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  ساختار چرخه مدیریت خطر بالیا را تشریح نمایند

 کشور آشنا شوندبحرانمدیریت با ساختار

آشنا شونددر حوادث غیرمترقبه ( سالمت)بهداشت و درمان با ساختار کارگروه

 بیمارستانی فرماندهی حادثه سیستم(HICS) اجزای تشکیل دهنده آن را تشریح نمایند  و

 با شرح وظائف کارکنان حوزه فرماندهی آشنا شوند

با شرح وظائف کارکنان حوزه عمومی آشنا شوند

اهدافـــ

در انتهای این مبحث مشارکت کنندگان قادر خواهند بود؛  
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ارزیابی موقعیت و آسیب ها•

انتقال منابع•

جستجو و نجات•

خدمات سالمت•

هماهنگی–فرماندهی •

توزیع اطالعات•

ارزیابی مجدد آسیب ها•

آب، برق، )بازسازی زیرساخت ها •
...(گاز، مخابرات و 

ادامه خدمات سالمت•

ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•

توسعه سناریو•

تدوین برنامه آمادگی فوریت•

تدوین برنامه عملیاتی فوریت•

آموزش و تمرین•

پایش مخاطرات•

هشدار اولیه•

پیش بینی مخاطرات•

ارزیابی خطر•

تهیه نقشه خطرپذیری منطقه•

تولید مدل های شبیه سازی شده•
بروز  رسانی سناریوها•

ی فاز پیشگیر

رو تخفیف آثا
فاز آمادگی

فاز بازیابیفاز پاسخ



ساختار مدیریت بحران کشور

(زیستمحیطحفاظتسازمان)محیطیزیستمخاطراتکارگروه-8

(اطالعاتفناوریوارتباطاتوزارت)ارتباطاتومخابراتکارگروه-9

(کشاورزیجهادوزارت)کشاورزیمخاطراتوسرمازدگیخشکسالی،کارگروه-10

(ترابریوراهوزارت)طوفانوجویبالیای،نقلوحملکارگروه-11

(اجتماعیمعاون–کشوروزارت)نهادمردمهایتشکلکارگروه-12

زارتو)برداریآوارآالت،ماشینتوزیعوتأمینبازتوانی،وبازسازیکارگروه-13
(عمرانیامورمعاون-کشور

(نفتوزارت)سوختتأمینکارگروه-14

(کشوروزارتامنیتیمعاون)انتظاماتوامنیتمسلح،نیروهایکارگروه-1

(بهداشتوزارت)سالمتکارگروه-2

(احمرهاللنجاتوامدادسازمان)همگانیآموزشونجاتامداد،کارگروه-3

(مسکنبنیاد)مسکنتأمینکارگروه-4

(نیرووزارت)فاضالبوآب،برق،دریاییمخاطراتوسیلامورکارگروه-5

ومسکنوزارت)شهرسازیوساختمانلغزش،زلزله،مخاطراتکارگروه-6
(شهرسازی

(سیماوصداسازمان)رسانیاطالعوآموزشکارگروه-7
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سالمت در حوادث غیرمترقبه کارگروه

 وزیر و رئیس کارگروهدرمان؛ جانشین معاون

 رئیس کمیته بهداشتمعاون بهداشتی؛

 رئیس کمیته پشتیبانیمنابع؛ توسعه مدیریت ومعاون

 آموزشرئیس کمیته معاون آموزشی؛

 رئیس کمیته غذا و دارومعاون غذا و دارو؛

 پژوهشیرئیس کمیته وفناوری؛ تحقیقات معاون

؛ رئیس کمیته بازتوانی و توانبخشی رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و سازمان بهزیستی

 کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبهدبیرفوریت های پزشکی؛ مرکز مدیریت حوادث و رئیس

 رئیس دبیرخانهفرد متخصص در حوزه حوادث و بالیا؛
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نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه
تشکیل. هاابالغصدورودستورالعملاساسبردانشگاهیعاملغیرپدافندوغیرمترقبهحوادثدرتوانبخشیودرمانبهداشت،کارگروه1

تدوین. ملیابزارهایازاستفادهباودبیرخانهابالغیالگویاساسبردانشگاهپوششتحتمنطقهخطرپذیرینقشه2

تدوین. خطرتحلیلنتایجاساسبرمرتبطسناریوهای3

تدوین. ابالغیالگویاساسبراولیههشدارسامانهاندازیراهو4

طراحی،. ابالغیالگویاساسبردانشگاهیعملیاتهدایتمراکزسازیفعالواندازیراه5

تدوین. دبیرخانهابالغیالگویاساسبرسالمتحوزهبازسازیوبازتوانیبرنامهعملیاتی،برنامهپاسخ،آمادگی،خطر،کاهشپیشگیری،هایبرنامه6

کسب. جمعیوفردیحفاظتهایسیستموعواملشناساییوتشخیصآسیب،کاهشتهدیدات،ازاطالعهایروشرادیولوژیک؛وایهستههایسالحبیولوژیک،شیمیایی،تسلیحاتتهدیداتبامقابلهجهتالزمآمادگیارتقایو7

کسب. (آلودگیرفعودرمانتشخیص،پیشگیری،حفاظت،)تهدیدوقوعصورتدرخدماتارائهجهتدرمانیبهداشتیسیستمکاملآمادگی8

ارتقا. کشورسالمتنظامآزمایشگاهینیازهایبهگوییپاسخوتوانمندی9

شناسایی. سالمتحوزهبامرتبطمهموحساسحیاتی،مراکز01

تدوین. شدهتدوینباالدستیاسناداساسبردانشگاهیپدافندجامعسند11

تدوین. پاسخخصوصاحوادثمدیریتچرخهدردرگیرافرادکلیهوظایفشرح21

آموزش. درگیرافرادکلیهبهوظایفشرحوبرنامه31

توسعه. پدافندحوزهدرانسانینیرویتربیتوپژوهشوآموزش41

ارتقا. محلیوملیهایاولویتاساسبرمرتبطهایپژوهشازحمایتو51

طراحی. درمانیوبهداشتیمراکزودانشگاهستادسطحدرحادثهفرماندهیسامانهودانشگاهستادسطحدرحادثهبهپاسخمدیریتسامانه61

برنامه. مرکزیدبیرخانههماهنگیبا(عملیاتیومیزیدور)ایدورهبصورتشدهتدوینهایبرنامهتمرینانجامجهتریزی71

بازبینی. تمرینازحاصلتجارباساسبربرنامه81
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سامانه فرماندهی حادثه

Incident Command System (ICS)

ساختاراتخاذبرایویژهبطورکهباشد،میحادثهصحنهاستاندارداضطراریمدیریتساختار

.استحوادثدرموجودنیازهایوپیچیدگیدهندهنشانوشدهطراحییکپارچهسازمانی

یکدراستارتباطاتو،هاروش،پرسنل،تجهیزات،امکاناتازترکیبیحادثهفرماندهیسامانه

.استشدهطراحیحوادثرخدادزماندرمنابعمدیریتبهکمکبرای،مشترکسازمانیساختار
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(محیطیزیستواقتصادیانسانی،اثرات)1970سالدرکالیفورنیاهایجنگلگستردههایسوزیآتش

درگیرهایسازمانتوسطآشناناونادرستاصطالحاتومفاهیمازاستفادهدلیلبهنامناسبارتباط

پاسخگوهایسازمانبینمشترکزبانینبود،بعبارتی

حادثهبهپاسخبرایالزممنابعتهیهمنظوربههاسازمانبینهماهنگیفقدان

حادثهبهموقعبهومناسبپاسخگوییسیستمفقدان

حادثهبارویاروییبرایریزیبرنامهسیستماتیکفرآیندیکفقدان

(ICS)حادثهفرماندهیسیستمسامانهطراحیخاستگاه

Y.AKBARI55@GMAIL.COM 9



)HICS(سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان

براییمدیریتسیستمیبیمارستانیحوادثفرماندهیسامانۀ

ۀارائجهتارتباطاتوتجهیزات،امکانات،کارکنانسازماندهی

.استبالیاوحوادثبهمؤثرپاسخی

گیردمیبعهدهراحادثهمدیریت،فرماندهبعنوانفردیک
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)HICS( بیمارستان سیستم فرماندهی حادثه  مزایای

خطر؛مدیریت

اضطراریحوادثسایروشدهریزیبرنامهحوادث،مخاطرات

؛پیشگیری

خودسرانهکارهایومرجوهرج،بالتکلیفی،سردرگمی

زمان؛کاهش

حادثهعوارضوپاسخگویی
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ICSو HICSرابطه 

HICSهمانندICSمنعطفساختاریدارای،

دنشسازگارهمچنینووسعتنظرازتغییرقابل

،یبزرگبهتوجهبدونکهداردرامخاطراتانواعبا

نوعیابیمارانتعداد،بیمارانشرایط،مکان

قابلیتدارایهابیمارستانتمامیدرمخاطره

.باشدمیاجرایی

Y.AKBARI55@GMAIL.COM 12

Flexible Scalable

Adaptable Modular



تاریخچه سیستم فرماندهی حادثه بیمارستانی

سامانهوجودبراینیازاحساسمیالدی80دههاواخردر

آمدبوجودبیمارستاندرفرماندهی

خدماتارائهمراکزدیگردرهابیمارستانبرعالوهسامانهاین

باشدمیکاربردقابلنیزسالمت

اینویرایشجدیدترینموجود،هایآموختهدرساساسبر

استگردیدهمنتشر2014سالدردستورالعمل
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اجزای اساسی 

انسامانه فرماندهی حادثه بیمارست
(HICS) 

اتزبان مشترک برای توسعه ارتباط

ازگارسامانه منعطف، قابل تغییر و س

زنجیره  فرماندهی و محدوده کنترل

مسئولیت پذیری جایگاه ها 

فرماندهی واحد و وحدت فرماندهی

تأئید برنامه عملیات حادثه

هتسهیالت مورد نیاز پاسخ به حادث



(HICS)بیمارستانی حادثهسامانه فرماندهی 

فرماندهیوپاسخاستراتژی(Commanding)(سازمانیدرون)داردمنابعانتقالاختیاروقدرت؛

هماهنگیاستراتژی(Coordination)(سازمانیبین)هدفبهرسیدنجهتهانسازمادیگرکناردرتالش؛

oسامانه؛  مسئلۀ بسیار مهم دربارۀ سامانۀ فرماندهی حادثه این است که این

مدیریتی است، نه چارت سازمانیسیستم یک
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Hospital Incident Command System
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نظام سالمت بیمارستانی در سامانه فرماندهی حادثه 

کارکنان فرماندهی

کارکنان
عمومی
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مسیر  
اختیارات و  

زنجیره  
فرماندهی
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پست فرماندهی حادثه

Incident Command Post (ICP)
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Incident Facilities: Incident Command Post

• Incident Command Post (ICP):

– Is the location from which the Incident 

Commander oversees all incident 

operations.

– May change locations during the event.

– May be located in a vehicle, trailer, tent,

or within a building.

– Should be positioned outside of the 

present and potential hazard zone but 

close enough to the incident to maintain 

command.

• Every incident must have some form of an

Incident Command Post.



Unity of Commandفرماندهی واحد 

(مسئول)مشخصفردیکازدستوردریافت

(مسئول)مشخصفردیکبهگزارشارائه
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وحدت فرماندهی

Unified Command
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واحدفرماندهیکتحتهاارگانتمامیفرمانده

گیرندمیقرارکالناهدافبهرسیدنبرای



Span of Controlمحدوده تحت کنترل  
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تاناولویت های اساسی در سامانه فرماندهی حادثه بیمارس

حادثهدرگیرهایانسانتمامیحیاتحفظ

حادثهگسترشازجلوگیری

هاداراییواموالحفظ
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 Commanderفرمانده 

رهدروهمیشهکهاستجایگاهیتنهاحادثهفرماندهی

شودمیفعالحادثهازوضعیتی

تنهاییبهتواندمیکوچکحوادثدرحادثهفرمانده،

دهدپوششراخودحوزههایجایگاههمه
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اداری /جایگاه رسمیحادثه در مقابل های فرماندهی نقش

فرمانده حادثه

صحنهدرحادثهمدیریت

بالیاخطرمدیریتکمیتهورسمیمسئوالنآگاهیحفظ

حادثهبهمربوطمهممسائلهمهاز

مسئول رسمی

می تدارک موارد زیر برای فرمانده حادثه، از طریق مقام رس

:رئیس کمیته/ 

 گذاریسیاست

 رسالتتعیین

 راهبردیجهت

اختیار

Y.AKBARI55@GMAIL.COM 26

To maintain unity of command and safety of responders, the 
chain of command must NOT be bypassed



حادثهوظایف فرمانده 

 اقداماتپایش مداوم عملیات جهت اطمینان از اثربخشی

 ریزیمدیریت جلسه های برنامه

 تأئید و اجرای برنامه عملیاتی حادثهIAP

 حوزه فرماندهی و کارکنان عمومیبین ایجاد هماهنگی

 منابعتأئید درخواست منابع جدید جهت ارسال

دستور خاتمه عملیات

 اهداف مورد نظر برای پاسخ بهترتعقیب

 های سازمان رسمیسیاستاز آگاهی

 صحنه و کارکنان اطمینان از ایمنی

 حادثه استقرار پست فرماندهیICP

 دریافت گزارش حادثه از فرمانده قبلی

 وضعیت ارزیابیSituation Assessment
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ارشد روابط عمومی

خبرعتوزیبارابطهدرفرماندهبهپیشنهادارائهوخبرتهیه

هارسانهباارتباطو

آنهاارائهوفرماندهوریزیبرنامهبخشازاطالعاتدریافت

(فرماندهتأئیدبا)داخلیمدیرانوهارسانهجامعه،به

هارسانهنمایندگاناستقراربرایمحلیتعیین

یهماهنگورابطارشدهمکاریبابیماراطالعاتمرکزایجاد
ارشد رابط هماهنگی

ارشد ایمنی

ارشد روابط عمومی

فرمانده حادثه
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ارشد ایمنی

نیایمبهمربوطمسائلدرحادثهفرماندهبهمشاورهارائه

(ایسازهغیروایسازهایمنی)حادثه

لپرسنایمنیازاطمینانبرایعملیاتواحدباهمکاری

صحنهدرحاضر

ردحاضرافرادسایروبیمارانپرسنل،ایمنیازاطمینان

بیمارستان

بیمارانتخلیههایمحلایمنیازاطمینان
ارشد رابط هماهنگی

ارشد ایمنی

ارشد روابط عمومی

فرمانده حادثه
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ارشد رابط هماهنگی

تاطالعاواختیاراتتمامیتفویضبافرماندهجانشین

دانشگاهعملیاتهدایتمرکزدرحضور(EOC)

ردیگباهماهنگیایجادطریقازحادثهفرماندهبهکمک

نیازموردمنابعتأمینجهتهاسازمان
ارشد رابط هماهنگی

ارشد ایمنی

ارشد روابط عمومی

فرمانده حادثه
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متخصص فنی و پزشکی

 کندمیعمل حادثه مشاور تخصصی فرماندهعنوان بهموقعیت، برحسب

پزشکی بیولوژیک،، از بین متخصصانی، همچون نوع تهدیداتبه بسته

شودمی، شیمیایی و اپیدمیولوژیست انتخاب ایهسته

 دهدمیارائه فرماندهالزم را به های توصیهحادثه از بعدفرد حین یا این

Y.AKBARI55@GMAIL.COM 31

ارشد رابط هماهنگی

ارشد ایمنی

ارشد روابط عمومی

فرمانده حادثه

پزشکی/متخصص فنی



رئیس بیمارستان
مدیر بیمارستان

(مدیر خدمات پرستاری)مترون 
سوپروایزر بالینی

مدیر درمان
سرپرستار اورژانس

فرمانده حادثه

سوپروایزر کنترل عفونت
کارشناس بهداشت محیط

مسئول واحد تأسیسات
مدیر داخلی

مسئول حراست
مدیر امور عمومی

رئیس دفتر فنی مهندسی

ارشد ایمنی

مسئول روابط عمومی ارشد روابط عمومی
مدیر بیمارستان

سوپروایزر آموزشی
(مدیر پرستاری)مترون

مدیر امور عمومی

ارشد رابط و هماهنگی

جایگاه های پیشنهادی سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی
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بخش عملیات

حادثهفرماندهتوسطشدهتعیینتاکتیکیاهدافمدیریتمسئول

استحوادثفرماندهیسامانهواحدبزرگترین،هماهنگیومدیریتازجنبۀ

کندایجادجدیدیهایشاخهوتقسیمتریکوچکهایبخشبهتواندمیواحداین

آمادگاهشاخۀ

پزشکیخدماتشاخۀ

هازیرساختبامرتبطشاخۀ

خطرناکموادشاخۀ

حراستوانتظاماتشاخۀ

عملکرداستمرارشاخۀ
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بخش عملیات

شاخه 

مراقبت پزشکی

شاخه 

زیر ساخت ها

شاخه 

مواد خطرناک

شاخه 

امنیت

شاخه 

تداوم خدمات

مدیر آمادگاه

پرسنل
ماشین آالت

یپزشکغیر /تجهیزات پزشکی
...(آب، غذا و )امکانات رفاهی 
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ریزیبرنامه بخش 

ریگیتصمیمبرایآنهاارزیابیواطالعاتتولید،هادادهآوریجمع

فرماندهبهبرنامهارائهوتهیه

حادثهعملیاتیبرنامهتهیه(IAP)نیازهاومنابعاطالعاتاساسبر

منابعوتختفضا،،بیمارانپرسنل،وضعیت؛پیگیری

گزارشارائۀوالزممستنداتتهیۀ
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بخشرئیس 
برنامه ریزی

شاخه ارزیابی
منابع

شاخه ارزیابی
وضعیت

توقف شاخه 
فعالیت

اسناد و شاخه 
گزارش ها

برنامه ریزیبخش 
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پیگیری بیماران

هاپیگیری تخت

کارکنانپیگیری 

پیگیری لوازم و تجهیزات



بخش پشتیبانی

 عملیاتی و ستادیروانی کارکنانحمایت تأمین

 کارکنانبرای استراحت دوره های و آب و غذا فراهم نمودن

 دیدهآسیب کارمندان بر وضعیت نظارت

 بازسازیو عملیات تسهیل مراقبت از بیمار موردنیاز را برای تجهیزاتو ملزوماتتأمین

 با کمک اورژانس پیش بیمارستانی را تخلیه شده و جابجا شده بیماران انتقال ساماندهی

 فرمانده و مسئولین بخش هابراساس نیاز تکمیلی نیروی تأمین
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واحد خدمات ارتباطات

واحد خدمات 
فناوری اطالعات

/واحد ذخایر منابع
حمل و نقل

واحد حمایت کارکنان

پشتیبانیبخش رئیس 

شاخه خدمات

واحد خدمات 
آب/تغذیه واحد حمایت خانواده ها

شاخه حمایت

پشتیبانیبخش 
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مالی/بخش اداری

رئیس بخش 
مالی/اداری

خریداریشاخه 
(کارپردازی) زمانشاخه ثبت  ثبت هزینه هاشاخه 

شاخه 
ها و مطالباتخسارت
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بهداشت صنعتی
متخصص عفونی
اپیدمیولوژیست

سوپروایزر کنترل عفونت
پزشکی هسته ای

متخصص فنی پزشکی

معاون درمان
مدیر پرستاری

سوپروایزر پرستاری
سرپرستار بخش اورژانس

مدیر واحد عملیات

معاون اداری مالی
مدیر اداری مالی مدیر واحد اداری مالی

سوپروایزر آموزشی پرستاری
مدیر امور عمومی

مدیر اداری
مدیر واحد برنامه ریزی

مدیر تدارکات
مدیر خدمات پشتیبانی

مدیر تجهیزات
مسئول انبار

مدیر واحد پشتیبانی
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کارایی سامانه فرماندهی حادثه
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هماهنگی
Coordination

+

انسجام
Integration

+ 

ارتباط
Communication

   +

همکاری
Collaboration
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سیستم هشدار اولیه در بیمارستان
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بندی حادثه الگوی سطح 
تعریفسطح حادثه

E0عادیشرایط

E1یستنالزمشهرستانکمکلیکناست،درمانی-بهداشتیواحدچندیایکسطحدرحادثهوسعت.

E2نیستالزمدانشگاهکمکواستشهرستانیکسطحدرحادثهوسعت.

E3هربهایاستدرگیرشهرستانیکازبیش)استپزشکیعلومدانشگاهیکسطحدرحادثهوسعت
(استضروریدانشگاهکمکدلیلی

E4

سایرکمکدلیلیهربهیااستدرگیردانشگاهیکازبیش)استقطبیکسطحدرحادثهوسعت
(استضروریقطبهایدانشگاه

E5

لیمسطحمداخلهدلیلیهربهیااستدرگیرقطبیکازبیش)استملیسطحدرحادثهوسعت
(استضروری

E6استالزمالمللیبینکمک.
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منابع

http://www.amazon.com/Koenig-Schultzs-Disaster-Medicine-Comprehensive/dp/0521873673
http://www.amazon.com/Koenig-Schultzs-Disaster-Medicine-Comprehensive/dp/0521873673
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Mobil Number: +98-9120969751

Yousof Akbari Shahrestanaki

EMT- Paramedic

M.S. in critical care nursing

PhD student of Health in  Emergency & Disaster

University of Social Welfare & Rehabilitation- Iran, Tehran

Y.AKBARI55@GMAIL.COM 48

mailto:y.akbari55@gmail.com

