ابسار بررسی و برآورد ظرفیت حوزه سالمت در پاسخ به حوادث و بالیا
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دٍرُ ّاي آهَسشي گذراًذُ (هزبَط بِ حَادث)

تخصص

فرم شماره  -1اعالعات كلي بيوارستاى  /درهاًگاُ  /هزكش بْذاشتي درهاًي
دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىي  ٚخذٔبت ثٟذاؿتي دسٔب٘ي
ثيٕبسػتبٖ  /دسٔبٍ٘بٔ / ٜشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي
٘ٛؿ ثيٕبسػتبٖ (آٔٛصؿي يب دسٔب٘ي)
ٚاثؼتٍي ػبصٔب٘ي
اػتبٖ ،ؿٟشػتبٖ ،آدسع پؼتي
تقذاد وُ تختٟبي ٔلٛة
تقذاد وُ تختٟبي فقبَ
دسكذضشيت اؿغبَ تخت ٞبي ثيٕبسػتبٖ(ٔيبٍ٘يٗ ػبِيب٘)ٝ
خٕقيت تحت پٛؿؾ
آخشيٗ دسخ ٝاسصؿيبثي ثيٕبسػتبٖ
تّفٗ
دٚسٍ٘بس
ٚة ػبيت
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تعاریف و اصطالحات
هصَب::
تخت هصَب

تقذاد تخت ٞبي ٔـخق ؿذ ٜدس پشٚا٘ ٝتبػيغ ثيٕبسػتبٖ.
فعال::
تخت فعال

تقذاد تخت ٞبي ثخؾ ٞبي ثؼتشي ،و ٝثيٕبس اص آ٘دب خذٔبت دسٔب٘ي سا دسيبفت ٔي وٙذ .ثش اػبع ٘ٛؿ ٔ ٚيضاٖ ٔشاخق ٝي ثيٕبس  ٚپزيشؽ ثيٕبسػتبٖ ،تقذاد تخت فقبَ ٔي تٛا٘ذ وٕتش يب ثيـتش اص تخت ٔلٛة ثبؿذ.
فعال::
تخت غيز فعال

تقذاد تخت ٞبيي و ٝدس پشٚا٘ ٝتبػيغ ثيٕبسػتبٖ ِحبػ ؿذِٚ ٜي ث ٝداليُ ٔختّف اص آٟ٘ب اػتفبدٕ٘ ٜي ؿٛد.
افشايش::
تخت قابل افشايش

تقذاد تخت ٞبيي اػت و ٝثيٕبسػتبٖ ٔي تٛا٘ذ دس صٔبٖ حٛادث غيشٔتشلج ،ٝث ٝتقذاد تخت ٞبي دس حبَ اػتفبد ٜاضبفٕ٘ ٝبيذ ،ث ٝعٛسي و ٝآٖ تخت ٞب لبثّيت اسائ ٝخذٔبت دسٔب٘ي ٔغّٛة (ٔب٘ٙذ ػبيش تخت ٞبيي و ٝاص لجُ دس
ثيٕبسػتبٖ خذٔبت اسائٔ ٝي وشد ٜا٘ذ) سا داؿت ٝثبؿٙذ ٙٔ ٚؾٛس اص لبثّيت اسائ ٝخذٔبت ،پشػٛٔ ُٙسد ٘يبص آٖ تخت ٞب ،تدٟيضات الصْ ٘ ٚيشٚي تخللي ٔبٞش اػت .
ث ٝعٛس ٔثبَ اٌش ثيٕبسػتبٖ لبدس اػت  30تخت ث ٝتقذاد تخت ٞبي ٔٛخٛد اضبفٕ٘ ٝبيذ ،ثبيذ ثش اػبع پشٚتىُ ٘ؼجت تقذاد تخت ث ٝپشػ ،ُٙثشاي ايٗ تقذاد تخت اضبف ٝؿذ ،ٜپشػ ُٙدس ٘ؾش ثٍيشد دس غيش ايٙلٛست ايٗ تقذاد تخت
اضبف ٝؿذ ٜوبس آيي الصْ سا ٘خٛاٞذ داؿت .اٌش ثيٕبسػتبٖ لبدس اػت ثشاي  20تخت پشػ ...ٚ ُٙتبٔيٗ ٕ٘بيذ ( ٞشچٙذ فال ٜٚثش ايٗ  20تخت 10 ،تخت ديٍش  ٓٞدس ا٘جبس آٔبد ٜداؿت ٝثبؿٙذ) تقذاد تخت لبثُ افضايؾ آٖ ثيٕبسػتبٖ
ٕٞبٖ  20تخت ٔي ثبؿذ.
تَضيحات فزم تجْيشات ٍفضاي فيشيكي
رديف 2-1تعذاد تخت اٍرصاًسٙٔ :ؾٛس تخت ٞبيي اص ثخؾ اٚسطا٘غ اػت و ٝث ٝثيٕبساٖ اٚسطا٘ؼي ٔشاخق ٝوٙٙذ ٜث ٝثخؾ اٚسطا٘غ اختلبف داسد.
رديف  2-2تعذاد تخت ايشٍلِ هعكَسٙٔ :ؾٛس تقذاد تخت ايض ِٝٚتٙفؼي ثب فـبس ٔٙفي  ٚفيّتش ) HEPA (High Efficient Purified Airاػت.
رديف 2-12تعذاد تخت بستزي در سايز بخش ّاٙٔ :ؾٛس تقذاد تخت ٞبيي اػت و ٝدس ػبيش ثخؾ ٞبي ثيٕبسػتبٖ (غيش اص ٔٛاسد ٘بْ ثشد ٜؿذٚ )ٜخٛد داسد  ٚثيٕبس دس آٖ تخت ٞب ثؼتشي ؿذ ٚ ٜخذٔبت دسٔب٘ي دسيبفت ٔي
ٕ٘بيذ  ( .تخت ٞبيي و ٝثشاي آٟ٘ب ٞتّئ ًٙحبػجٔ ٝي ؿٛد ).
فعال :تقذاد دػتٍبٟٞبيي اػت و ٝلبثّيت اػتفبد ٜاص آٟ٘ب ٚخٛد داسد  ٚاص ٘ؾش س٘ٚذ اداسي ٔ ٚذيشيتيٙٔ ،قي دس اػتفبد ٜاص آٟ٘ب ٘جبؿذ.
غيزفعال :تقذاد دػتٍبٟٞبيي اػت و ٝث ٝداليُ ٔختّف دس حبَ حبضشأىبٖ اػتفبد ٜاص آٟ٘ب ٘جبؿذ .
قابل افشايش :تقذاد دػتٍبٟٞبيي اػت و ٝثلٛست رخيش ٜدس ا٘جبس ثيٕبسػتبٖ  ٚا٘جبس رخيش ٜثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ٚخٛد داسدٕٞ ،چٙيٗ تقذاد دػتٍبٟٞبيي و ٝثيٕبسػتبٖ ثب ديٍش ٔشاوض ٚاثؼت ٝث ٝدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىي ،ثشاي صٔبٖ حبدث،ٝ
تفب٘ ٓٞبٔٙٔ ٝقمذ ٕ٘ٛد ٜثبؿذ ايٗ ؽشفيت ثبيذ دس ػت ٖٛؽشفيت لبثُ افضايؾ ٔشثٛط ثٚ ٝصاست ثٟذاؿت روش ؿٛد  ٚدس كٛستي و ٝتفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبصٔبٖ ٕٞىبس يب پـتيجبٖ ٔٙقمذ ؿذ ٜثبؿذ ،ايٗ ٔٛاسد ،ثبيذ دس ػت ٖٛؽشفيت لبثُ

