای گروه اضطراری موظفند نسبت به تخلیه پرسنل واحد خویش اقدام نمایند.  2

 ـ کلیه راه های خروجی و درب های خروج می باست دارای عالمت باشندکه راه خروج رانشان دهند. 3

 نما جهت تخلیه ایمن محیط کار همکاری نمایند. ـ کلیه سرپرستان واحدها موظفند به محض اطالع از کد بحران، با افراد راه 4

موظف است طبق آموزش های ارائه شده پرسنل واحد تحت مسئولیت خـویش را از   مسئول بخشـ در صورت عدم وجود راهنما،   5

 نزدیک ترین خروجی به محل تجمع ایمن هدایت نماید. 

ه، با رعایت کلیه اصول ایمنی و بهداشتی در خـارج از سـاختمان   ـ واحد ایمنی و بهداشت موظف است محلی با را به عنوان پناهگا6

بیمارستان عالمت گذاری نماید.این محل می بایست از خطرات به دور بوده و کلیه حجم پرسنلی خارج شده از محیط را در خویش 

 جای دهد. این محل بایستی عالمت محل ایمن را داشته باشد. 

ـ طی فاز تخلیه پرسنل، به علت اهمیت سرعت عمل، اعضای تیم اضطراری و افراد راهنما  مجاز به تأمل، صحبت کردن با افراد و   7

 ادای توضیحات اضافی به افراد متفرقه نمی باشد.

ا می بایست پرسـنل  ـ ترتیب و توالی عملیات تخلیه می بایست بر حسب اولویت و پرسنل در مواجهه مستقیم در خطر باشد، ابتد  8

 مصدوم یا پرسنل خط مقدم مواجهه با خطر خارج شده و بعد باقی نفرات یا مصدومین از محیط خارج شوند. 

ـ در صورت شدت شرایط اضطراری، انجام کمک های اولیه توسط امدادگران تیم در محل حادثه مجاز نبـوده و اولویـت بـا خـارج     9

 اولیه یا اقدامات پزشکی می بایست در محلی ایمن انجام پذیرد.سازی افراد بوده و عملیات کمک های 

، گروه تأسیسات وخدمات طبق دستورالعمل تخریب و پاکسـازی  تخلیه  ـ در صورت بروز تخریب یا انسداد مسیرهای خروجی و11 

 سریعاً نسبت به باز کردن مسیرها اقدام نمایند. 

 وهای خروجی می بایست به روشنایی اضطراری مجهز باشند. ـ کلیه مسیرها و راه های تخلیه و نیز تابل 11

می بایست با تمام گوشه و کنارها، نقاط )مسئولین بخش مربوطه (  ـ کلیه اعضای تیم اضطراری شیفت و به ویژه اعضای راهنما  12

کسی در ایـن محـل، مطمـئن    کور آشنا باشند و پس از تخلیه پرسنل می بایست به این نقاط کور سرکشی نمایند تا از عدم حضور 

 شوند. 

ـ طی عملیات تخلیه، در صورتی که سایر اعضای تیم به علت نوع حادثه، وظیفه مستقیمی نداشته باشند، می بایست در عملیات  13

 تخلیه به افراد راهنما کمک نمایند. 

یه، آمبوالنس را در محل تعریف شـده  ـ راننده آمبوالنس موظف است، ضمن رعایت اصل عدم انسداد از مسیر حرکت وسائل نقل  14

  و بیماران کمک نماید.پارک نماید و به حالت روشن ماشین را نگه دارد تا در صورت لزوم نسبت به تخلیه پرسنل مصدوم 

 

 



هـای  ـ کلیه اعضای راهنما در تیم اضطراری موظفند افراد معلول، بیمار، مسن یا افراد با ناراحتی های خاص مثل صرع، بیماری   15

تنفسی حاد، بیماری های قلبی عروقی را در واحد خویش بشناسند و طی عملیات تخلیه مستقیماً افراد مذکور را به طـر  پناهگـاه   

 هدایت نمایند. 

ـ در زمان انجام عملیات تخلیه، حرکت افراد متفرقه به سمت محل حادثه اکیداً ممنوع است، ممانعت از حرکت و تجمع افراد به  16

 عضای انتظامات تیم اضطراری است. عهده ا

ـ بر اساس فلوچارت تشکیالتی سیستم مدیریت بحران، مسئولین فرماندهی و کنترل در زمان بحران و حادثه و جانشـین هـای     17

 آن ها مشخص است. 

اهگـاه جهـت   ـ کلیه پرسنل بیمارستان می بایست در خصوص عملیات تخلیه توجیه شده باشند و ضرورت حضور و تجمع در پن  18

 سرشماری به آنها تذکر داده شود. 

 ـ طی فاز عملیات تخلیه، اعضای تیم می بایست آخرین نفرات خارج شده از محل باشند.  19

در صورت غیبت خود یا افرادی در پناهگاه طبق سرشماری انجام شده اعضای تیم مجاز به ورود به محل نبوده و می بایست از  ـ 21

 ی کمک گرفته شود. تیم های امداد خارج

 ـ کلیه پرسنل موظف به یادگیری و اجرای دستورالعمل می باشند.  21
 

ـ مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا. تألیف 1 : منابع/ مراجع

 1393دکتر حمیدرضا خانکه 

 1392تألیف حمیدرضا خانکه و همکاران، چاپ دوم سال  ـ آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا، 2

 راهنمای خروج اظطراری -فلوچارت بحران : مستندات مرتبط
 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

سوپروایزراموزشی-میترا صادقی  

مدیربهبودکیفیت -سهیالسامانی جهرمی  

مدیردفتر پرستاری-مریم عدنانی  

حرفه ایمهندس بهداشت -ساره رحمانیان  

کارشناس دفتر پرستاری-مریم رقیب نژاد  

سوپروایزر بالینی-لیال معصومی  

 کارشناس دفتر بهبودکیفیت-الهام سلیمانی

 نام و سمت تأیید کننده: 

 

 مدیربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 مسئول فنی-دکتر اسماعیل رعیت دوست

 نام و سمت تصویب کننده: 

 

 

 ریاست-دکتر قهرمان بمانا

 


