
 سیل درمانی در مقابل -بهداشتی ارائه کننده خدمات قدامات مراکزا   

 

با توجه به بارندگی شدید برف و باران در مناطق گسترده اي از کشور و احتمال وقوع سیل، کوالك و سرمازدگی با بهره گیري از تجارب ملی  :مقدمه 

  : به عنوان دستورالعمل ملی ابالغ می گردد ف شوراي سیاستگذاري سالمت در حوادث و بالیاراز ط و بین المللی موارد زیر

  

 ملی EOPبر اساس ) M1(هشدار و تأیید خبر مدیریتیکارکرد 

  

  :ملی EOPبر اساس   )M3(ارزیابی سریع مشترك  و)M2(فراخوان پرسنل  کارکرد مدیریتی

بر اساس چارچوب پاسخ ملی با فرماندهی ریاست دانشگاه و عضویت معاونین، ( در سطح دانشگاه خطر حوادث و بالیابرگزاري جلسات مدیریت  .1

در مراکز هدایت  )فوریت هاي پزشکی به عنوان دبیر، مدیر حراست، مدیر بازرسی، مدیر دفتر پرستاري و مدیر روابط عمومی دانشگاهرییس مرکز 

 بر اساس سامانه فرماندهی حادثهمراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها  تشکیل کمیته بحران در عملیات و

المت در حوادث و بالیا جهت هماهنگی درون و برون سازمانی با حضور ریاست و هیئت رئیسه برگزاري جلسات اضطراري شوراي سیاست گذاري س .2

 و نمایندگاه دستگاه هاي همکار و پشتیبان دانشگاه

ساعت  6ساعت در  2حداکثر هر  ، الزمستسازمان هاي پایشگر بصورت مداوموزارت و مرکز هدایت عملیات  ارسالی از طرف توجه به هشدار هاي .3

 .هشدار هاي الزم از طرف مراکز هدایت عملیات به واحد هاي تابعه ارسال گردد ساعت اول و هرروز تا پایان شرایط اضطراري 72ساعت در  6هر اول، 

ان به شامل سالمندان، کودکان، مادران باردار، معلولین و مبتالی(استخراج و آماده نمودن آمار جمعیتی تحت تاثیر با تاکید بر گروه هاي آسیب پذیر .4

 با محوریت مرکز مدیریت شبکه) بیماري هاي خاص ازجمله بیماران دیالیزي

 با حضور نمایندگان معاونت ها و سازمان هاي همکار تا پایان شرایط اضطراري (EOC)فعالیت کامل و شبانه روزي مراکز هدایت عملیات .5

 گاه توسط عالی ترین مقام دانشگاهلغو کلیه مرخصی ها و سفرهاي غیر ضرور پرسنل ستادي و عملیاتی آن دانش .6

با استفاده از فهرست شمار ( آمادگی جهت فراخوانی پرسنل سالمت در صورت نیاز متناسب با سطح حادثه و نتایج ارزیابی مداوم شرایط اضطراري .7

 بر اساس دستورالعمل هاي فراخوان) هاي تماس

درمانی و درخواست کمک از سازمان هاي همکار و  -بیمارستان ها و مراکز بهداشتی توجه به بازبودن مسیرهاي دسترسی به مراکز اورژانس،  .8

 پشتیبان در صورت نیاز

 بر اساس دستورالعمل هاي ابالغی و مراکز تابعه (ICS)و سامانه فرماندهی حادثه دانشگاهی(NRF)فعال سازي چارچوب پاسخ ملی .9

زه کشی  بطور مثال(در رابطه با پیشگیري از غافلگیري و آبگرفتگی و بیمارستان ها درمانیآمادگی کامل مراکز اورژانس و کلیه مراکز بهداشتی و  .10

 )استفاده از کیسه شن براي محافظت در مقابل آب و الیروبی مسیر هاي تخلیه آب هاي سطحی و

 ها در مقابل سیلسیسات موجود در نظام سالمت خصوصا بیمارستان أاتخاذ تمهیدات الزم براي حفاظت از زیر ساخت ها و ت .11

درمانی که  -مراکز بهداشتی بیمارستان ها وآبگرفتگی در  خطر قر در معرضتمراقبت از تجهیزات مس، پیش بینی تمهیدات حفاظتی وارزیابی .12

 ...)بخش تصویربرداري ، آزمایشگاه، ژنراتور برق و(ساختمان ها مستقر شده است  و همکف عموما در طبقات زیرین

 توجه ویژه به ایمنی سازه اي و غیر سازه اي مراکز و مدیریت آبهاي سطحی  .13

 استفاده از درس آموخته هاي جامع حوزه سالمت در سیالب هاي اخیر  .14

 8تا 7ساعت بین ساعت 24ارسال گزارش به مدیران مربوطه هر (مستند سازي کلیه وقایع تا پایان شرایط اضطراري توسط یک کارشناس با تجربه .15