4

افضايؾ ثشاي ػبصٔبٖ ٕٞىبس يب پـتيجبٖ روش ؿٛد (آ٘چ ٝإٞيت صيبدي داسد ايٗ اػت و ٝثيٕبسػتبٖ ثتٛا٘ذ ثشاي حذالُ  72ػبفت ثذ ٖٚدسخٛاػت وٕه اص ػيؼتٓ ٞبيي خبسج اص ثيٕبسػتبٖ  ٚثذ ٖٚافت فّٕىشد ث ٝفقبِيت خٛد
ادأ ٝدٞذ .اِجت ٝاػتفبد ٜاص ؽشفيت ٞبيي و ٝدس تفب٘ ٓٞبٔٙٔ ٝقمذ ؿذ ٜثبؿذ ،ثقٛٙاٖ ؽشفيت ثيٕبسػتبٖ تّمي ؿذ ٚ ٜثٔ ٝف ْٟٛدسخٛاػت وٕه اص خبسج ثيٕبسػتبٖ ٕ٘ي ثبؿذ) .
ٔٙؾٛس اص ؽشفيت وُ  ،CSRحدٕي اػت (ِيتش) و ٝدس يه سٚص ،وُ ٚاحذٞبي  CSRثيٕبسػتبٖ ٔيتٛا٘ٙذ اػتشيّيضاػي ٖٛا٘دبْ دٙٞذ.
رديف  2-41فعالٙٔ :ؾٛس اص تدٟيضات سايب٘ ٝاي ،پىيح وبُٔ يه ػت وبٔپيٛتش ،ؿبُٔ ػخت افضاسي ٘ ٚشْ افضاسي ٔي ثبؿذ و ٝكشفبً خٟت حٛادث غيش ٔتشلج ٝدس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت  ٚثؼت ٝث٘ ٝؾش وٕيت ٝثحشاٖ ٔي تٛا٘ذ دس
صٔبٖ غيش اصحٛادث  ٓٞاػتفبد ٜؿٛد ٘( .شْ افضاسٞبيي و ٝث ٝثحشاٖ ٔشثٛط ٔي ؿ٘ٛذ ٔثُ فشْ ٞبي خٕـ آٚسي اعالفبت ........ٚو ٝلجُ اص صٔبٖ حبدث ٝسٚي وبٔپيٛتش ٘لت ؿذ ٜاػت)
قابل افشايش :تدٟيضات سايب٘ ٝاي و ٝوٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ٔلٛة وشد ٜا٘ذ دس صٔبٖ حٛادث ثبيذ  ٚيبٔي تٛا٘ذ ث ٝايٗ أش اختلبف داد ٜؿٛد .
رديف  2-44فعال  :ثشاي تّفٗ ثبثت ٛٔ ٚثبيُ ،ؿٕبس ٜاي اػت و ٝث ٝدا٘ـٍبٔ ٚ ٜمبٔبت دا٘ـٍبٞي  ٚاػتب٘ي ثشاي حٛادث غيش ٔتشلج ٝافالْ ؿذ ٜاػت  ٚخظ  Hot Lineخظ استجبعي اػت و ٝفمظ استجبط ثيٗ دٔ ٚشوض خبف
و ٝاص لجُ تقشيف ؿذ ٜا٘ذ ،سا ثشلشاس ٔي وٙذ (ٔثالً استجبط ثيٗ EOCدا٘ـٍب ٚ ٜثيٕبسػتبٖ)  ٚخبيي غيش اص  ٚ EOCثيٕبسػتبٖ ٕ٘ي تٛا٘ٙذ ثب ايٗ خظ استجبط ثشلشاس وٙٙذ.
غيز فعال :خغٛعي ٞؼتٙذ و ٝدس حبِت ٔقٕ ، َٛثذاليُ ٔختّف اػتفبدٕ٘ ٜيـ٘ٛذ .
قابل افشايش :خغٛعي ٞؼتٙذ ؤ ٝيتٛاٖ آٟ٘ب سا دس حٛادث اص حبِت تٕبع سٚتيٗ خبسج وشد ٚ ٜث ٝؽشفيت تقذاد خغٛط ٔٛسد ٘يبص فشٔب٘ذ ٜفّٕيبت اضبف ٝوشد.
رديف  2-45فعال :يقٙي ثيٕبسػتبٖ ثشاي صٔبٖ ٔقٕ َٛثشاي حُٕ ٘ٚمُ  ٚتشاثشي پشػ ُٙأىب٘بتي سادس ٘ؾش ٌشفت ٝاػت .
قابل افشايش :ؿبُٔ أىب٘بتي اػت و ٝدس كٛست ٘يبص ثالفبكّ ٝث ٝؽشفيت لجّي افضٚدٔ ٜي ؿٛد  ٚدس كٛستي و ٝثيٕبسػتبٖ تٕٟيذات الصْ ساخٟت تشدد پشػ ُٙثشاي صٔبٖ حٛادث دس ٘ؾش ٌشفت ٝثبؿذ ٚتفب٘ ٓٞبٔ ٝاي دس ايٗ
خلٛف ٔٙقمذ ؿذ ٜثبؿذ ،خضء ؽشفيت لبثُ افضايؾ ِحبػ ؿٛد.
رديف ٙٔ :2-46ؾٛس تقذاد سٚصٞبيي اػت و ٝثيٕبسػتبٖ لبدس اػت ثشاي وّي ٝپشػ ٚ ُٙثيٕبساٖ ( ثب ؽشفيت  100دسكذ ثيٕبساٖ ) غزا  ٚخذٔبت سفبٞي تٟيٕ٘ ٝبيذ.
رديف  2-47دپَي تجْيشات ساسهاًي در بحزاى( :ؤ ٝقٕٛالً ثشاي حذالُ  72ػبفت پيؾ ثيٙي ٔي ؿٛد) ثب تدٟيضات رخيشٔ ٜقٕ َٛثيٕبسػتبٖ و ٝثش اػبع ٔلشف ٔبٞيب٘ ٝيب ػبِيب٘ ٝخشيذاسي ٔي ؿ٘ٛذٔ ،تفبٚت اػت .ايٗ
تدٟيضات كشفبً ثبيذ ثشاي ٔلشف دس صٔبٖ حٛادث غيشٔتشلج ٝرخيش ٜؿ٘ٛذٞ ،ش چٙذ و ٝتدٟيضات رخيشٔ ٜقٕ َٛثيٕبسػتبٖ ،ثشاي خٌّٛيشي اص ا٘مضبي تبسيخ ٔلشف آٟ٘ب ث ٝكٛست دٚس ٜاي تغييش داد ٚ ٜتقٛيض ٔي ؿ٘ٛذ.
اٌش ثيٕبسػتبٖ ايٗ تدٟيضات سا آٔبد ٜداؿت ٝثبؿذ؛ يقٙي ثشاي ايٗ آيتٓ فقبَ اػت  ٚاٌش ٘ذاؿت ٝثبؿذ أب دس صٔبٖ اضغشاس لبثُ فشا ٓٞوشدٖ تٛػظ ثيٕبسػتبٖ ثبؿذ؛ غيش فقبَ اػت .دس كٛستي و ٝفال ٜٚثش ٔٛاسد ٔزوٛس ،ثب ػبصٔب٘ي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝاي ث ٝايٗ ٔٙؾٛس ٔٙقمذ وشد ٜثبؿذ خضء ؽشفيت لبثُ افضايؾ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد.
رديف  2-48اًبار تجْيشات هَرد ًياس در بحزاى :فضبي فيضيىي اػت و ٝث ٝايٗ أش اختلبف داد ٜؿذ ٜاػت ؤ ٝي تٛا٘ذ وبٔالً فضبيي ٔدضا اص ا٘جبس رخيشٔ ٜقٕ َٛثيٕبسػتبٖ ثبؿذ يب دس كٛست وٕجٛد فضبي ٔدضا ،لؼٕتي
ٔـخق اص ٕٞبٖ ا٘جبس سا خذا ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝايٗ أش اختلبف دٙٞذ .دس ايٗ حبِت ،ثيٕبسػتبٖ ثشاي ايٗ آيتٓ فقبَ اػت .اٌش دس حبِت فبدي ٘ذاسد ِيىٗ ثشاي صٔبٖ اضغشاس دس ثيٕبسػتبٖ پيؾ ثيٙي ؿذ ،ٜغيش فقبَ اػت .دسكٛست تفبٓٞ
ثب ػبصٔبٖ ٞبي پـتيجبٖ لبثُ افضايؾ ٔي ثبؿذ.
رديفٔ :2-50ذت صٔبٖ وبسوشد دػتٍب ٜط٘شاتٛس ثشحؼت ػبفت روش ؿذ ٚ ٜدسكذ پٛؿؾ ثيٕبسػتبٖ  ٚثخؾ ٞبي ٔشالجت ٞبي ٚيظ ٜثشحؼت دسكذ روش ؿ٘ٛذٙٔ .ؾٛس اص ثخؾ ٞبي ٔشالجت ٞبي ٚيظٜ
فُٕ  ٚاٚسطا٘غ) اػت.
