
راهنماهای اجرایی

راهنمای اجرایی ١- فرم ثبت درس آموخته های بالیا

توضیح:
به منظور ثبت سیستماتیک درس آموخته ها الزم است این امر به ازای هر کارکرد (FUNCTION) که در EOP مشخص  

شده است انجام گیرد.
کارکردها یا همان اقدامات اصلی عملیات پاسخ به سه گروه مدیریتی ، اختصاصی و تخصصی تقسیم می شوند . هر  
کارکرد اختصاصی می تواند دارای کارکردهای تخصصی باشد که با ذکر نام و کد مربوطه در ذیل کارکردهای اختصاصی 

می آیند.

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم نام و سطح واحد عملیاتی

اغتشاشات (S-7) - شهرستان رباط کریم نوع مخاطره و منطقه متاثر
٩٨/٨/٢٥ تاریخ رخداد مخاطره و یا تمرین برگزار شده

تاریخ آخرین ویرایش

توضیحات (درصورت 
لزوم)

درس آموخته کارکرد کد

کارکردهای مدیریتی (١
پس از تایید خبر اطالع رسانی جهت فعال شدن سامانه ICSصورت پذیرفت. هشدار و تایید خبر M1

مشخص شد مسیر اطالع رسانی در برنامه بالیا (سلسله مراتب فرماندهی ) 
نیاز به بازنگری دارد و بهتر است که از سوی معاونت محترم بهداشت دانشگاه 
روش متحد و یکپارچه ای تدوین گردد تا در تمام شبکه ها و مراکز به یک 
شکل عمل شود- نیاز به بازنگری در چارتICS شبکه در فاصله زمانی کوتاه 

تر احساس گردید.

فراخوان پرسنل M2

نیاز به بازنگری در مسیر اطالع رسانی – به این نتیجه رسیدیم که بهتر است 
به منظور بهرهوری بهینه از نیروی انسانی در چارت ICS حداالمکان از افراد 

تکراری استفاده نشود.

هماهنگی M7

اطالع رسانی اخبار و وقایع بهتر است فقط از کانال فرماندهی حادثه و از 
مجرای واحد ارتباطات در چارت حادثه صورت پذیرد.

فرماندهی و کنترل M8

اغتشاشات اجتماعی در برنامه های سیستم بهداشتی درمانی از اهمیت 
خاصی برخوردار است چرا که احتمال ایجاد اختالل عملکرد در ارائه خدمات 
سیستم بهداشتی درمانی پیش خواهد آمد و این امر هم نیاز به مداخله سریع 
و مدیریت مناسب منابع انسانی ، تجهیزاتی و زیرساخت دارد –تعطیل شدن 
بسیاری از مراکز درمانی خصوصی به علت نرسیدن پزشکان متخصص به 
محل کار و یا تهدید به تخریب آن مراکز -  لزوم برنامه های پیشگیری 
خصوصا راه کار مناسب جهت تامین خون مورد نیاز بیمارستان در شرایط 
بحرانی الزامی می باشد – ضرورت تدوین پروتکل اعزام آمبوالنس به صورت 
کشوری جهت مدیریت اجتماعی و حوادث امنیتی- گرچه EOC دانشگاه با 
مدیریت مناسب زمان و منابع شرایط را به خوبی تحت کنترل درآوردند ، 

پشتیبانی و تداوم ارائه خدمت M9



مبحث خدمات یکپارچه اورژانس استان که در حال حاضر مقدور نیست نیاز 
به برنامه ریزی مدون دارد- در نظر گرفتن آمبوالنس مخصوص حوادث و 
اغتشاشات توسط نهادهای ذیربط- دسترسی محلی جابجایی و تامین خون از 
اولویت های اساسی روز اول بودند- استفاده بهینه از منابع انسانی بومی بسیار 
حائز اهمیت است ، در حوزه رباط کریم بیشتر از ۶۰ درصد از همکاران و 
کارشناسان غیربومی هستند که این موضوع دسترسی به خدمات تخصصی را 
با مشکل مواجه خواهد کرد و با توجه به کمبود پرسنل بومی در بیمارستان و 
مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس ضرورت دارد جهت مدیریت منابع انسانی با 