 )به مراکز هدایت عملیات بحران بجز موارد خاص که نیاز به گزار ش فوري دارد مثل طغیان ها بطور روزانه شب و ارسال گزارش نهاییهر 

 ملی EOPبر اساس )  M4 (کارکردارزیابی دوره اي و مدیریت جامع اطالعات 

 (NRF)پاسخ ملی ارزیابی مستمر ایمنی با مسئولیت کارشناس مربوطه ذکر شده در چارچوب برنامه .16

مهندسی نگهداشت تاسیسات بیمارستان و ارائه خالصه وضعیت موجود به روساي بیمارستان ها و حصول اطمینان از  –ارزیابی مستمر تیم فنی  .17

 عملیاتی بودن همه موارد

و با تایید نهایی مرکز هدایت  ملی توسط مراکز هدایت عملیات بحران دانشگاه دستورالعمل براساس حوادث بندي وسطح شرایط مداوم ارزیابی .18

 عملیات وزارت بهداشت
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و گزارش به مرکز هدایت  برآورد هزینه ها و خسارات وارده توسط کلیه واحد ها بر اساس مستندات با تایید کارشناس با تجربه معاونت توسعه .19

 عملیات وزارت بهداشت از طریق مراکز هدایت عملیات دانشگاه

  ملی EOPبر اساس ) M8(فرماندهی و کنترل  و) IAP )M6تدوین  مدیریتی کارکرد

از طریق مراکز هدایت  و آمادگی براي اعزام فوري با مشارکت کلیه واحدهاي تابعه) EMTS(درمانی  - تشکیل تیم هاي عملیاتی ویژه بهداشتی .20

 عملیات دانشگاه ها

عملیاتی  و خودرو هايي بیمارستانها مبوالنس ها و آمبوالنس هاشامل آمبوالنس هاي رزرو ، اتوبوس آ( عملیاتی نمودن کلیه خودروهاي امدادي  .21

 )درمانی - مراکز بهداشتی 

 در وضعیت عملیاتی 115کد هاي واجد اتوماسیون اورژانس  درقرارگیري بی سیم هاي خودرویی، دستی  .22

 مناسب تجهیزات و دارو و رفع نقایص احتمالیارزیابی اضطراري بخش اورژانس، بخش هاي ویژه و اتاق عمل هاي بیمارستان از نظر تامین دپوي  .23

  )M7(مدیریتی هماهنگی  کارکرد

 هماهنگی درون و برون سازمانی توسط مراکز هدایت عملیات بحران به منظور جابجایی گروه هاي آسیب پذیر در صورت نیاز .24

در خصوص در اختیار قرار دادن شناورها  و سایر وسایل هماهنگی مراکز هدایت عملیات بحران با مراکز مدیریت بحران استانداري و مراکز نظامی  .25

 پزشکی و دارویی -نقلیه جهت انتقال بیماران و تامین تجهیزات بهداشتی

 ملی EOPبر اساس )  M9(مدیریتی پشتیبانی و تداوم ارائه خدمات  کارکرد

ختالل در تامین برق و خدمات درمانی در بیمارستان ها و جهت پیش گیري از ا UPSتداوم برقراري سیستم برق رسانی بیمارستان و سیستم  تامین .26

 درمانی -سایر مراکز بهداشتی

 آمادگی کلیه منابع مراکز اورژانس کشور بویژه اورژانس هوایی، دریایی و ریلی جهت ارائه خدمات .27

 بر اساس ابالغیه هاي قبلی... ) ت جایگزین ومنابع آب ، موتور برق ، سوخ( آمادگی کامل و تعیین جایگزین براي هرگونه اختالل در زیرساخت ها  .28

 ارزیابی و تأمین امکانات سرمایشی و گرمایشی در واحدهاي ارائه خدمت و بیمارستان ها .29

 نگهداشت عملکرد آسانسورها در بیمارستان ها .30

مدیریت مدیر شبکه و با استفاده از درمانی با  -درمانی روتین توسط واحد هاي بهداشتی -ایجاد ظرفیت به منظور تدوام ارائه خدمات بهداشتی .31

 ظرفیت هاي موجود در دانشگاه و دانشگاه هاي معین

درمانی بر اساس نیازهاي منطقه اي و  -پیش بینی و اعالم فهرست تجهیزات و اقالم مورد نیاز شرایط اضطراري جهت تامین مراقبت هاي بهداشتی  .32

 محلی به مراکز هدایت عملیات

درمانی و بیمارستان ها به مدت حداقل  -تامین دارو ، تجهیزات ، مواد غذایی وسوخت و حامل هاي انرژي براي کلیه مراکز اورژانس و مراکز بهداشتی .33

 یک هفته توسط عالی ترین مقام دانشگاه 

 دریافت و توزیع کلیه کمک هاي داخلی و خارجی با هماهنگی مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت .34