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تٛخ :ٝدػتٍب ٜط٘شاتٛس ثيٕبسػتبٖ ثبيذ لبدس ثبؿذ ،ثشق ثخؾ ٞبيي تقشيف ؿذ ٜسا ،ثشاي ٔذت صٔبٖ تقييٗ ؿذ ٜتبٔيٗ ٕ٘بيذٔ .ثالً اٌش ثشاي ط٘شاتٛس تقشيف ؿذ ٜو 5 ٝثخؾ ٔقيٗ ثيٕبسػتبٖ سا ثبيذ ثٔ ٝذت  12ػبفت پٛؿؾ دٞذ ،دس
ايٗ كٛست آيتٓ فعال سا ٚلتي ا٘تخبة ٔي وٙيٓ و ٝايٗ ٔٛضٛؿ سا أتحبٖ وشد ٚ ٜعي ايٗ ٔذت (12ػبفت) ٞش  5ثخؾ ٔـخق ؿذ ٜداساي ثشق ثٛد ٜا٘ذ .غيش فقبَ يقٙي ط٘شاتٛسي و ٝتٟي ٝؿذ ٜأب تب وٛٔ ٖٛٙسد ثٟش ٜثشداسي لشاس
ٍ٘شفت ٝاػت.
قابل افشايشٚ :لتي اػت و ٝثيٕبسػتبٖ ثب ٔشوض ثشق ديٍشي ،غيش اص ٔشوضي و ٝثشق ٔقٕ َٛثيٕبسػتبٖ سا تبٔيٗ ٔي وٙذ ،تفب٘ ٓٞبٔ ٝاي خٟت تبٔيٗ ثشق ط٘شاتٛس ثشاي صٔبٖ حٛادث ٔٙقمذ ٕ٘ٛد ٜثبؿذ ،دس ايٗ كٛست ٔذت صٔبٖ
ٔٙقمذ ؿذ ٜدس لشاسداد ث ٝفٛٙاٖ تقذاد ػبفت لبثُ افضايؾ روش ؿٛد.
رديف  : 2-51فضبٞبيي چ ٖٛپبسوي ،ًٙآٔفي تئبتش ،ساٞش ،ٚػبِٗ غزا خٛسي  ...ٚو ٝثب ٘ؾش وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ايٗ لبثّيت سا داس٘ذ و ٝث ٝفضبي دسٔب٘ي تجذيُ ؿ٘ٛذ ٔي تٛا٘ٙذ آيتٓ فقبَ سا دسيبفت ٕ٘بيٙذ .آيتٓ فعال دس ٔٛاسدي
اػت و ٝايٗ فضب لجالً دس يه حبدث ٝث ٝفٛٙاٖ فضبي دسٔب٘ي ا٘تخبة ؿذ ٚ ٜثشاي وبسثشد دسٔب٘ي ٔٙبػت ثٛد ٜاػت پغ ايٗ لبثّيت سا داسد ؤ ٝدذداً ٘يض دس حٛادث اػتفبد ٜؿٛد .غيز فعال يقٙي چٙيٗ فضبيي و ٝلجالً اػتفبد٘ ٜـذٜ
ِٚي عجك ٘ؾش وٕيت ٝايٗ لبثّيت سا داسد و ٝث ٝفٛٙاٖ فضبي دسٔب٘ي اػتفبد ٜؿٛد.
قابل افشايش دس ٔٛاسدي اػت و ٝثيٕبسػتبٖ دس ايٗ خلٛف ثشاي فضبٞبي خبسج اص ثيٕبسػتبٖ تفب٘ ٓٞبٔ ٝاي ثشاي صٔبٖ حٛادث تٙؾيٓ وشد ٜثبؿذٔ .ثالً ػبِٗ ٔذسػ ٝاي و ٝدس ٔدبٚست ثيٕبسػتبٖ اػت ....ٚ
رديف  :2-52تقذاد وُ تخت ٞبيي و ٝثشاي چٙيٗ فضبٞبيي دس ثيٕبسػتبٖ  ٚيب دس فضبي ٔشثٛط ث ٝتفب٘ ٓٞبٔٙٔ ٝقمذ ؿذٚ ٜخٛد داس٘ذ( .ثب تٛخ ٝثٔ ٝتشاط فضب ٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ ؿشايظ ٔٙذسج دس سإٙٞب ) .
رديف  ٍ 2-53رديف  :2-54ث ٝسديف ٞبي ٔ 2-52 ٚ 2-51شاخق ٝؿٛد.
رديف  : 2-55آيتٓ فعال ٚلتي اػت و ٝأىبٖ اػىبٖ ٕٞشاٞبٖ ثيٕبساٖ دس ثيٕبسػتبٖ دس صٔبٖ ٔقٕٚ َٛخٛد داسد (ثشاي وّي ٝثخؾ ٞب) ،غيزفعال يقٙي ايٗ أىبٖ ٚخٛد ٘ذاسد  ٚقابل افشايش يقٙي ايٗ أىبٖ ثشاػبع لشاسدادٞبي
ٔٙقمذ ؿذ ٜثشاي صٔبٖ حٛادث أىبٖ پزيش اػت ٔثالً لشاداد خٟت تبٔيٗ كٙذِي تخت خٛاة ؿ......ٚ ٛ
رديف ٌ :2-56ضي ٝٙفعال يقٙي ايٗ فضب دس ثيٕبسػتبٖ ٚخٛد داسد .غيزفعال يقٙي چٙيٗ فضبيي ٚخٛد ٘ذاسد  ٚقابل افشايش يقٙي ثشاي صٔبٖ ثحشاٖ ثب ٔشاوض ٔشثٛع ٝتفب٘ ٓٞبٔٙٔ ٝقمذ ؿذ ٜاػت.
رديف  :2-57آيتٓ فعال يقٙي ػشدخب٘ ٝثيٕبسػتبٖ دس صٔبٖ ٔقٕ َٛايٗ أىبٖ سا داسد و ٝچٙذ خؼذ سا ثشاي  72ػبفت ٍٟ٘ذاسي ٕ٘بيذ .غيزفعال يقٙي ايٗ أىبٖ ٚخٛد ٘ذاسد  ٚقابل افشايش يقٙي ثشاي صٔبٖ حبدث ٝثب ٔشاوض
ٔشثٛع ٝثشاي ٍٟ٘ذاسي اخؼبد ثشاي ٔذت حذالُ  72ػبفت ،تفب٘ ٓٞبٔٙٔ ٝقمذ ؿذ ٜاػت .ثيٕبسػتبٖ ٞب دس كٛست فشإٛ٘ ٓٞدٖ ؿشايظ الصْ خٟت ٔٛاخ ٟٝثب حبدثٔ ٝيجبيؼت ثتٛا٘ٙذ ثشاي ٔذت  72ػبفت ثذ٘ ٖٚيبص ث ٝوٕه ،حبدثٝ
سا ٔذيشيت ٕ٘بيٙذ .دس كٛستي و ٝآٖ ثيٕبسػتبٖ ثشاي آيتٓ ٞبي  56تب  63ثشاي ٔذت وٕتش اص  72ػبفت آٔبدٌي داسد ،ايٗ ٔذت صٔبٖ سا ث ٝكٛست روش ػبفت دس تٛضيحبت ٔشثٛع ٝليذ ٕ٘بيذ.
رديف ٌ :2-58ضي ٝٙفعال يقٙي دسؿشايظ ٔقٕ َٛچٙيٗ فضبيي دس ثيٕبسػتبٖ ٔٛخٛد اػتٔ( .ثالً صيشصٔيٗ) ،غيزفعال يقٙي چٙيٗ فضبيي ٘ذاس٘ذ  ٚقابل افشايش ٔٙؾٛس تفب٘ ٓٞبٔٙٔ ٝقمذ ؿذ ٜدس ايٗ خلٛف ٔي ثبؿذ.
رديف ٌ :2-59ضي ٝٙفعال يقٙي ايٗ فضب دس صٔبٖ ٔقٕ ٓٞ َٛثشاي پشػ ،ُٙثب أىب٘بت ٔٙبػت ثشاي خٛاة ،اػتحٕبْ  ٚغيشٚ ٜخٛد داسد .غيزفعال يقٙي چٙيٗ فضبيي دس ثيٕبسػتبٖ ٚخٛد ٘ذاسد  ٚقابل افشايش يقٙي تٛػظ وٕيتٝ
ثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ،فضب  ٚتٕٟيذات الصْ ثشاي صٔبٖ حبدث ٝدس ايٗ خلٛف ثشاي تقذاد پشػٔ ُٙقيٗ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
رديف  :2-60آيتٓ فعال يقٙي دس صٔبٖ ٔقٕ َٛايٗ فضب ٚخٛد داسد .غيزفعال يقٙي ايٗ فضب ٚخٛد ٘ذاسد  ٚقابل افشايش يقٙي ثب ٘ؾش وٕيت ٝثحشاٖ فضب  ٚپشػ ُٙالصْ خٟت ايٗ أش ثشاي صٔبٖ ثحشاٖ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜيب تفبٓٞ
٘بٔ ٝثب ٔشاوض ٔشثٛع ٝثٙٔ ٝؾٛس وٙتشَ تدٕـ ٕٞشاٞبٖ ٔٙقمذ ؿذ ٜاػت.
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فرم شماره 2
رديف