برنامه ریزی دقیق و منسجم از منابع بومی استفاده بهینه گردد
نهادینه کردن کد انواع مخاطرات در سیستم های شبکه جهت اطالع رسانی و 
ارتباط نمایندگان بالیا با ستاد ضروری به نظر می رسد- اطالع رسانی اخبار و 
وقایع بهتر است فقط از کانال فرماندهی حادثه و از مجرای واحد ارتباطات در 
چارت حادثه صورت پذیرد – مسدود بودن راههای اصلی ارتباطی و تاخیر در 
انتقال مصدومین و بیماران به بیمارستان- با توجه به مسدود بودن راههای 
ارتباطی شهرستان ، متخصصین کشیک بیمارستان اعم از جراح ، ارتوپد ، 

زنان و زایمان و ... به موقع در محل کار حاضر نشدند

ارتباطات M10

تدوین راهکارها و پیش بینی های الزم جهت تامین امنیت ساختمانهای 
مراکز درمانی ، بهداشتی و پایگاههای اورژانس ١١٥

ایمنی پرسنل M11

تدابیر و برنامه ریزی خاصی برای امنیت مراکز بهداشتی درمانی باید صورت 
پذیرفت تا در این مواقع ضمن جلوگیری از آسیب ها و تخریب ساختمانی از 
اخالل در ارائه عملکرد پرسنل جلوگیری به عمل آید ( منجمله : حفاظت 
فیزیکی ، معابر اختصاصی ، درب اضطراری و تامین نگهبان و سرایدار )- عدم 
امنیت کافی آمبوالنس های فوریت های پزشکی به علت ساختار فیزیکی 

آمبوالنس ها

امنیت پرسنل M12

عدم هماهنگی و عملکرد به موقع نیروهای آتش نشانی و شهرداری در 
صحنه جهت فراهم نمودن مسیر تردد آمبوالنس ها

اطالع رسانی عمومی M14

کارکردهای اختصاصی و تخصصی (٢
مسدود بودن راههای اصلی ارتباطی و تاخیر در انتقال مصدومین و بیماران به 
بیمارستان – عدم هماهنگی و عملکرد به موقع نیروهای آتش نشانی و 
شهرداری در صحنه جهت فراهم نمودن مسیر تردد آمبوالنس ها- عدم 
امنیت کافی آمبوالنس های فوریت های پزشکی به علت ساختار فیزیکی 
آمبوالنس ها – کمبود پرسنل بومی و ضرورت مدیریت منابع انسانی با برنامه 
ریزی دقیق و منسجم از منابع بومی – ضرورت تدوین پروتکل اعزام 
آمبوالنس به صورت کشوری جهت مدیریت اجتماعی و حوادث امنیتی- 
تدوین راهکارها و پیش بینی های الزم جهت تامین امنیت پایگاههای 
اورژانس ١١٥ – در نظر گرفتن آمبوالنس مخصوص حوادث و اغتشاشات 

توسط نهادهای ذیربط

اورژانس S1

با توجه به مسدود بودن راههای ارتباطی شهرستان ، متخصصین کشیک 
بیمارستان اعم از جراح ، ارتوپد ، زنان و زایمان و ... به موقع در محل کار 
حاضر نشدند – تعطیل شدن بسیاری از مراکز درمانی خصوصی به علت 

بیمارستان S2



نرسیدن پزشکان متخصص به محل کار و یا تهدید به تخریب آن مراکز – 
لزوم برنامه های پیشگیری خصوصا راه کار مناسب جهت تامین خون مورد 
نیاز بیمارستان در شرایط بحرانی الزامی می باشد –کمبود پرسنل بومی و 
ضرورت مدیریت منابع انسانی با برنامه ریزی دقیق و منسجم از منابع بومی– 
تدوین راهکارها و پیش بینی های الزم جهت تامین امنیت ساختمان 
بیمارستان – با توجه به لزوم سلسله مراتب فرماندهی حادثه ، اطالع رسانی 

اخبار و حوادث و آمار باید از کانال فرماندهی حادثه صورت پذیرد.
فعال سازی چارت ICS- برگزاری کمیته کارگروه بهداشت و درمان در 

حوادث غیرمترقبه – تهیه درس آموخته
کاهش خطر در بالیا و 

حوادث
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