سىبریً يقًع زلسله

تیماسعتان فشضی  Xدس ؽٍشعتان فشضی  Yمشکض اعتان فشضی َ Zالغ ؽذي اعت  .ایه تیماسعتان
یک تیماسعتان ػمُمی تا  100تختخُاب تُدي کً دذَد  40عال پیؼ عاختً ؽذي اعت  .تىٍا ساي
َسَد َ خشَج
تیماسعتان دس ضلغ ؽمالی َالغ دس خیاتان یک عشفً اص ؽشق تً غشب تا ػشك  12متش می تاؽذ .اصضلغ
ؽشلی مجاَس یک مجمُػً وظامی ،اص ضلغ غشتی مجاَس یک مجمُػً آمُصؽی َ اص ضلغ جىُتی مجاَس
مجمُػً ای مغکُوی اعت(.پیُعت ومؾً یا تقُیش مىغمً)
مغادت تیماسعتان  12000متش تا صیش تىای  3500متش مشتغ دس دَ عثمً َ صیش صمیه می تاؽذ .عثمً اَل
 3100متش مشتغ ) عاخت لذیمی ( متؾکل اص تخؼ اَسژاوظ تا ظشفیت  10تختخُاب  ،تخؼ جشادی تا
ظشفیت 30تختخُاب ،تخؼ داخلی تا ظشفیت  30تختخُاب  ،تخؼ صوان تا ظشفیت  20تختخُاب ،تخؼ
اعفال تا ظشفیت  10تختخُاب 2 ،اتاق ػمل تا ظشفیت  4تختخُاب 4 ،تخت سیکاَسی َ  2تخت
سادیُلُژیمی تاؽذ .عثمً دَم کً ػمشی مؼادل  20عال داسد مجمُػً ای اداسی اعت کً اتاق
سیاعت ،مذیشیت ،مذیش پشعتاسی،کاسگضیىی ،دشاعت َ مالی دس آن لشاس داسد .دس صیش صمیه تاعیغات
تیماسعتان َ تشق اضغشاسی کً فمظ دس دذ پُؽؼ اتاق ػمل َ اَسژاوظ تً مذت  12عاػت می تاؽذ
لشاس داسد مىثغ آب رخیشي تً اوذاصي  6عاػت مقشف تیماسعتان سا می تُاوذ تامیه کىذ .ضشیة اؽغال دس
عال گزؽتً  ،%76تؼذاد پشعىل تً اصای ٌش تخت  2/3ؽامل %60پشعىل تخققی(پضؽک ،پشعتاس،
سادیُلُژیغت،کاسؽىاعی ،آصمایؾگاي ( َ  %40پشعىل پؾتیثاوی َ خذماتی اعت.
ایه تیماسعتان مشکض تشَمای اعتان ویض تُدي َ دس ؽیفت فثخ یک متخقـ عة اَسژاوظ ویض دضُس
داسد .ایه تیماسعتان عاتمً ی آعیة جذی تُعظ عیل َ آتؼ عُصی دس تخؼ اَسژاوظ َ دس
تاعیغات سا دس  10عال گزؽتً داؽتً اعت  .اص عشفی دس دامىً سؽتً کُي ؽمالی سَی یکی اص
گغل ٌای افلی ؽٍش لشاس گشفتً اعت .ؽُاٌذ تاسیخی مؼشف عاتمً صلضلً تا لذستی تیؼ اص 7
سیؾتش دس دَسي تاصگؾتی دذَد  100عال دس مىغمً اعت .لشصػ ٌای  5تا  6سیؾتش ٌش  20عال تکشاس
ؽذي اعت  .دس دال داضش دذَد  110عال اعت کً لشصػ دس دذَد  7سیؾتش اتفاق ویفتادي َ دذَد 10
عال اص آخشیه لشصػ دذَد  5سیؾتشی میگزسد.
دس ایه ؽٍش کً جمؼیتی دذَد  1000000وفش داسد یک تیماسعتان تک تخققی اعفال تا ظشفیت 60
تختخُاب ،یک تیماسعتان خقُفی تا ظشفیت  120تختخُاب َ یک تیماسعتان تامیه اجتماػی ویمً
فؼال تا ظشفیت 100تختخُاب َجُد داسد.

دس تاسیخ  21مشداد عال  1392عاػت  16:53دس دالی کً دس مىضل خُد مؾغُل اعتشادت ٌغتیذ ،
واگٍان
تکاوی سا ادغاط می کىیذ ،لُعتش ؽشَع تً تکان خُسدن میکىذ َ اؽیاء داخل َیتشیه مىضل َاژگُن
میؾُوذ
ٌمً ی اػضای خاوُادي َدؾت کشدي اوذ َ فشیاد میکؾىذ .لشصػ پظ اص دذَد  15ثاویً متُلف می
ؽُد .ؽما
) سییظ ،مذیش ،متشَن تیماسعتان ( ٌغتیذ  .مىضل ؽما دس فافلً  30دلیمً پیادي سَی تا تیماسعتان
َالغ ؽذي اعت.
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دذَد  11دلیمً تؼذ (  )17:04مجذدا لشصؽی تا ؽذت تیؾتش اتفاق می افتذ،کمذ ٌای مىضل َاژگُن
ؽذي َ فذای فشیاد مشدم تً گُػ ما میشعذ.
 ؽما تا عُپشَایضس تیماسعتان تماط می گیشیذ ،گُیا صلضلً ای دس یکی اص ؽٍشعتان ٌای تاتؼً اتفاقافتادي ،تش اعاط گضاسػ عُپشَایضس َلت ،دس تیماسعتان مؾکلی گضاسػ وؾذي اعت َ تخشیثی اتفاق
ویفتادي اعت .فمظ تؼذادی اص تیماسان َ پشعىل َدؾت صدي اوذ َ دس دیاط تیماسعتان تجمغ کشدي اوذ.
تؼذادی اص پشعىل ویض تً ػلت وا تُاوی تشای تماط تا خاوُادي ٌایؾان اص تیماسعتان خاسج ؽذي اوذ.
تشسعی ٌای اَلیً وؾان می دٌذ تیماسعتان مؾکل خافی وذاسد ،تشک کُچکی دس عمف تخؼ
اَسژاوظ َ اتاق ػمل دیذي می ؽُد.
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عاػت  17:45ؽما تً تیماسعتان می سعیذ َ عؼی میکىیذ تا  EOCداوؾگاي تماط تگیشیذ .تش اعاط
گضاسػ
مشکض ٌذایت ػملیات مکان دلیك صلضلً مؾخـ ؽذي َ تً وظش می سعذ دس ؽؼاع  100کیلُمتش دس
جىُب ؽٍش دسیکی اص ؽٍشعتاوٍای تاتؼً اعت .ؽٍشعتان فُق فالذ تیماسعتان،داسای یک مشکض
دسماوی َ یک پایگاي اَسژاوظ ویض تُدي کً دس ؽشایظ فؼلی گضاسؽی دس خقُؿ فؼالیت آوٍا اسعال
وؾذي اعت.
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عاػت  19گشٌَی اص مشدم اعشاف تیماسعتان تجمغ کشدي اوذ ،تؼضی پشعىل َ متخققیه تً
تیماسعتان مشاجؼً کشدي َ آمادي ی اسایً ی خذمت ٌغتىذ .امکان تماط تلفىی َجُد وذاسد EOC
داوؾگاي عی تماط اَلیً اص تیماسعتان خُاعتً اعت کً آمادگی پزیشػ مجشَدیه ادتمالی سا
داؽتً تاؽذ َ اػالم َضؼیت آمادي تاػ کامل ومُدي اعت .اص عشفی دس اثش اوفجاس لُلً ی گاص تً وظش
می سعذ تؼذاد صیادی مقذَم عُختگی ویض َجُد داسد.
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عاػت  22گضاسػ ٌا داکی اص آعیة دذَد  2600وفش َ مشگ دذَد  300وفش اعت .عً تیماسعتان
دیگش ؽٍش آمادگی خذمت داسوذ َ اص ؽٍش ٌا َ اعتان ٌای مؼیه آمثُالوظ َ پشعىل تً مىغمً اػضام
ؽذي اعت ٌ.مچىان امکان تماط تلفىی َجُد وذاسد.
عاػت  23تؼذاد صیادی مجشَح تُعظ مشدم َ تا َعایل ؽخقی َ تؼذادی آمثُالوظ تً تیماسعتان
مشاجؼً کشدي اوذ .تمام خیاتان ؽمالی تیماسعتان اؽغال ؽذي َ دیاط تیماسعتان مملُ اص مقذَمیه َ

خاوُادي ٌاعت .فمظ تؼذاد کمی آمثُالوظ تً تیماسعتان مشاجؼً ومُدي اوذ .امکان تشدد خُدسَ ٌا تً
ػلت اصددام دس اعشاف تیماسعتان َجُد وذاسد .عاػت  24تماط تلفىی امکان پزیش ؽذي َ ؽما امکان
تماط تا مشکض ٌذایت ػملیات داوؾگاي سا داسیذ.
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تخؼ اَسژاوظ دس گیش اسائً خذمات اَلیً تً مُج مقذَمیه مشاجؼً کىىذي َ تغُس کامل اؽغال
اعت.
اعاق ػمل دس دال جشادی تیماسان الکتیُ َ تغُس کامل اؽغال اعت.
كلیً تخؼ ٌای تیماسعتان تُعظ تیماسان لثلی خُد دس اؽغال ٌغتىذ َ ظشفیت مذذَدی
تشای پزیشػ مقذَمیه داسوذ.
تمام داسَ ٌا َ تجٍیضات تشای تیماسان داضش اعتفادي می ؽُوذ َ مذذَیت ؽذیذی دس ایه
استثاط َجُد داسد.
تیماسان َ مقذَمیه تغُس پیُعتً دس دال َسَد تً تیماسعتان می تاؽىذ.

تحليل مشكالت احتمبلي سىبریًي

مشكالت احتمبلي

داليل

استراتژیَبی

استراتژیَبی

پيشگيراوٍ

پبسخ ي بُبًد

حبدثٍی آغبز كىىدٌ

تعييه وقصهب ي مسئًليتهب
سبزمبنَب  /ياحدَب

تجهيزات پزشكي

مديرداخلي

خدمات

رياست بيمارستان

مدير پرستاري

مدير پرستاري دانشگاه

امور اداري دانشگاه

رياست دانشگاه

يظبيف
قبل از حبدثٍ

حيه حبدثٍ

بعد از حبدثٍ

ريشهبي مشخص كردن يظبیف ي مسئًليتهب بر اسبس كبر ي اقذامبت
سبزمبن يب
يظيفٍ

ياحد
َدايتكىىدٌ

سبزمبن َمكبر

سبزمبن پشتيببن

تحليل مىببع
استراتژيُب
(پيشگيراوٍ ،پبسخ ي
بُبًدی)

مىببع مًرد ويبز

امكبوبت در دسترس

اختالف مىببع ي

سبزمبن ،ياحد يب فرد

امكبوبت

مسئًل