تجْيشات ٍ فضاي فيشيكي

2-1
2-2

تقذاد تخت ايضٔ ِٝٚقىٛع
تقذاد تخت اتبق فُٕ ػشپبيي
تقذاد وّي ٝتختٟبي ( ICUافٓ اص خٙشاَ،خشاحي)....
تقذاد تخت CCU
تقذاد تخت POST CCU
تقذاد تخت NICU
تقذاد تخت PICU
تقذاد تخت ػٛختٍي
تقذاد تخت ٞؼت ٝاي
تقذاد تخت Labor
تقذاد تخت ثؼتشي دس ػبيش ثخـٟب
تقذاد تخت ٔدٟض ث ٝدٚؽ آِٛدٌي صدايي
تقذاد تخت اتبق فُٕ
تقذادوُ تختٟبي ساديِٛٛطي ثيٕبسػتبٖ
تقذاد دػتٍب ٜػي تي اػىٗ
تقذاد دػتٍب٘ٚ ٜتيالتٛس پشتبثُ
تقذاد دػتٍب٘ٚ ٜتيالتٛس ثبثت
تقذاد دػتٍب ٜاْ آس آي
تقذاد دػتٍب DC ٜؿٛن
تقذاد دػتٍبAED ٜ
تقذاد دػتٍب ٜػٌ ٛ٘ٛشافي
تقذاد دػتٍب ٜاو ٛوبسديٌ ٛشافي
تقذاد دػتٍب ٜآ٘ذٚػىٛپي
پشتبثُ
تقذاد دػتٍبٟٞبي ديبِيض
ثبثت

2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25

فعال

ٔب٘يتٛس داس
ثذٔ ٖٚب٘يتٛس

تقذاد تخت اٚسطا٘غ

2-3

هَجَد
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غيزفعال

قابل
افشايش

تَضيحات

2-26

تقذاد دػتٍبٟٞبي ساديِٛٛطي وُ
ثيٕبسػتبٖ

2-27

تدٟيضات اػتشيّيضاػي ٖٛپضؿىي

2-28

تقذاد تدٟيضات ِ ٚجبػٟبي حفبؽت
فشدي

پشتبثُ
ديديتبَ
آ٘بِٛي
تقذاد ٚاحذ CSR
ؽشفيت وُ CSR
تقذاد دػتٍب ٜاتٛوالٚ
فشدي ثيِٛٛطيه
فشدي ؿيٕيبيي
فشدي ٞؼت ٝاي

2-29

تقذاد تشاِي احيب
تقذاد دػتٍبٔ ٜب٘يتٛسي ًٙلّجي
تقذاد دػتٍب ٜپبِغ اوؼي ٔتش
تقذاد وُ ثشا٘ىبسد (ا٘ٛاؿ ثشا٘ىبسدٞبي ٔٛخٛد ث ٝتفىيه دس تٛضيحبت روش ؿٛد)
تقذاد long back board
تقذاد دػتٍب ٜاوؼيظٖ ػبص
تقذادوُ وپؼ َٛاوؼيظٖ ثب حدٕٟبي ثبالتش اص ِ 10يتش
تقذاد ثشا٘ىبسد چشخذاس
تقذاد ٚيّچش
تيپ A

2-38

تقذاد ٘بٌٚبٖ آٔجٛال٘غ ثيٕبسػتبٖ

2-39

تقذاد وپؼ َٛاعفبئ حشيك
تقذاد دػتٍب ٜأحبء صثبِٝ
تدٟيضات سايب٘ ٝاي دسحٛادث
تقذاد خغٛط ايٙتش٘ت فقبَ
تقذاد تدٟيضات استجبعي ٔبٛٞاس ٜاي
دس ثحشاٖ

2-30
2-31
2-32
2-33
2-34
2-35
2-36
2-37

تيپ B
تيپC

2-40
2-41
2-42
2-43
2-44

تقذاد تدٟيضات استجبعي غيش
ٔبٛٞاس ٜاي دس ثحشاٖ

ايٕٙبسػت
ثشيب
تّفٗ ثبثت
خظ Hot Line

8

ثيؼيٓ

2-45
2-46
2-47
2-48
2-49

ٕٞشاٜ
pager
ؽشفيت حُٕ ٘ ٚمُ ٚتشاثشي سٚصا٘ ٝپشػ٘( ُٙفش)
تقذاد سٚصٞبي ٕٔىٗ خٟت تذا ْٚاسائ ٝػشٚيغ ث ٝپشػ ٚ ُٙثيٕبساٖ دس ؿشايظ
ثحشاٖ
تقذاد سٚصٞبي ٕٔىٗ خٟت ثٟش ٜثشداسي اص دپٛي تدٟيضات ػبصٔب٘ي دسحٛادث
ٔتشاط ا٘جبس تدٟيضات ٔٛسد ٘يبص دس حٛادث
حدٓ رخيش ٜآة ( ِيتش)
ٔذت صٔبٖ وبسوشد
دسكذ پٛؿؾ ثيٕبسػتبٖ

2-50

2-51
2-52
2-53
2-54
2-55
2-56
2-57
2-58
2-59
2-60
2-61

دػتٍب ٜط٘شاتٛس ثيٕبسػتبٖ
دسكذ پٛؿؾ ثخـٟبي critical
ٔقِٕٛي
تقذاد ط٘شاتٛس
دٌٚب٘ ٝػٛص
ٔتشاط فضبي ثؼت ٝغيش دسٔب٘ي لبثُ اػتفبد ٜخٟت دسٔبٖ دس صٔبٖ اضغشاس
تقذاد تختٟبي لبثُ افضايؾ دس فضبٞبي ثؼت ٝغيش دسٔب٘ي خٟت اػتفبد ٜدسٔب٘ي دس
صٔبٖ اضغشاس
ٔتشاط فضبي ثبص غيش دسٔب٘ي لبثُ اػتفبد ٜخٟت دسٔبٖ دس صٔبٖ اضغشاس
تقذاد تختٟبي لبثُ افضايؾ دس فضبٞبي ثبص غيش دسٔب٘ي خٟت اػتفبد ٜدسٔب٘ي دس
صٔبٖ اضغشاس
ٔتشاط فضبي ٔٙبػت خٟت اػىبٖ ٕٞشاٞبٖ ثيٕبس
ٔتشاط فضبي ٔٙبػت خٟت ٍٟ٘ذاسي اخؼبد
ؽشفيت ٍٟ٘ذاسي اخؼبد دس ػشد خب٘ ٝثشاي حذالُ 72ػبفت ( تقذاد)
ؽشفيت ٍٟ٘ذاسي اخؼبد دس فضبيي غيش اص ػشد خب٘ ٝثشاي حذالُ 72ػبفت (تقذاد)
ؽشفيت ٔحُ اػىبٖ ٔٙبػت خٟت اػتشاحت پشػ ُٙدس ثحشاٖ ثشاي حذالُ 72
ػبفت (تقذاد)
ٔتشاط ٔىبٖ تدٕـ ٕٞشاٞبٖ  ٚاعالؿ سػب٘ي
ٔىبٖ ٞبي ٔٙبػت ثشاي اػتمشاس ثبٍِشد
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تَضيحات فزم ًيزٍي اًساًي
رديف  3-1تعذاد پزسٌل بْيار ٍ كوک بْيار ،فعال :تقذاد پشػّٙي و ٝدس صٔبٖ ٔقٕ َٛثب ثيٕبسػتبٖ ٕٞىبسي داس٘ذ (٘ٛؿ ساثغ ٝاػتخذأي ٔ٘ ٟٓيؼت)
غيزفعال :تقذاد پشػّٙي و ٝدس ٔ 6ب ٜآتي دس ٔشخلي ث ٝػش ٔي ثش٘ذ (اػتقالخي ،ثذ ٖٚحمٛق  ٚغيش)ٜ
قابل افشايش :تقذاد پشػّٙي و ٝثب ٘ؾبست  ٚاثالك وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ثشاي ٞش لؼٕت ثب وبس ٚ ٚؽيفٔ ٝـخق ثشاي صٔبٖ ٚلٛؿ حٛادث ٔـخق ؿذ ٜا٘ذٔ .ثالً ٔتخلق پٛػت ٕٞيٗ ثيٕبسػتبٖ افالْ آٔبدٌي ٕ٘ٛد ٜاػت وٝ
دس صٔبٖ حبدث ٝث ٝثخؾ اٚسطا٘غ وٕه وٙذ  ٚاص عشف وٕيت ٝثحشاٖ ٘يض خٟت ثخي ٝصدٖ دس صٔبٖ حبدث ٝثشاي ثخؾ اٚسطا٘غ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت؛ يب ثب ساديِٛٛطيؼت يب خشاح ٔغض  ٚافلبة اص خبسج اص ثيٕبسػتبٖ خٟت ٕٞىبسي
دس صٔبٖ حبدث ٝلشاس داد ثؼت ٝؿذ ٜاػت .ايٗ افشاد خضء ؽشفيت لبثُ افضايؾ ٔحبػجٔ ٝي ؿ٘ٛذ.
 حتي االهكاى بْتز است درتعزيف ٍظايف پزسٌل بزاي شزايظ حَادث غيز هتزقبِ ،بزاي ّز فزدّ ،واى ٍظيفِ اي تعزيف شَد كِ در سهاى هعوَل بِ عْذُ آى فزد است. تفاٍت در حجن اًجام ٍظايف يعٌي كار بيشتز در سهاى كوتز.دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي ٌزسا٘ذ ٜؿذ ٜاص ػبَ  1388ث ٝثقذ لبثُ ٔٛسد لجٔ َٛي ثبؿذ .ضٕٙبً روش ٘بْ وبسٌب ٚ ٜدػتٍب ٜثشٌضاس وٙٙذ ،ٜدس لؼٕت تٛضيحبت الصْ اػت (وبسٌبٟٞبيي و ٝتٛػظ دا٘ـٍبٟٞبي فّ ْٛپضؿىي ٚيب ٚصاست ٔتجٛؿ اص
ػبَ  1388ث ٝثقذ ثشٌضاس ؿذ ٜثبؿٙذ ،لبثُ اػتٙبد ٞؼتٙذ )
ٔٙؾٛس اص غيزفعال تقذاد افشادي ٞؼتٙذ و ٝآٔٛصؽ ديذ ٜا٘ذ ِيىٗ دس ؿؾ ٔب ٜآتي دس خذٔت ػيؼتٓ ٕ٘ي ثبؿٙذ ٙٔ ٚؾٛس اص قابل افشايش تقذاد ٘فشاتي اػت و ٝثش٘بٔ ٝسيضي خٟت آٔٛصؽ آٟ٘ب دس ؿؾ ٔب ٜآتي ،ا٘دبْ ؿذ ٜاػت.
فشٔب..
اػت ??..خٟت پبػخٍ ٛدليك تش ث ٝػٛاالت  3-27تب ٔ 3-40ي تٛا٘يذ ث? ٖٝا
د??وتبة ٔشاخق ٝفشٔب
تقشيف فٙبٚيٗ آٔٛصؿي ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜدس وتبة ثش٘بّٔٔ ٝي آٔبدٌي ثيٕبسػتب٘ي آٔذ ٜاػت

فرم شماره 3
هَجَد
ًيزٍي اًساًي

رديف
3-1

تقذاد پشػ ُٙثٟيبس

3-2

تقذاد پشػ ُٙپشػتبسي (اص وبسؿٙبع تب دوتشي)

3-3
3-4
3-5
3-6
3-7

تقذاد پشػٔ ُٙبٔبيي (اص وبسؿٙبع تب دوتشي)

فعال

دسٔب٘ي
اخشايي
دسٔب٘ي
اخشايي

تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق ثيٟٛؿي
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق عت اٚسطا٘غ
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق خشاح
تقذاد پضؿه فٕٔٛي
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غيز
فعال

قابل
افشايش

تَضيحات

3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
3-30
3-31
3-32
3-33
3-34
3-35
3-36
3-37
3-38

تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق داخّي
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق ص٘بٖ
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق ساديِٛٛطي
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق خشاح ٔغض  ٚافلبة
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق اعفبَ
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق استٛپذي
تقذاد پضؿه ٔتخلق  ٚفٛق تخلق ػبيش سؿتٞ ٝب
تقذاد وبسوٙبٖ تخللي آصٔبيـٍبٜ
تقذاد وبسوٙبٖ تخللي داسٚخب٘ٝ
تقذاد وبسوٙبٖ تخللي اتبق فُٕ ( تىٙؼيٗ ٛٞ ٚؿجشي )
تقذاد وبسوٙبٖ تخللي ساديِٛٛطي اص وبسداٖ ث ٝثبال
تقذاد وبسوٙبٖ اداسي
تقذاد وبسوٙبٖ خذٔبتي
تقذاد وبسوٙبٖ ٔبِي
تقذاد وبسوٙبٖ حفبؽت فيضيىي
تقذاد وبسوٙبٖ تبػيؼبت
تقذاد وبسوٙبٖ ٘مّيٝ
تقذاد وبسوٙبٖ ٘يشٚي ا٘تؾبٔي ٔؼتمش دس ثيٕبسػتبٖ
تقذاد ػبيشوبسوٙبٖ (ثب روش ٔٛسد )
خٕـ وُ وبسوٙبٖ پـتيجب٘ي ؿبُٔ ٛٔ8سد فٛق
تقذاد پشػّٙي و ٝدس وبسٌبٟٞبي آٔٛصؿي ٔشثٛط ث ٝثحشاٖ ؿشوت وشد ٜا٘ذ
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدس دٚس ٜتخللي ثحشاٖ (وبسٌب )HDP ٜثب تبييذ ٔقب٘ٚت دسٔبٖ
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف ٔٛاد خغش٘بن
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف سفـ آِٛدٌي
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف ػيؼتٓ فشٔب٘ذٞي حٛادث ثيٕبسػتب٘ي
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف ثش٘بٔ ٝآٔبدٌي ثيٕبسػتب٘ي
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدس خلٛف حٕالت ٔؼّحب٘ٚ ٝتشٚسيؼتي
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدس خلٛف تشيبط دس حٛادث
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف تحّيُ خغش
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف صٔبٖ فقبَ ػبصي ػبٔب٘ ٝفشٔب٘ذٞي حبدثٝ
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف صٔبٖ ؿشٚؿ  ٚچٍٍ٘ٛي پبػخ ٌٛيي ث ٝحبدثٝ
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3-39
3-40
3-41
3-42
3-43
3-44

تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف فشايٙذ فقبَ ؿذٖ تشيبط
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدس خلٛف ٘ح ٜٛاػتفبد ٜاص ػيؼتٓ آِٛدٌي صدايي ثيٕبسػتبٖ
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف ٔىبٖ ٔٙبػت خٟت سا ٜا٘ذاصي ػيؼتٓ آِٛدٌي صدايي
ثيٕبسػتبٖ
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف "ؿجي ٝػبصي وبٔپيٛتشي ثحشاٖ"
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف ٔب٘ٛس دٚس ٔيضي
تقذاد پشػ ُٙآٔٛصؽ ديذ ٜدسخلٛف ٔب٘ٛس فّٕيبتي( وبُٔ /وُ ٔدٕٛفٔ /ٝحذٚد دسيه ثخؾ)

تَضيحات فزم عولكزد ّا
دس ايٗ فلُ يىجبس ٚخٛد يب فذْ ٚخٛد ثش٘بٔ ٚ ٝدس ػٛاالت ثقذي ٘ح ٜٛتجييٗ فشايٙذ ثش٘بٔٛٔ ٝخٛد ٔٛسد ػٛاَ ٚالـ ؿذ ٜاػت.
رديف ٙٔ :4-1ؾٛس ثش٘بٔ ٝاي اػت و ٝتٛػظ وٕيتٔ ٝذيشيت ثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ تذٚيٗ ؿذٚ ٜچٍٍ٘ٛي احضبس پشػ ُٙدس صٔبٖ حبدث ٝسا ٔـخق ٕ٘ٛد ٜاػت ،ايٗ ثش٘بٔ ٝثبيذ ث ٝاػتحضبس وّي ٝپشػ ُٙدسٌيش دس ثش٘بٔ ٝسػب٘ذ ٜؿذ٘ ٚ ٜؼجت
ث ٝتفٟيٓ ِض ْٚاخشاي آٖ ث ٝپشػ ،ُٙثشاي صٔبٖ حبدث ،ٝتٛػظ وٕيت ٝالذأبت الصْ ا٘دبْ ؿذ ٜثبؿذ.
رديف  :4-2ثش٘بٔ ٝاي و ٝدس آٖ ثشاي ٞش دسخ ٝاص ؽشفيت حبدث( ٝآٔبد ٜثبؽ – ٞـذاس – فّٕيبت) ٔـخق ؿذ ٜثبؿذ چ ٝپشػّٙي دس ٚضقيت ٞبي (صسد – ٘بس٘دي – لشٔض ) ثبيذ فشاخٛاٖ ؿ٘ٛذ.
رديف  :4-3ثش٘بٔ ٝاي و ٝدس آٖ ثش اػبع ٚػقت حشيك ٘ٚؾش فشٔب٘ذ ٜفّٕيبت  ،اعفبي حشيك تٛػظ ثيٕبسػتبٖ ٚيب ثب وٕه ديٍش ػبصٔبٟ٘ب ا٘دبْ ٔي ؿٛد .دس كٛست ٘يبص ثٕٞ ٝىبسي ديٍش ػبصٔبٖ ٞب روش تفب٘ ٓٞبٔ ٝالصْ اػتٙٔ( .ؾٛس
غيش اص آتؾ ٘ـب٘ي اػت)
رديف  :4-4وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ٔي ثبيؼت ثش٘بٔٞ ٝبي الصْ ثٙٔ ٝؾٛس تقييٗ  ٚيب ايدبد فضبٞبي خبيٍضيٗ (دسٔب٘ي – غيش دسٔب٘ي) سا داؿت ٝو ٝاِجتٚ ٝلتي لبثُ اخشا اػت و ٝتدٟيضات  ٚپشػٛٔ ُٙسد ِض٘ ْٚيضدس ايٗ ثش٘بِٔ ٝحبػ
ؿذ ٜثبؿذ .ايٗ فضبٞب ٔي تٛا٘ٙذ داخُ ثيٕبسػتبٖ يب ثش اػبع تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبصٔبٖ ٞبي ديٍش خبسج اص ثيٕبسػتبٖ دس٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜثبؿٙذ.
رديف ٘ :4-5يبصٞبيي و ٝثيٕبسػتبٖ ٔجذأ ٕ٘ي تٛا٘ذ دس صٔبٖ حبدثٔ ٝشتفـ ٕ٘بيذ ٔـخق ؿذ ٚ ٜثيٕبسػتبٖ ديٍشي و ٝتٛاٖ سفـ آٖ ٘يبص سا داسد ث ٝفٛٙاٖ ثيٕبسػتبٖ ٔقيٗ دس ٘ؾش ٌشفت ٚ ٝثب فمذ تفب٘ ٓٞبٔ ٝايٗ ٔٛضٛؿ سػٕيت پيذا ٔي
وٙذ .دس صٔبٖ حبدث EOC ٝيب ػتبد ٞذايت دا٘ـٍب٘ ٜيض ٔي تٛا٘ٙذ ثيٕبسػتبٖ ٔقيٗ تقييٗ وٙٙذ.
رديف  :4-6دس ايٗ ثش٘بٔ ٝافشادي سا ٔـخق ٕ٘ٛد ٚ ٜآٔٛصؽ داد ٚ ٜعجك ثش٘بٔ ٝصٔبٖ ثٙذي ٕٞ ٚچٙيٗ ثش٘بٔ ٝفشاخٛا٘ي ،ثش اػبع ٘ٛؿ  ٚؿذت حبدث ٝچٍٍ٘ٛي افضاْ ث ٝفشك ٝسا ٔـخق ٔي وٙٙذ.
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رديف  :4-7دس ايٗ ثش٘بٔٔ ٝفبد آٔٛصؿي ثب ٕٞبٍٙٞي اٚسطا٘غ پيؾ ثيٕبسػتب٘ي تٟي ٚ ٝث ٝتيٓ افضاْ آٔٛصؽ داد ٜؿذ٘ ٚ ٜح ٜٛتقبُٔ ثب پشػ ُٙپيؾ ثيٕبسػتب٘ي دس فشك ،ٝثش٘بٔ ٝسيضي ٔي ؿٛد.
رديف  :4-8ايٗ ثش٘بٔ ٝثش اػبع ٘ٛؿ ثخؾ ،ػبختبس ثيٕبسػتبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ثش اػبع دػتٛساِقُٕ ٞبي دا٘ـٍب EOC ،ٜيب تفب٘ ٓٞبٔٞ ٝبي ٔختّف (خٟت آٔجٛال٘غ ،پشػٔ ُٙدشة  )... ٚعشح سيضي ٔي ؿٛدٔ( .ثالً دػتٛسات داسٚيي
ثيٕبس ،ؿشح ٚضقيت ثيٕبس ،تٛػظ چ ٝوؼب٘ي تٙؾيٓ ؿٛد؟ و ٝايٗ ٔٛضٛؿ دس ثيٕبسػتبٟ٘بي آٔٛصؿي  ٚدسٔب٘ي ثب ٔ ٓٞتفبٚتٙذ يب ٚاحذ تشخيق ثشاي ايٗ ٘ٛؿ تشخيق ٞبي غيشٔتشلج٘ ٚ ٝبٌٟب٘ي تٕٟيذاتي داسد؟ ثب ٔشوض دسٔب٘ي ٔملذ دس
ايٗ خلٛف استجبعبت الصْ ثشلشاس ؿذ ٜاػت؟  ٕٝٞ )...ٚايٗ ٔٛاسد ثبيذ تٛػظ وٕيت ٝثحشاٖ ثشسػي  ٚا٘دبْ ؿٛد.
رديف  :4-9ايٗ ثش٘بٔ ٝثش اػبع تفب٘ ٓٞبٔ ٝيب دػتٛساِقُٕ ٞبي دا٘ـٍب ٜتٙؾيٓ ٔي ؿٛد.
رديف  :4-10دس كٛست ٘يبص ث ٝتخّي ٝثخؾ ،ا٘تمبَ ثيٕبساٖ  ٚپشػ ُٙثٔ ٝىبٖ أٗ ثش اػبع ثش٘بٔ ٝتخّئ ٝشوض دسٔب٘ي أىبٖ پزيش اػت .ايٗ پشٚتىُ ثبيذ اص لجُ تٛػظ وٕيت ٝثحشاٖ تٙؾيٓ ؿٛد.
تعزيف اصغالحات : HICS ٍ HCC ،EOC ، ICP
ٔ ICPخفف  Incident Command Postثٛد ٚ ٜثٔ ٝقٙي پؼت فشٔب٘ذٞي حبدثٔ ٝي ثبؿذ ،يقٙي ٔحّي و ٝفشٔب٘ذ ٜحبدث ٝدس آ٘دب ٔؼتمش ؿذ ٚ ٜحبدث ٝسا ٔذيشيت ٔي وٙذ.
ٔ EOCخفف  Emergency Operation Centerثٛد ٚ ٜثٔ ٝقٙي ٔشوض ٞذايت فّٕيبت ثحشاٖ ٔي ثبؿذ ،ؤ ٝي تٛا٘ذ دس ػغٛح ٔختّف دا٘ـٍبٞي  ٚثيٕبسػتب٘ي ثبؿذ.
ٔ HCCخفف  Hospital Command Centerثٛد ٚ ٜثٔ ٝقٙي ٔشوض فشٔب٘ذٞي ثيٕبسػتب٘ي ٔي ثبؿذ.
ٔ HICSخفف  Hospital Incident Command Systemثٛد ٚ ٜثٔ ٝقٙي ػبٔب٘ ٝفشٔب٘ذٞي حٛادث ثيٕبسػتب٘ي ٔي ثبؿذ.
رديف  :4-15تشيبط اِٚي ٝدس فشك ٚ ٝتٛػظ پشػ ُٙاٚسطا٘غ پيؾ ثيٕبسػتب٘ي ا٘دبْ ٔي ؿٛد ،ثب ٚسٚد ثيٕبساٖ ث ٝثيٕبسػتبٖ ثشاػبع پشٚتىُ تشيبط ثيٕبساٖ دس ثيٕبسػتبٖ دس صٔبٖ حٛادث ،تشيبط ثب٘ٛي ٝا٘دبْ ٔي ؿٛدِ .زا تذٚيٗ ثش٘بٔ ٝتشيبط
ثب٘ٛي ٝدس حٛادث الصْ اػت .ثؼت ٝث ٝؿشايظ ثيٕبساٖ  ٚثيٕبسػتبٌٖ ،ب ٜالصْ اػت ثيٕبساٖ ثقذ اص تشيبط ثب٘ٛئ ، ٝدذداً تشيبط ؿ٘ٛذ.
رديف  :4-16دس ايٗ ثش٘بٔ ٝافضايؾ تقذاد تخت ثبيذ ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت ٔٙذسج دس سإٙٞب (دس ٘ؾش ٌشفتٗ تدٟيضات ٘ ٚيشٚي ا٘ؼب٘ي الصْ) روش ؿٛد.
رديف  :4-17ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝؿ حبدثٛ٘ ٚ ٝؿ ٔخبعش٘ ٜيبص ث ٝآِٛدٌي صدايي اختلبكي ٔي ثبؿذ ،و ٝايٗ فشايٙذ تخللي ثبيذ تٛػظ وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ تجييٗ ؿٛد.
رديف  :4-18ثقذ اص تجييٗ فشايٙذ ،ثش٘بٔ ٝسيضي ثشاي افضايؾ ؽشفيت ثش اػبع ٘ٛؿ ٔخبعش ٜا٘دبْ ٔي ؿٛد ،ثغٛس ٔثبَ افضايؾ تقذاد دٚؽ ؿؼت ٚؿ ٛدس ٔخبعشات ٞؼت ٝاي.
رديف  :4-19دس ايٗ ثش٘بٔ ٝوّيٛٔ ٝاسدي و٘ ٝيبص ث ٝخذاػبصي داس٘ذ (فٛأُ فف٘ٛي  ٚؿيٕيبيي ٞ ٚؼت ٝاي ٍٕٞ )....ٚي ثبيذ دس٘ؾش ٌشفت ٝؿ٘ٛذ ،ثش اػبع ٘ٛؿ فبُٔ٘ ،يبص ث ٝايضٚالػي ٚ ٖٛخذاػبصي ٔتفبٚت ثٛد ٚ ٜأىب٘بت  ٚثش٘بٔٞ ٝبي
ٔختّفي سا ٔي عّجذ.
رديف  :4-21وّي ٝثش٘بٔٞ ٝبي آٔٛصؿي ٔشثٛع ٝث ٝحٛادث افٓ اص ثش٘بٔٞ ٝبي ا٘دبْ ؿذ ٚ ٜدس حبَ ا٘دبْ ٔذ ٘ؾش ٔي ثبؿذ.
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 4-22الي  :4-25دس خلٛف ا٘ٛاؿ ٔب٘ٛس  ٚثش٘بٔ ٝسيضي ثشاي اخشاي آٟ٘ب تٛضيحبت ث ٝتفليُ دس وتبة برنامه ملی آمادگی بیمارستانی آٔذ ٜاػت.
٘ :4-26يبصٞبي ٔشثٛط ث ٝحبدث ٝثش اػبع تحّيُ خغش تٛػظ وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ٔـخق ٌشديذ ٚ ٜثش٘بٔ ٝرخيشٙٔ ٜبثـ ٔغبثك ثب آٖ تجييٗ ٔي ؿٛد.
 :4-27دس ٔدتٕـ ٞبي ثيٕبسػتب٘ي ثضسي ثب تٛخ ٝث٘ ٝؾش وٕيت ٝثحشاٖ ا٘دبْ ٔي ؿٛد.
 :4-29ثب تٛخ ٝث٘ ٝيبص ث ٝپيٍيشي دسٔب٘ي  ٚيب اعالؿ سػب٘ي ث ٝخب٘ٛاد ٜثيٕبس ،اعالؿ اص خبثدبيي ثيٕبساٖ دس صٔبٖ حبدث ٝإٞيت صيبدي داسدِ ،زا تٙؾيٓ ثش٘بٔ٘ ٝؾبست  ٚپيٍيشي تخت ٞب  ٚثش٘بٔ ٝسيضي خٟت ثجت ايٗ خبثدبيي ٞب إٞيت
ٚيظ ٜاي داسد.
تٛضيحبت ث ٝتفليُ دس وتبة برنامه ملی آمادگی بیمارستانی آٔذ ٜاػت .يبدآٚسي ٔي ؿٛد دس ٕٝٞي ثش٘بٔ ٝسيضي ٞب ثشاي ٞش وذاْ اص فقبِيت ٞبي ثش٘بٔٛٔ 6 ،ٝسد صيش ثبيذ سفبيت ؿ٘ٛذ:
يقٙي ٔـخق ثبؿذ آٖ فقبِيت چشا (ٞذف اص ا٘دبْ فقبِيت) ،تٛػظ چ ٝوؼي ،چٍ ،ٝ٘ٛدس چ ٝصٔب٘ي ،دس چٔ ٝىب٘ي  ٚثب چ ٝاثضاسي ٔي ثبيؼت ا٘دبْ ؿٛد.
 : 4-30ثش اػبع برنامه ملی آمادگی بیمارستانی وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ثبيذ ثش٘بٔٞ ٝبي ٔشثٛط ثٚ ٝسٚد  ٚخشٚج وبسوٙبٖ ،اضبف ٝوبس ،حضٛس  ٚغيبة  ... ٚسا ثش٘بٔ ٝسيضي ٚتجييٗ ٕ٘بيذ( .خضء فقبِيت ٞبي ؿبخ ٝاداسي – ٔبِي اػت)
 : 4-31وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ فشآيٙذ تشخيق صٚدٍٙٞبْ ثيٕبساٖ سا تجييٗ ٔي ٕ٘بيذ .دس صٔبٖ حبدث ٝثب دػتٛس فشٔب٘ذ ٚ ٜعجك ايٗ ثش٘بٔ ٝتجييٗ ؿذٔ ،ٜي تٛاٖ ٘ؼجت ث ٝتشخيق ثيٕبساٖ الذاْ ٕ٘ٛد .ثذيٟي اػت اص آ٘دبيي و ٝدس تشخيق
صٚد ٍٙٞبْ ،اغّت ٘يبص ث ٝادأ ٝدسٔبٖ ثقذ اص تشخيق ٘يض ادأ ٝداسدِ ،زا دس تجييٗ ايٗ ثش٘بٔ ٝفال ٜٚثش دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔؼبئُ اخشايي الصْ اػت پشٚتىُ ٞبي دسٔب٘ي ٔشثٛع٘ ٝيض ِحبػ ؿ٘ٛذ.
 : 4 -34ثش٘بٔ ٝفشآيٙذ اسصيبثي ػشيـ أىب٘بت ٔغبثك برنامه ملی آمادگی بیمارستانی ثبيذ تجييٗ ؿٛد.
 :4-35وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ثش اػبع برنامه ملی آمادگی بیمارستانی ( صيش ؿبخٚ ٝاحذ فّٕيبت ) ثش٘بٔ ٝاسصيبثي ػشيـ كذٔبت سا تجييٗ ٔي ٕ٘بيذِ .يىٗ اسصيبثي دس صٔبٖ حبدث ٝثب اػتفبد ٜاص اثضاسٞبي ٔشثٛط ث ٝاسصيبثي ػشيـ
كذٔبت ا٘دبْ ٔي ؿٛد.
 :4-36وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ثش اػبع سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی ،چٍٍ٘ٛي ا٘دبْ ايٗ فشآيٙذ سا تٛػظ افؼش ايٕٙي تججيٗ ٔي ٕ٘بيذ.
. . . .
٘ :4-47ح ٜٛفشاخٛا٘ي وبسوٙبٖ ثبيذ دس ثش٘بٔ ٝثشاػبع افالْ ٚضقيت ؿشايظ ثيٕبسػتبٖ تٛػظ فشٔب٘ذ ٜفّٕيبت (صسد – ٘بس٘دي – لشٔض) دليمبٌ ٔـخق ثبؿذ؛ چ ٝافشادي ثبيذ فشاخٛاٖ ؿذ ٚ ٜچ ٝفشدي ،ثب چ ٝاثضاس ٔ ٚىب٘يؼٕي ٔؼئَٛ
فشاخٛا٘ي افشاد ٔي ثبؿذ .ثغٛس ٔثبَ دس كٛست ٘يبص ث ٝحضٛس خشاح  ٚلغـ وّي ٝخغٛط استجبعي ٕٔىٗ اػت دس وٕيت ٝثحشاٖ ثيٕبسػتبٖ ثشاي ايٗ ٔٛاسد فشاخٛا٘ي خشاح ث ٝايٗ كٛست تقشيف ؿذ ٜثبؿذ و ٝايـبٖ تٛػظ پيه فشاخٛاٖ
ؿ٘ٛذ.
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ثغٛسوّي دس وّي ٝػٛاالت ٔشثٛط ث ٝلؼٕت " فّٕىشدٞب " ثبيذ ٘ىبت ريُ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌيشد :
 ثيٕبسػتبٖ ثبيذ ٔخبعشات  ٚسيؼه ٞبي ٔشثٛط ث ٝخٛد سا ثـٙبػذ. ثشاي وٙتشَ ثبيذ ثش٘بٔ ٝسيضي داؿت ٝثبؿذ( .پغ ثبيذ ٔتٙبػت ثب سيؼه ،ثش٘بٔٔ ٝذيشيت آ٘شا داؿت ٝثبؿذ) دس تجييٗ فشايٙذ ٞش ثش٘بٔ ٝسيضي ثبيذ دليمبً ٔـخق ثبؿذ (چ ٝوؼي ،چ ٝوبسي سا ،چٍ ،ٝ٘ٛدس چ ٝصٔب٘ي ،دس چٔ ٝىب٘ي  ٚثب چ ٝاثضاسي) ا٘دبْ ٔي دