
 بزًاهِ عولیاتی پاسخ بِ هخاطزات داخلی ٍ خارجی هزکش آیت الِ هَسَی

   :هزکش در هَاقغ ػادیلَد ضذى اٍر

 :هقذهِ

ای اس  است ٍ ػولکزد آى در ّواٌّگی با هجوَػِ  تزیي اجشای هجوَػِ بْذاضت ٍ درهاى بیوارستاى یکی اس هْن

بِ دلیل  ،درهاًی افشایص بار هزاجؼاى بِ هزاکش در ٌّگام . گزدد هی  ػَاهل دیگز هٌجز بِ تأهیي سالهت جاهؼِ

ّای درگیز در  تزیي ساسهاى ػٌَاى اصلی بِ ،هزاکش ایي.ضَد ّا دٍچٌذاى هی اّویت درهاى سزیغ، ًقص بیوارستاى

 .ستٌذبزای هذیزیت صحیح بحزاى رخذادُ ُ ًیاسهٌذ ٍجَد بزًاهِ هذٍى اٍرلَد ضذى بِ ّزدلیل ٌّگام 

: ّذف

 اٍرلَد ضذى هزکش در سهاى اػالم ارتقاء ػولکزد کارکٌاى * 

 هزاجؼاى اًجام اقذاهات هؤثز جْت ًجات، هؼالجِ ٍ درهاى *  

                                

  :رٍش کار

  :آهادگی

  :تذابیز سیز اًذیطیذُ ضذُ است  هزاجؼیيدر بزابز افشایص  تؼذاد  در سطح ایي بیوارستاى بزای آهادگی  

 

 بزًاهِ ریشی آًکالی جْت کلیِ پزسٌل درهاى بصَرت هاّاًِ  -

 داًشگاُ   eocاطالع رساًی بِ هزکش ّذایت داًشگاُ ٍ -

 تذٍیي دستَرالعول پذیزش ٍتزخیص  در سهاى بزٍس بحزاى  -

در تواهی  تذٍیي  رٍش اجزائی تذاٍم ارائِ خذهات بِ گزٍّای آسیب پذیز  در ّز شزایط ٍ -

 ... ( ى ٍکَدکا –سالوٌذاى  -هادراى باردار) رٍس ساعات  شباًِ

 عقذ تفاّن ًاهِ با کلیِ هزاکش درهاًی سطح شْز  -

 



  :پاسخ

بستزی ًوَدى بیواراى اس طزیق ٍاحذ پذیزش  ،بذلیل احتوال بزٍس اٍرلَد ضذى هزکش در ّز سهاى (1

 .پس اس دریافت تائیذ تَسط سَپزٍایشر هوکي هی باضذ  "صزفا ،هزکش

 درجِ  ،پس اس تحَیل ٍ تحَل دفتز سَپزٍایشری ٍ بزآٍرد آهار تَسط سَپزٍایشر حاضز در ضیفت (2

 .اٍرلَد ضذى بیوارستاى بزآٍرد گزدد

فزهاًذُ )بستزی ًوَدى بیواراى الکتیَ تَسط سَپزٍایشر ،درصَرت احتوال بزٍس اٍرلَد ضذى هزکش (3

ٍ درصَرت احتوال بزٍس خطز  پز خطز آسیب پذیز ٍلغَ گزدیذُ ٍ تٌْا جْت بیواراى  ( حادثِ 

 .جْت بیوار هوکي هی باضذ 

ٍضؼیت اضطزاری تخت ّا بِ ستاد ّذایت استاى گشارش گزدیذُ ٍ درصَرت اهکاى ّوکاری اس  (4

ٍاحذ ّای تابؼِ داًطگاّی یا غیز داًطگاّی با ّواٌّگی ستاد ّذایت استاى جْت اًتقال بیواراى 

 .اقذام گزدد

ًسبت بِ تزخیص بیواراى الکتیَ  ،پس اس اطالع بِ ریاست هزکش ،راًیدرصَرت بزٍس ٍضؼیت بح (5

 .آهادُ ػول رٍس بؼذ ٍ ّوچٌیي بیواراى قابل تزخیص اقذام گزدد

ّواٌّگی با هذیزیت پزستاری  ، پس اساکستزا در بخطْای درهاًیدرصَرت ًیاس بِ ٍجَد تخت  (6

 .اقذام گزدد

فزهاًذُ ) ٍایشر سَپز ،ای خالی در بزخی اس بخطْادر صَرت اهکاى ٍدر ضزایط ًیاس بِ تخت ُ (7

 .با ًظز پشضک هؼالج ًسبت بِ جابجائی بیي بخطی بیواراى اقذام هیٌوایذ( بحزاى


