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در ت بحـران  یریمـد  يالگـو  یطراح
  ش یتجر يشهدابیمارستان 

ــايي  ــي وف ــداري ،  ۱عل ــهرام علم ــا،  ۲ش  حميدرض
، علـي ارحمـي دولـت     ۴حميد کريمـان ، ۳باديآ حاتم
  ۷، علي شهرامي۶، افشين اميني۵آبادي
ــک  -۱ ــوم پزش ــگاه عل ــه يدانش ــتيش ــکده  ،يد بهش دانش

ـ عضـو ه ، )ع(ن يامـام حسـ  مارستان يب ،يپزشک ـ ي  يات علم
 گروه طب اورژانس

ــک  -۲ ــوم پزش ــگاه عل ــه يدانش ــتيش دانشــکده  ،يد بهش
ـ عضـو ه ، )ع(ن يامام حسـ مارستان يب -يپزشک ـ ي  يات علم

  گروه طب اورژانس
 ،يد بهشـت يشـه  يدانشگاه علوم پزشـک  :نويسنده مسئول -۳

ـ عضـو ه ، )ع(ن يامام حسـ مارستان يب ،يدانشکده پزشک ات ي
ارتقـاء   قـات يعضـو مرکـز تحق   ،گروه طب اورژانس يعلم
  ها تيمصدوم از يريشگيپ و يمنيا

Email: hhatamabadi@yahoo.com  
ــک  -۴ ــوم پزش ــگاه عل ــه يدانش ــتيش ــکده  ،يد بهش دانش

ـ عضـو ه ، )ع(ن يامام حسـ مارستان يب -يپزشک ـ ي  يات علم
  گروه طب اورژانس

ــوم پزشــک -۵  دانشــکده  ،يد بهشــتيشــه يدانشــگاه عل
ـ عضـو ه ، )ع(ن يامـام حسـ  مارستان يب ،يپزشک ـ ي  يات علم

  گروه طب اورژانس
 ،يدانشـکده پزشـک   ،يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک -۶
ـ يعضو ه، )ع(ن يامام حسمارستان يب گـروه طـب    يات علم

 اورژانس

 ،يدانشـکده پزشـک   ،يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک -۷
ـ  اتيعضو ه، )ع(ن يامام حسمارستان يب گـروه طـب    يعلم

 اورژانس

  ۲۷/۵/۹۰: زمان پذيرش            ۲۹/۴/۹۰: زمان وصول

  چکیده
ـ از نظـر بالخ  رانيا کشور: مقدمه  ن يچهـارم  ز بـودن ي

جهـان بـه شـمار    در ن کشـور  يدهمـ  ا ويسـ آدر  کشور

ـ معـرض بال  همـواره در  و رود مي  انسـان  ،يعـ يطب ياي
ـ ا هـدف از . قـراردارد  يتسيترور و ساخت  ن مطالعـه ي

 يشـهدا  بيمارسـتان  براي بحران تيريمد ةبرنام نيتدو
   .بودش يتجر

ت يريمـد  يهـا برنامـه ابتـدا   ،ن مطالعـه يدر ا: ها روش
ن ياصالح و تدو يبوم صورت به اروپا کا ويمرابحران 

استقرار ت يموقع نييتع و ييهوا ةنقش ةيته پس از و شد
کــه  يالتحــ دو در ،آندر  ريــدرگ نوالئمســ واحــدها و

ــا تخريــمارســتان ســالم يب ــهبــه ارا اســت، شــده بي  ئ
 يعملکـرد  مـانور  با انجام و پرداخته الزم يها موزشآ

  .پردازيم ميگرفته شده از آن  يهادرس يبه بررس

با توجـه   که اشدب ديبا يابه گونه يزيربرنامه: ها یافته
ـ  يبـه آمـوزش چـارت سـازمان      شــده يش طراحـ ياز پ

 مشتملمارستان يبحران ب ةتيکم ،بالفاصله پس از حادثه
ـ واحـد   هـر  يبـرا و  ليتشکمختلف  يها واحد بر ک ي

ـ  .دوشـ  در نظـر گرفتـه  ن يول همراه با سه جانشئمس ه ب
س ستاد بحـران دانشـگاه بـه    يئر صادره از دنبال دستور

 ،واحـدها  نوالئبـه مسـ  سپس اعالم  ومارستان يب سيئر
ـ با اتيند عمليافر واحـدها   نوالئو مسـ  شـود غـاز  آ دي
 ف ازيبه انجام وظـا  و ندينمارا فراخوان  خود يروهاين
ف محوله يانجام وظا پس از ند وزپردابن شده ييش تعيپ
ـ مقامات بـاالتر عمل دن دستور از يبه دنبال رس و ات را ي

  .دهندخاتمه 

ـ با: گیـري  نتیجه ـ تجه براسـاس امکانـات و   دي زات ي
بحران  يمارستانيت بيريمد يهابرنامهموجود در کشور 

 نوالئبـه مسـ   الزم يهـا مـوزش آ پس از و ن گردديتدو
به صورت مانور  يمارستانيک گروه داخل بي در، ريگدر

از آن  گرفته شده يهادرس يبا بررسو اجرا  يعملکرد
   .شوده پرداخت نقاط قوت وضعف آن يبه نقد و بررس

ـ ربرنامه ،بحرانت يريمد :يدیکل کلمات بحـران   ،يزي
  .اورژانس ،يمارستانيب

mailto:hhatamabadi@yahoo.com


 طراحي الگوي مديريت بحران در بيمارستان شهداي تجريش 

 

68 
 

م، 
سو

ال 
، س
ات
 نج
د و
مدا
ی ا
علم

مه 
صلنا
ف

ره  
شما

، 2و1
13

90
 

   مقدمه 
وادث طبيعي جزو حنظر رخداد  کشور ايران از

سيا آ در چهارمين کشور جهان و دردهمين کشور 
 ب و هوايي وآبا توجه به تنوع  و رودبه شمار مي

هم مرز بودن با  موقعيت استراتژيک جغرافيايي و
ــايي و ،ســياييآکشــورهاي مختلــف  عربــي  اروپ
ــ  ــورد عالق ــواره م ــگران و ةهم ــاجر گردش  انمه

  [16 ,15 ,14].باشديمکشورهاي ديگر 

کيلومتر  ۱۱۶۴۸۱۹۵با توجه به وسعت معادل 
شـيوع   قرار گرفتن روي کمربنـد زلزلـه و   مربع و

، هاي زلزلـه خيـز در نـواحي خـاص    باالي گسل
ي داخلي ناشي ها کشور همواره مورد تهديد بحران

کــه باشـد   مــيي زلزلـه  هـا  از فعـال شـدن گســل  
ي قابـل ذکـر   هـا  لوکرمان از مثـا  ي زرندها زلزله
  .است

شهر کشور که نقاط پر جمعيت  ۳۰۰از حدود 
نهـا بـرروي   آ% ۷۷ ،شـود  مـي کشورمان را شـامل  

از  مــوارد% ۳۵ ي زلزلــه قــرار دارنــد وهــا گســل
 شهرهاي ايـران در معـرض سـيالب گرفتگـي و    

  [14].امواج ساحلي قرار دارند طوفان و

ر يـ هستند کـه درگ  ين مراکزياول وها جزمارستانيب
ـ  ياز حـوادث غ  يعوارض ناش ـ ا. شـوند يرمترقبـه م ن ي

کنند که يجاد ميرا ا يفرده ب حوادث مشکالت منحصر
ـ ربرنامـه  يازمنـد نـوع  يپاسخ به آنهـا ن  متفـاوت از   يزي

ــره ب ــتانيعملکــرد روزم ــه ا. ســتها مارس ــاز جمل ن ي
ـ ر و يخأتوان به تـ يمشکالت م  يا عـدم اطـالع رسـان   ي

ـ پرسنل، کمبود و تکم يسردرگم موقع،ه ح و بيصح ل ي
ــع ظرفيســر ــس، کمبــود تجهي ــواد يــت اورژان زات و م

در پرســنل و  يروانــ -يروحــ يهــا ، واکــنشيمصــرف
 كـه  دكـر اشاره  ساتيسأزات و تيتجه يماران و خرابيب

ر يــمــرگ و م شين عوامــل موجــب افــزايــا ةمجموعـ 
ـ مارسـتان در مقابـل ا  يب يآمـادگ  .گردديم انمراجع ن ي

 از مهـم  يکـ ياست که  يمتعدد ملعوا دليلبه حوادث 

ـ  يتر  يمارسـتان يت بحـران ب يريمـد  ةن آنها وجـود برنام
 ]۱۴، ۱۵[.باشد يم

طـب اورژانـس در    انبا توجه بـه وجـود متخصصـ   
تصـميم   انکشور و قدرت باالي مديريت اين متخصص

 ،کشور موجود درامکانات بومي  استفاده از گرفته شد با
از  هـا  همه جانبه بـا انـواع بحـران    ةمقابل براياي برنامه

که ش يتجر يمارستان شهدايب درقبيل داخلي وخارجي 
ان حضـور متخصصـ   و هانآبا توجه به امکانات پيشرفته 

عظيمـي از بيمـاران   تعـداد   ،کزدر اين مرطب اورژانس 
   .دن گرديتدو ،کنند ميرش يرا پذ تروما داخلي و

   ها روش
ت بحران يريمد ياده سازيمراحل مختلف اجرا و پ

  :انجام گرفت زيرب يبه ترت يمارستانيب
موقعيـت   در ابتـدا  :يريشگيپ ةبرنام ياجرا - ۱

 يهـا واحـدها و بخـش   هـوايي  ةنقشـ  فيزيکي و
ـ بيمارســتان تهيــه گرد   مختلــف   تمــامي  د ويـ

ـ يمارستان از نظـر ا يب يها قسمت  خطـرات  و يمن
با توجـه بـه    و گرفت قرار يمورد بررس ياحتمال

واحدهاي  و نوالئجايگاه مس، موجود فعلي ةنقش
دو  مـديريت بحـران در   درگير در امر هـدايت و 

 يـا تخريـب شـده    حالتي که بيمارسـتان سـالم و  
  .شدمشخص 

مارستان طبق نمودار يب پرسنل: يسازمانده - ۲
 .شدند يازماندهس )۱ةنمودار شمار(يالتيتشک

در هر واحـد  : نينفرات جانش يسازمانده - ۳
ن يسـه جانشـ   ،يهر مسئول اصـل  يک برايبه تفک

تا در صورت عدم حضور مسئول  ديمشخص گرد
داشـته و بـه انجـام     يکيزيدر محل حضور ف ،اول
 .ف محوله بپردازنديوظا

ف هـر  يشـرح وظـا  : فيابالغ شـرح وظـا   - ۴
ـ گاه تهيجا ـ ه و ابـالغ گرد ي ـ د و بـر فراگ ي آن  يري

ر ين و سايها و افراد جانشگاهيجا نتوسط مسئوال
 .ديد و نظارت گرديکأم تيت ياعضا



ارحمي دولت آبادي، افشين اميني، علي شهراميآبادي، حميد کريمان، علي  علي وفايي، شهرام علمداري، حميدرضا حاتم
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جلسات متعدد : رنامهپرسنل با ب يآشناساز - ۵
ــ  و گذاشـته شــد  هـا بخــش نبـا مسـئوال    انبـه آن

 .الزم داده شد يها آموزش

ــزار - ۶ ــاه يبرگ ــاکارگ ــوج يه ــراي: يهيت  ب
 يخصوص واحد پرستاره مختلف و ب يها بخش

از قبل  يوهايل و با مطرح کردن سناريکارگاه تشک
افـراد و واحـدها بـا     ييزان آشـنا يشده، م يطراح

مرتفع  انو اشکاالت آنشد ده يف سنجيشرح وظا
 .ديگرد

ـ مانور عمل يبرگزار - ۷ پـس از  : کـروزه ي ياتي
ط يف افراد و با توجـه بـه شـرا   يه کامل وظايتوج

 يبررسبراي ک يکالس يمارستان ، مانور کارکرديب
ت بحــران يريمــد ةنقــاط ضــعف و قــوت برنامــ

مختلـف انتخـاب    يهـا  گروه يمارستان و آمادگيب
ــگرد ــ ي ــاعت مع ــتان يد و در روز و س ن سرپرس

ر، در يمختلف در چهار دسته، به شرح ز يها گروه
  : مانور شرکت کردند

ــت ــد  :اول ةدس ــروه م ــامل ريريگ ــيت ش س ي
ـ مارستان، ارشد امنيب ، يت، ارشـد روابـط عمـوم   ي
، يمال -يس بخش ادارييات، ريس بخش عمليير
  يبانيس پشتييو ر يزيس بخش برنامه ريير

 يهـا  د متخصص رشتهيگروه اسات: دوم  ةدست
  مختلف

ـ گـروه و : سوم ةدست د طـب  يژه شـامل اسـات  ي
   اي هسته يو پزشک يولوژياورژانس، راد

  يگروه پرستار: مچهار ةدست

در دو  از قبـل نوشـته شـده    يويسپس سـنار 
ت ارائـه  يريبه اتاق مد يواختصاص يبخش عموم

ن گـروه  يت بحران توسط ايريمد ةد تا برناميگرد
 ينيپس از فعال شدن برنامه، موارد بال. فعال گردد

و  يتيريو موارد مـد  ياژ به گروه پرستاريتر براي
ـ مـوارد تر . ت ارائه شديريبه گروه مد يياجرا اژ ي

ـ م گيتصـم بـراي   يشده توسط گروه پرستار  يري
ــه گــروه متخصصــ يينهــا  NBCو مــوارد  انب

(Nuclear-Biological-Chemical)  به گروه
و  يتيريدر ضـمن مـوارد مـد   . ژه ارجاع شدنديو

ت يريگـروه مـد   يهـا  رمجموعهيتوسط ز يياجرا
  .قرار گرفتند يريم گيو تصم يمورد بررس

 
  مانور يعموم ةديا: بخش اول 
 وقوع زلزله در استان تهران ةمرحل

  دماوند يعموم ةمنطق
زمين  ،شهريور ٢٢پنج شنبه  ٠٤:٣٠در ساعت 

شديد استان تهران را به لـرزه در آورده و   اي لرزه
ي خود را تـرک و  ها بر اثر آن مردم هراسان خانه

 .روند مي ها به خيابان

بر اسـاس اخبـار دريـافتي از شـهر دماونـد و      
ـ برخي از شـهرهاي اطـراف هماننـد ف    روز کـوه،  ي

 و دماونـد، جـاجرود، بـومهن   الوند، رودهـن،  يگ
ب شـده و بسـياري از   يلواسانات دچار آس ةمنطق

ـ واحدهاي مسکوني اين شـهرها بـه م   زان قابـل  ي
ب مربوط ين تخريشتريب. ب شده انديتخر اي توجه

 .به شهر دماوند گزارش شده است

شامل مخابرات، برق و آب  ياتيح يها انيشر
 .ده استين مناطق قطع گرديدر ا

روز کوه به علـت  يان به آمل و فتهر يها جاده
 ن، مسدود شـده و عمـالً  يزش کوه و رانش زمير

ـ از طر فقـط ده يب ديبه مناطق آس يامدادرسان ق ي
 .باشد مير يتهران امکان پذ

دقيقه بامداد همين روز راديو  ٠٤:٤٥در ساعت 
ا به نقل از مرکز ژئوفيزيـک دانشـگاه تهـران    .ا.ج

لـرزه در حـوالي   ن يکه مرکز اين زم كند مياعالم 
ريشتر بوده و در اثر  ٨/٦شهر دماوند و شدت آن 

آن خساراتي به منطقه وارد  شده است که هنوز از 
آمار خسارات و تلفات گزارشي به دست نرسيده 

 .است

ده با بهت و وحشت بـه  يب ديمردم مناطق آس
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خانواده خود بوده و از همان  يدنبال نجات اعضا
حادثـه   انتا مصدومه در تالش هستند يساعت اول

  .كنندتهران منتقل  يرا به مراکز درمان

س سازمان يبا رئ ٠٥:٠٠ا در ساعت .ا.و جيراد
ت بحران شـهر تهـران تمـاس    يريو مد يريشگيپ

تـالش   يحاتيشـان ضـمن ارائـه توضـ    يگرفته و ا
نقاط استان تهـران را  ر يمردم سا يتا نگران كند مي

 . كندن حادثه برطرف ينسبت به ا

ـ ما قطع گرديصدا و س يعاد يها برنامه ده و ي
مـردم در   ياطالعـات  يازهـا ين شـود تـا   ميتالش 

 .ن گردديمأن لرزه تين زميخصوص ا

 ت شهر تهران پس از وقوع زلزلهيوضع

وقوع زلزلـه، مـردم بـه شـدت دچـار      پس از 
ـ وحشت شده و بالفاصله به ب  يهـا  رون از خانـه ي

 . روند ميخود 

. شود ميب ين پل در شهر تهران دچار آسيچند
خته يدماوند فرو ر ةبا جاد ييپل تقاطع اتوبان بابا

 .گردد مين منطقه يو سبب مسدود شدن تردد در ا

تهران  يچند برج نوساز در مناطق شمال شرق
..... در شمال اتوبان ارتش و در مجاورت شهرک 

از مردم ساکن آنها کشـته و   يتعدادخته و يفرو ر
 .گردند مي يا زخمي

از  ييها به علت قطع خطوط انتقال، برق بخش
 .گردد ميشهر تهران قطع 

ـ يا يها مردم به شدت نگران پس لرزه ن ين زم
از مردم شهر تهران با  يجه برخيدر نتو لرزه بوده 

خـروج از شـهر    يدر تالش بـرا  يوسائل شخص
 .هستند

ــود خويازدحــام شــد پمــپ  يدروهــا در جل
 .رديگ ميشکل  ها نيبنز

  مانور ياختصاص ةديا: بخش دوم
در نقش مصدوم با شرح حـال و   يگرانيباز

مارستان يبه ب مانند زير ياختصاص يويکد سنار
  .شدنددرمان  اژ ويترو وارد 

 ١٢٠١: ياختصاص يويکد سنار

ساله که به علت قـرار گـرفتن    ٤٩ يمار آقايب
سترس يدر هنگام زلزله دچار دوار ين و دين ماشيب

ساعت قبل شده است و توسط  ١تنفس از حدود 
EMS مـار  يب. ن مرکـز ارجـاع شـده اسـت    يبه ا
و تروما در سر و گردن را ذکر  يهوشياز ب اي سابقه

   .کند مين
RR=25 , PR=110 ,  Bp=130/80  ,  
GCS=15/15                            

نرمـال اسـت    ها هيسروگردن نرمال است وسمع ر
ناف قابـل لمـس    يتندرنس باال يوشکم نرم  ول

  .ک نرمال استينرولوژ ةنيمعا .است
CXR  =وجـدا    ٧و٦و٥ يها دنده يشکستگ
 از استرنوم  ٦و٥ يها شدن دنده

Abdominal sonography normal     
                        
               CBC= Normal                 

   U/A =Normal 
 

ـ شـده م  يطراحـ  يويسنار ياده سازيبا پ زان ي
ص ينقاواحدها مورد سنجش و  يو آمادگ ييآشنا

ـ و محاسن مانور انجام شـده مـورد ارز   قـرار   يابي
 .گرفت

 
  ها یافته

 ر يز ياعضا باكميتة بحران  ،بالفاصله پس از حادثه
 ,9 ,8 ,7 ,4 ,1] )١ةنمـودار شـمار  ( :گردد تشكيل مي
11, 14]  

 شامل رئيس بيمارستان : فرماندة حادثه - ۱

  مسئول حراست: ارشد امنيت - ۲
 مسئول روابط عمومي: ارشد روابط عمومي - ۳
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 شامل مدير بيمارستان : رئيس پشتيباني - ۴

 مسئول تأسيسات  - ۵

 شامل سـرپرستاري اورژانس : مسئول پذيرش - ۶

 مسئول واحد ارتـبـاطـات  - ۷

 مـسـئول ترابري - ۸

 مسئول تداركات  - ۹

 تـاريمسئول واحد پـرسـ - ۱۰

 واحد سردخانه  - ۱۱

 واحد اعزام و ترخيص  - ۱۲

 واحد مددكاري و روانپزشكي  - ۱۳

 NBCواحد  - ۱۴

 ينقشة هوايي بيمارستان شهدا ،ن مطالعهيادر 
ــري ) ۱شــمارة  شــکل( شيتجــر از نظــر قرارگي

اداري تهيــه هــاي تخصصـي و واحــدهاي   بخـش 
 ،در هـدايت بحـران   واحـدها موقعيـت   گرديـد و 

 يبـرا كارشناس سـاختماني   نظرات مشخص و از
زلزلة احتمالي استفاده به  تعيين مقاومت بيمارستان

  .گرديد

ي موجود در بيمارسـتان و  ها با توجه به مكان
مقاومت هر مكان به تخريب احتمالي و بـا  زان يم

 حساسـيت هـر واحـد در امـر هـدايت      توجه بـه 
هـاي  در مكـان  قرارگيري افراد و واحدها  بحران،

گاه و يسپس جاو  )۲شمارة  شکل(ين مربوطه تعي
براي  د ويبحران مشخص گرد ةتيف کميشرح وظا

 شدمخصوص به آن واحد تدوين  ةهر واحد برنام
  :ند ازا ها به ترتيب عبارت كه اين برنامه

س سـتاد بحـران   يبه دنبال دستور از رئ: يفرمانده
 يفراخـوان  ةفـ يوظ كـه  شودين واحد فعال مياه اگدانش

ها به برگزاري جلسة ويژه با رئيس بخشاقدام و روها ين
 به منظور ،ترخيص زودتر از حد بعضي از بيماران براي

و دستور به سوپروايزر كشيك  يدسترسي به تخت خال
در امر تهيـة لـوازم و    ناز نظر هماهنگي با ساير مسئوال

امكانات مورد نياز و دريافت اطالعات و صدور مجـوز  

را نظر صحت و سـقم آن  انتشار اخبار پس از اطالع از 
   [14 ,3].دارد

بيمـاران   دسـتور تـرخيص  : مسئول بخش اورژانس
انتقـال بيمـاران قبلـي و اسـتقرار مركـز       ،اورژانس غير

سازماندهي تمـام   ،در نزديكي مركز فرماندهي عمليات
از هاي بخش عمليات و اطمينـان از تريـاژ علمـي     جنبه
 [14 ,10 ,7]. ن واحد استيف ايوظا

بنـدي بيمـاران    طبقـه  ثبـت و : بخش پـذيرش 
ـ   گـر يانتقال فرد د پذيرش شده، تريـاژ   ةبـه منطق

 ةپذيرش بر برگو نصب كارت  ورودي بيمارستان
-ين واحد مـ يف ايترياژ تمام بيماران از اهم وظا

  [12 ,8 ,3]. باشد

ــش  ــاحبخ ــ ياي ــر -يقلب ــاده : يوي ــرآم دن ك
 انتقـال هماهنگي در مـورد تسـريع    ،هاي پرتابل دستگاه

هماهنگي با رزيـدنت طـب    ،بيماران فوتي به سردخانه
ـ کـه بـا موفق   يژانس در رابطه با انتقـال بيمـاران  اور ت ي
و چك كـردن لحظـه بـه     ده انشد يوير - يقلبي اياح

 ,9].ن واحـد اسـت  يـ ف ايا از وظاياح يلحظه داروها
14]  

 يفور يليدرمان خ حدوادر  :بخش ترياژ قرمز
 درمـاران  يب يت فشار خون و تنفسيوضع يبررس
 [10]. رديگيت قرار مياولو

 است ير فوريواحد درمان غ: بخش ترياژ زرد
مار را تحت نظر داشت يقه بيدق ۴۵توان تا يکه م

عـدم   ازتا بتوان نه مکرر بيماران اين دسته يو معا
آنها به ترياژ بـه  تغيير شرايط باليني و عدم تبديل 

  [13]. نان حاصل کردياطم رنگ ديگر

است  يرفوريغواحد درمان : بخش ترياژ سبز
سـرپايي و   انترخيص فوري مصدوم ةدر زمين ديباکه 

 يريـ م گيتصـم  يريگ وگچر آتل ينظ  يياقدامات سرپا
شود و بررسي مجدد بيماران موجود در تريـاژ سـبز و   
اطمينان از اينكه اين بيماران به گروه ترياژ با رنگ قرمز 



 طراحي الگوي مديريت بحران در بيمارستان شهداي تجريش 
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  [13 ,10].تبديل نشده باشند 

همـاهنگي در  : يپزشک بخش مددكاري و روان
ايجـاد  بـراي  وسـايل سـمعي و بصـري     برخورداري از
هاي آرام  امنيت از طريق پخش موسيقي يآرامش و القا

و  پرهيجـان بـه محـل آرام    ةانتقال كودكان از صـحن و 
اي و بهداشت در ايـن   نظارت به اجراي امكانات تغذيه

قشر و هماهنگي با مسئول مخابرات بيمارستان مبني بر 
 بــرايخــط ارتبــاطي  دودر اختيــار گذاشــتن يــك يــا 

 ,1]. است ف آنياز وظا اط با اقوام خودبرقراري ارتب
2]  

ف آن ياز وظا: بخش آزمايشگاه و بانك خون 
مبنـي بـر   هـا   بندي آزمايشات و اطالع به بخش اولويت

گـرفتن  غيـراورژانس و  درخواست نکـردن آزمايشـات   
 خون اهدايي از همراهان و فرستادن تكنسين تزريقـات 

 بـراي به محل ترياژ و تماس با بانك خـون   ريو خونگ
  [6 ,5]. است نياز احتمالي به خون

ـ امن: بخش انتظامـات و نگهبـاني   ات يـ ت عملي
حتـي   رل ورود و خروج امـوال بيمارسـتاني  کنت ،امداد

نـدادن بـه    اجـازه  لوازم همراه بيماران، تمامياجساد و 
ــفعال ــرادي ــه يت اف ــايي   ک ــژه شناس ــارت وي داراي ك
 ارزشانتقال وجوهـات بـا  براي د و هماهنگي نباش نمي

از  بـه محـل امـن    بيماران و درآمدهاي مالي بيمارستان
     [14 ,1].وظايف اين بخش است 

ارزيـابي وجـود    ف آنيوظـا  :بخش راديولـوژي 
هـاي   هـاي راديولـوژي و فرسـتادن دسـتگاه     تعداد فيلم

ان راديولوژي و سونوگرافي به محل ورود بيمـار  پرتابل
به عنوان مثـال   ياورژانس اژ و اعالم سريع موارديدر تر

مايع آزاد يا هوا به پزشك ترياژ كننده به صورت تلفني 
  [7]. است و سريع توسط رزيدنت راديولوژي

ــردخانه  ــش س ــيوظ: بخ ــع آن ةف آوري و  جم
ـ  مجـدد اجسـاد از    ةمحافظت از اجساد متوفيان و معاين

نظر احتمال زنده بودن بعضي اجساد و برچسب زدن به 

ــالش در   ــاد و ت ــام اجس ــاد و  تم ــظ اجس ــت حف امني
از دزديده شدن احشاء داخلـي جهـت سـوء     يجلوگير
  [13]. است استفاده

فرسـتادن   وظـايف ايـن بخـش    :بخش داروخانـه 
 آمـادگي  ،تكنسين دارويي از محل داروخانـه بـه تريـاژ   

ثبت كامل داروهاي   وهاي دارويي  پذيرش كمكبراي 
 . [14 ,10] است مصرفي

 ريذخا زانيم نييو تع يسازمانده: بخش تغذيه
توزيع غـذا و آب  ، اتيمدت عمل يب طآ و يغذائ

از وظـايف   کنترل مواد غـذايي اهـدايي   بين همراهان و
 [5 ,4].اين بخش است 

نظارت بـر نظافـت   : بخش نظافت و بهداشت
زدايـي از محـيط    بهداشتي و فاضالب و آلـودگي 

كلـر   كنترل آب آشاميدني محيط و فراهم كـردن و
تا در صورت خرابي دستگاه تصفيه آب آشاميدني 

و ايجاد توالت صحرايي و حمام  كرداز آن استفاده 
از وظـايف ايــن   صـحرايي در محـيط بيمارسـتان   

 [5 ,4].بخش است

ايـن بخـش مسـئول    : بخش اعزام و تـرخيص 
ثبـت   بـراي اعزام فـردي   ،ماريبمحل حضور  ثبت

ـ  ازدحـام در مـوارد   اژيدر تر پرونده  از حـد ش يب
  .[14 ,10 ,1] است

ـ  يسازمانده: بخش مخابرات  يارتباطات داخل
مسـتند نمـودن تمـام ارتباطـات و اعـالم       ،يو خارج

آرام  يقيموس ،هاي بهداشتي و هشدارهاي امنيتي توصيه
باشـد  از بلندگوهايي كه در فضاي بيمارستان مستقر مي

همراهـان   يخط مخابراتي بـرا  دوو مهيا نمودن يك يا 
  [5 ,4 ,3].ف آن استياز وظا بيمار

ع بـــه يســـر يدگيرســـ: بخـــش تأسيســـات
تعيين مناطق ناامن بيمارستان و  ،ياحتمال يها بيتخر

كنترل سيسـتم   ،محل ةاعالم به سوپروايزر مبني بر تخلي
هـاي   فاضالب از نظر عدم انتشـار فضـوالت بـه مكـان    
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هـا و   تعمير فوري آسـيب براي فرستادن افراد  ،عمليات
و نظــارت بــر كــار آسانســورها  ،بيمارســتانارتباطــات 
هـاي آتـش نشـاني در     انتقـال كپسـول  بـراي  هماهنگي 

ايـن  ف ياز وظـا  دارويي مردم مجاور هداياي غذايي و
  [11 ,7 ,3].است بخش

هـا  بخـش  يف و آمـادگ ين شرح وظـا ييپس از تع 
ن يتـر  مـانور مهـم   قبـل از . دينوبت به انجام مانور رسـ 

 يد تونلي، دييتخصص گرا ش رويپ يتمالمشکالت اح
زبـان   و نداشـتن  يدرمـان  يهـا  درگـروه  يو تـک بعـد  

ـ ط بحران بود کـه در مق يدر شرا مشترک  ياس کشـور ي
 .باشد ميش رو يز از مشکالت مهم پيت بحران نيريمد

ـ    يها رفع چالش يبرا ـ ز ةفـوق، چهـار مرحل در  ري
  :شد مانور انجام

ن يمهـم تـر   :کياسـتراتژ  يزيربرنامها ي اول ةمرحل
ط يط محـ يشرا ييک شناساياستراتژ يزيرکارکرد برنامه

و  هدشـناخته شـ   يگران اصلين رهگذر بازياست تا از ا
و رد يگر مورد توجه قرارگيکديبر  آنها تعامل يچگونگ

مشـخص  نفـع  يذ يهـا راهبردها با مشارکت همه گـروه 
 .شـده قابـل اتکـا باشـند     يطراح يها ياستراتژ تا شود

در  ينـ يش بين خطر قابل پيشتريمثال از آنجا که ب يبرا
ن مـانور  يا باشد،ياز آن م يعوارض ناش تهران زلزله و
  .شد يزيربرنامه ها ر گروهيبا سا بر اساس آن

ـ  دوم ةمرحل ر يمـد : يگـذار اسـت يست ويريمـد  اي
بالقوه مشخص  يهافه هر گروه را در گلوگاهيوظ بحران

از  يالتين مانور بر اساس چـارت تشـک  يکه در ا ؛دنمو
گـاه  يف آنهـا در هـر جا  يافراد و وظا ن شده،ييش تعيپ

  .  مشخص شد

ست که ين يشک :وهايسنار ةيتها ي سوم ةمرحل
ـ نـده را با يآ يهادها و فرصتيدهت  د بـه کمـک  ي

 يماننـد رونـدها   ييهـا نـه يدر زم ويسـنار ساختن 
و  ين خطرات احتمـال ييتع ،نقش هر گروه، درمان
  . تمرکز دادمقابله با آنها  يبرا يشياندچاره

شــنهاد يج و پينتــا عةاشــا ايــ ارمچهــ مرحلــة
 نقـاط قـوت و   در مانور انجام شـده،  :هاياستراتژ

مورد بحـث   ريزکه در  ؛گردديضعف مشخص م
  .رديگيقرار م

  ه الگويو ارا يل عملکرد گروه پرستاريتحل
ـ با دقت در آمـار تر  مشـخص   ياژ گـروه پرسـتار  ي

ن يا.اژ شده انديصورت غلط تره موارد ب ٣/١که  شد مي
اژ بـه گـروه   يـ ت آمـوزش تر ياهم ةدهند موضوع نشان

ـ تر بـراي آنهـا   يو آماده سـاز  يپرستار ط ياژ در شـرا ي
ـ ط تريشرا كردنباشد؛ که الزمه آن فراهم  ميبحران  اژ ي

ر بحــران يــط غيدر شــرا يتوســط گــروه پرســتار  
  )اژيج ترينتا :۱ ةجدول شمار(.است

ــتانداردتر  ــن روش ترياس ــراي ــران ياژ در ش ط بح
ـ استفاده از روش تر بـراي  اسـت؛ لـذا   START اژ ي

ـ تر ةدر نحـو  يجاد هماهنگيا ـ ي ـ وه اژ ب ط يژه در  شـرا ي
ن روش در يــدرســت از ا ةبحــران، آمــوزش و اســتفاد

 نمـودار  (.ار کمک کننـده اسـت  ير بحران بسيط غيشرا
 )STARTاژ يچارت تر: ٤ شمارة

  ه الگوئو ارا ينيل عملکرد گروه باليتحل
مشـخص   ينيبـال  يهـا  با دقـت در عملکـرد گـروه   

کـدام از   چيموارد خـاص، هـ   يکه بجز در برخ شد مي
ــال يهــا گــروه ــراي  يپروتکــل اختصاصــ يدارا ينيب ب

 يهماهنگناضمن در ؛ بودنده شده نئبرخورد با موارد ارا
منجر بـه اتـالف زمـان و     ينيمختلف بال يها ن گروهيب

. ماران شده استيو درمان ب يدگيدر امر رس يسردرگم
ـ    يدرمـان  يهـا  پروتکل نبودن يهمچن ن يمـورد توافـق ب
و تناقض در امر  يمنجر به تداخل کار ينيبال يها گروه
 .ده استيماران گرديب يريگيص، درمان و پيتشخ

ــده، ته    ــوان ش ــوعات عن ــه موض ــه ب ــا توج ــب  ةي
ر بحران و يط غيتوافق شده در شرا يياجرا يها پروتکل

و  ييکـارا  يررسـ بـراي ب ( يط عاديآنها در شرا ياجرا
ـ . باشد مي يالزام) رفع نواقص طـور مثـال پروتکـل    ه ب
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در قسـمت   بالنت شکم يتروما برخورد با  يشنهاديپ
  .ضمائم آورده شده است

  : ييل عملکرد گروه اجرايتحل
ـ با توجه به عملکـرد ا  کـه عـدم   معلـوم شـد    ن گـروه ي

ـ ا ين اعضـا يب يهماهنگناف و يوظا يمحدوده بند ن ي
موقع و کارآمد شده ه گروه منجر به عدم حل و فصل ب

ـ ط در ايبهبود شـرا براي  ياست؛ لذا اصل کل ن گـروه  ي
اعضـا و  ک از يـ ف هـر  يم وظـا ين و تفهـ يـي مستلزم تع

  .ان استآموزش مستمر به آن
را در شـرح   ياساس ءجز ۳د يت بايريگروه مد •

 :ند ازا ف خود انجام دهد که عبارتيوظا

ـ يتحل ةن برنامـ يتدو - ۱ ـ ارز يل  يريب پـذ يآسـ  يابي
 مارستان يب

 مارستانيرساخت بيحفاظت ز ةن برناميتدو - ۲
 ينيو بـال  يـي تـداوم خـدمات اجرا   ةن برناميتدو - ٣
 مارستان يب

   يریگجهینت
 يمتفـاوت  يمختلف جهان سـاختارها  يدر کشورها

ـ در ا. وجـود دارد  ها مقابله با بحرانبراي  االت متحـده  ي
و فدرال در سطح کشـور و   يکا و کانادا سازمان مليمرا
را بـر عهـده دارنـد و     ها مقابله با بحران ةفيوظ ها التيا

سـتاد   ستم يس ين دو کشور دارايا يها مارستانيتمام ب
ف يبــا وظــا  يمارســتانيت بحــران بيريمــد يفرمانــده

ز بـا  يـ ن مقاله نيا يشنهاديمدل پ. باشند ميف شده يتعر
  .دين گرديجاد شده در آن تدويرات اييو تغ يسازيبوم

ضـمن اسـتفاده از    يجنوب يکايمرا يکشورها
ــ يهــا خــدمات ســازمان  ي، ســاماندهيالمللــنيب

 يخـود را بـر مبنـا    يهـا  مقابله با بحران ينهادها
Nation Incident Management System 

(NIMS) وIncident Commend System 

(ICS)  ــ در فرانســه . گذارنــديبـه مــورد اجــرا م
بـا   ييها ل بخشيمختلف اقدام به تشک يها استان

ـ به عنوان اولو ICSآموزش  ت اول و اسـتاندارد  ي

و نموده  اند  NIMSساختار خود منطبق با  كردن
ت بحـران را از  يريمد ةآموزش سه ماه يهادوره
  [16 ,6 ]. كرده اندآغاز  ۲۰۰۳سال 

مارستان اجـرا  ين بيت بحران که در ايريمد ةبرنام
گـاه و شـرح   يبـود و جا  ICSد بـر اسـاس   يگرد
كميتة  ياعضا .ديافراد مشخص گرد ةف هميوظا

بـا  . بحران در هنگام بروز حادثـه معرفـي گرديـد   
توجه به عدم حضـور نفـر اول و مسـئول اصـلي     
واحد مربوطه در حين حادثه در محل بيمارسـتان  

نفر سه حادثه،  ةبراي هر واحد، حتي براي فرماند
جانشين تعيين گرديد و سـپس بـراي هـر واحـد     

بـا   .مخصوص به آن واحد تـدوين گرديـد   ةبرنام
كـه   رسـد  مـي نظـر  ه به مانور برگزار شده ب توجه

ن قدم در نوشتن پروتکـل مقابلـه بـا بحـران،     ياول
مفهوم که با  نياست؛ به ا يبحران ط يشرا فيتعر

ط يو شرا يت خاص هر مرکز درمانيتوجه به وضع
آن  يبـرا  يليمناطق تحت پوشش، چه مسـا  ةژيو

ازمند فعال يو ن شود مي يتلق يط بحرانيمرکز، شرا
                                                          ،رسد ميبه نظر . ت بحران استيريمد ةبرنامشدن 

ــ ــدن  يعلـــــ ــته شـــــ ــم نوشـــــ                            رغـــــ
HDP (Hospital Disaster Plan) 

ــار يب ــاط ت ــان نق ــتان، همچن ــورد  يکيمارس در م
مارسـتان و  يبالقوه و بالفعـل ب  هايخطر ييشناسا

 يالزام مناطق تحت پوشش وجود دارد که رفع آن
 .است
ـ و سـپس اولو  مخاطرات يابيم ارزيل تيتشک - ت ي

ـ ا يهـا  يابيازها  بر اساس ارزين يبند ـ ي م، پـس از  ين ت
ـ يف کامل شرايتعر ، مخـاطرات  ييو شناسـا  يط بحران
رفـع  بـراي  ن اهـداف کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت      ييتع

تا بتوان با  است  يالزام ط موجودينواقص و بهبود شرا
ــداز برنامــيــتک ــر آنهــا چشــم ان ت بحــران يريمــد ةه ب

  .م کرديمارستان را ترسيب
ت بحران يريمد يت مرکز کنترل و فرماندهيتقو −
لـذا انتخـاب افـراد     ؛برخوردار اسـت  يت خاصياز اهم
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ل يکـارکرد برنامـه را تسـه    HDPمناسـب مسـلط بـر    
ن بحـران  يجاد تعارضات و تناقضـات حـ  يو از ا كند مي
  .کاهد مي

ـ ذخ يبعـد  ةدر مرحل − ـ تجه ةري ل يزات و وسـا ي
الزم، از  ييمارستان همـراه آب و مـواد غـذا   يب يمصرف

ن بحـران کاسـته و دسـت مرکـز     يده حـ يمشکالت عد
ـ  يهـا  کـردن برنامـه   يياجرابراي را  يفرمانده ش ياز پ

  . گذارد مينوشته شده باز 
ن، اسـتفاده از  يرش و ثبت مراجعيدر مبحث پذ −
، اثـر  يعکـس بـردار  (ن مقولـه  يـ ن در اينـو  يها روش

بهتر افـراد   ييتر و شناسا يامکان ثبت دق...) انگشت و
ـ آورد؛ لـذا ته  مـي ن بحـران را فـراهم   يژه در حيوه ب  ةي

ـ امکانات الزم همراه آموزش ا بـه پرسـنل    هـا  ن روشي
بـه نظـر    يماران ضـرور يرش و ثبت بيل در امر پذيدخ
  .رسد مي

ــ  − از  يکــيمــاران يب ييجــاه حمـل و نقــل وجاب
 ةيازمند تهيط بحران است که نيموضوعات مهم در شرا

مسـتمر در غالـب    يهـا  امکانات الزم همراه با آمـوزش 
  .باشد ميه يدر بخش نقل يقو يتيريستم مديک سي

 يخاصـ  يهـا  يژگيط و ويه در بحران شرايتغذ −
نــاگوار  يرخــدادها ياريکــه توجــه بــه آن از بســ رددا

کاهد و آرامش الزم را فراهم  مين بحران ياسترس زا ح
  . آورد مي

ـ   − ـ وه کنترل عفونـت ب ط بحـران از  يژه در شـرا ي
 يهـا  پروتکـل  ةيلذا ته ؛برخوردار است يگاه خاصيجا

مناسب، استفاده از پرسنل مجرب و آموزش مسـتمر در  
  .دارد اي ژهيت وينه اهمين زميا

ــان يدر شــرا − ــران اطــالع رس درســت و  يط بح
جامعـه کاسـته و از هجـوم     جاد تـنش در يده از ايسنج

لـذا انتخـاب    ؛کنـد  مـي  يريمردم به بخش درمان جلوگ
ـ در ا يخـدمت رسـان  بـراي  افراد مناسـب   طـه و  ين حي

ـ  ت يريف گـروه مـد  ياز اهـم وظـا   انآموزش مستمر آن
  .مارستان استيبحران ب

مارسـتان  يبر ساخت يسات و زيسأدر قسمت ت −
و قبـل از وقـوع    ييد نواقص موجـود را شناسـا  يز باين

ـ که اكرد بحران آنها را رفع  نقـاط   ييشناسـا (ن مهـم  ي
مواجهـه بـا   بـراي  پروتکل  ةيز و رفع آنها و تهيخطرخ

  .است ييف مهم گروه اجراياز وظا) ياحتمال هاي خطر
ـ در بحـث درمــان هــدف اول  − اژ درســت يــتر ،هي

دست آمده ه ف بيج ضعيه نتاماران است که با توجه بيب
مارسـتان، آمـوزش مســتمر   ياز مـانور انجـام شــده در ب  

در قـدم  . برخـوردار اسـت   اي ژهيت ويمپرستاران از اه
ص و درمـان بـه موقـع و مناسـب     ي، هدف تشـخ يبعد

واحد مـورد   يها ن امر بدون وجود پروتکلياست که ا
ر يپـذ  مارسـتان امکـان  يب يدرمان يها گروه يد تمامييأت
  .باشد مين

ل آنکه يدله ب :ها کامل تمام بحران ييشناسا −
 يمختلفـ  ير مترقبه مختلف با الگوهـا يحوادث غ
ـ ن يدرمـان  يازهاين شوند،يمشخص م ز تفـاوت  ي

ـ م گ وزلزله با مر مثالٌ .خواهد داشت  يشـتر يب ري
ان مواجهه يا در جرينسبت به طوفان همراه است 

 دوت رايا آنتيژن ياز به اکسيد نيبا ييايميبا مواد ش
ـ يبشيپ ن يشـتر يدر مـانور انجـام شـده ب    .كـرد  ين

موارد کمتر در ر يسا زلزله بود و يرو يزير برنامه
 .نظر گرفته شد

ـ نبا روهايفراخوان ن هشدار و − ـ  ي ر يخأد بـا ت
 .انجام شود

 ،مفهومنـا  مـبهم،  يبـردن کـدها   کـار ه از ب −
تمــام  يبــرا و ز شــوديــپره ياختصــار و يرمــز

 .استفاده شودزبان مشترک ک يها از گاهيجا

شده  يمعرف يالتيچارت تشک يتمام اجزا −
 .رديمورد استفاده قرارگ ل ويتشک يدرسته د بيبا

ــاطيس − ــتم ارتبـ ــم :يسـ ــر مهـ ــا  ،نيتـ امـ
 افـراد مسـئول   و ن قسـمت هسـتند  يرتريپذ بيآس

گر در کنار تلفن يد يارتباط ةليک وسيحداقل به 
 .از دارندين

د بـه  يبازات ين تجهيا :ازيمورد ن زاتيتجه −
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ـ ا تمرکز آن در ياز تراکم  و اشدب ياندازه کاف ک ي
 .شود يريمحل خاص مثل اورژانس جلوگ

 ن مسئلهياع است و يد برق شايمشکل تول −
ماران بدحال متصل به يجاد مشکل در بيل اياز دال
 .باشد ميماران با آسانسور يب ةيتخلو  ها هدستگا

ت يريمــد ةد در برنامــيــمارســتان بايهــر ب −
ـ که در جر ييهاسازمانبا  بحران خود ان بحـران  ي

ــد  ــش دارن ــان ( نق ــش نش ــد آت ــس ،يمانن                                          اورژان
ـ پدافنـد غ  يهاآژانس ،يمارستانيش بيپ  ر عامـل، ي

 .داشته باشد يهماهنگ) يشهردار هالل احمر،
 

 ييرسـد کـه شناسـا    مـي ت بـه نظـر   يدر نها  
ــود در برنامــ   ــواقص موج ــد ةن ــران يريم ت بح

 يفـ يو ک يکم يرفع آنها همراه ارتقا مارستان ويب
صـورت  ه ازمند انجام انواع مانورها بين برنامه، نيا

  .     باشد ميمشخص  يمستمر و با فواصل زمان
 
  
  
  

         
  شيتجر يمارستان شهدايب ييهوا ةنقش: ۱ شمارة شکل

  
  ها در بيمارستان شهداي تجريش محل استقرار تماي واحد: ۲شکل شمارة 
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  STARTاژ يچارت تر:  ٤نمودار 

  
  

  
  

 بالنت شکم يتم برخورد با ترومايالگور
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Abstract 

Background: Iran is the fourth disaster prone country in Asia and tenth in the world. 

It constantly exposed to natural and manmade disasters and terrorist attacks. The 

paper is going to develop a crisis management plan for Shohada hospital.  

Methods: In this study, firstly crisis management programs in America and Europe 

are amended and compiled. Then, by providing aerial maps and positioning of units' 

establishment, the involved officials will provide necessary training and functional 

exercises in order to examine the lessons learned when the hospital is intact or has 

been destroyed 

Findings: Regarding the pre-designed organization chart training immediately after 

disaster, the program should be planned and hospital crisis committee comprising 

various units of the hospital should be established and a responsible associated with 

three successors considered for each unit. The operation should be started following 

the issuance of Chief of Staff to the hospital president and to the authorities of the 

units. Then, the authorities should recall their personnel, accomplish the 

predetermined tasks and also should end the operation by top officials command. 

Conclusion: The results indicated that the hospital crisis management programs 

should be compiled based on available facilities and equipment regarding the natural 

disasters around the world, failure of managers responsible for controlling crises 

such as Taiwan earthquake, and lack of adequate facilities to deal with nuclear and 

chemistry crises in America. At the end, the strength and weak points should be 

examined by providing the necessity training and performing as maneuver for the 

involved authorities in the hospital. 

Keywords: crisis management, planning, hospital crisis, emergency 
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