  ملی EOPبر اساس )  M10(ارتباطات  مدیریتی رکردکا

درمانی خصوصا بیمارستان با تیم مدیریتی مستقر در مراکز هدایت عملیات و شبکه و گزارش سریع و به موقع  -مراکزبهداشتی مدیران مداوم ارتباط .35

  هرگونه آسیب به این مراکز

 ملی EOPبر اساس )  M13(مدیریتی تخلیه واحد بهداشتی  کارکرد

درمانی و پایگاه هاي اورژانس در معرض خطر با دستور عالی ترین مقام  -،مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتیبیمارستان هاموقت و جابجایی  تخلیه .36

 دانشگاه با حفظ و استمرار خدمات
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: بیمارستانی در مواقع خطر و بالیا شامل فعال سازي پروتکل هاي آمادگی (در حوزه پیش بیمارستانی ، بیمارستانی % 25ایجاد ظرفیت مازاد حداقل  .37

خون و % 25تخلیه و آماده باش اورژانس هاي بیمارستانی، ترخیص بیماران الکتیو در شرایط اضطراري ، لغو جراحی هاي الکتیو ، تامین حداقل 

 )محصوالت خونی مازاد

 ملی EOPبر اساس ) M14 (مدیریتی اطالع رسانی عمومی  کارکرد

 و پاسخ به شایعات موجود ایجاد هرگونه شایعه ازپیشگیري موقع و مداوم توسط مراکز هدایت عملیات بحران به منظور  اطالع رسانی به .38

وسیما و سایر رسانه ها جهت اطالع رسانی و آموزش همگانی توسط روابط عمومی دانشگاه با همکاري آموزش بهداشت و همچنین  باصدا هماهنگی .39

 استفاده از ظرفیت مخابرات 

 )دارت(آمادگی خانوارها با استفاده از محتوي آموزشی موجود  به منظور ارتقاي مستمر تأکید بر آموزش .40

  ملی  EOPبر اساس  (M15)کارکرد مدیریتی پایش و ارزشیابی

 تهیه و تدوین گزارش نهایی سیل و استخراج درس آموخته هاي آن و ارسال به مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت .41

 ختصاصی مرتبط با حوزه اورژانس پیش بیمارستانیتوصیه هاي ا

 شناسایی پایگاههاي در معرض خطر برف و کوالك سیل ، رانش زمین و ریزش کوه و تدوین برنامه عملیاتی کاهش آسیب پذیري .1

 تجهیز پایگاه هاي اورژانس به لوازم گرمایشی و جیره غذایی .2

  بیمار و بررسی وجود پتوي بیماربررسی وضعیت گرمایشی آمبوالنس ها علی الخصوص کابین  .3

 استقرار آمبوالنس ها در معرض دید مسافرین و عابرین حتی آمبوالنس هاي شهري علی الخصوص در زمان هاي پیک تردد .4

 بکارگیري خودرو هاي آمبوالنس کمک دار .5

 تجهیز پایگاه هاي اورژانس و آمبوالنس ها به دارو و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز  .6

 ررسی تجهیزات فنی آمبوالنس ها برف  پاك کن و بررسی الستیک هاي خودروو تجهیز زنجیر چرخب .7

 تهیه پیام هاي آموزشی کوتاه و ارسال آن به صدا و سیما و در صورت امکان شرکت در برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی .8

 وص اطالع از آخرین وضعیت ارتباط مستمر با مراکز راهداري و پلیس راهور و سازمان هواشناسی در خص .9

ارتباط مستمر با هالل احمر در خصوص مناطق صعب العبور جهت انتقال بیماران و مصدومین در صورت عدم دسترسی هوایی و زمینی توسط  .10

 آمبوالنس هاي اورژانس

 تاکید در رعایت سرعت مطمئنه در مسیر ها توسط رانندگان آمبوالنس ها .11

 والنس هابررسی وضعیت آالرم و آژیر آمب .12

 با توجه به شدت بارش در روزهاي آتی تدوین پالن امکان استفاده از خودروهاي دو محوري در دانشگاه .13

 : تذکر

وباتایید مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت و بر اساس دستورالعمل سطح بندي صورت می  دانشگاه ریاست اضطرارتوسط شرایط پایان اعالم .1

  .گیرد

 .براساس برنامه هاي ابالغی مرکز هدایت و عملیات وزارت بهداشت صورت پذیرد اقدام در شرایط اضطرار هرگونه ستا الزم .2

  .گانه صورت می گیرد 10عملیات پشتیبانی دانشگاه هاي متاثر از سیل توسط مناطق آمایشی  .3

مارستان هاي خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز اعمال که روساي دانشگاه ها باید کلیه موارد این دستورالعمل را در خصوص بی الزم به توضیح است .4

  .نمایند

 و کارکرد هاي اختصاصی (EOP)درمانی تابعه دانشگاه نسبت به عملیاتی کردن برنامه پاسخ ملی- ست کلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتیا الزم .۵

 .را انجام دهند اقدام الزم (NRF)بر اساس چارچوب پاسخ ملی 


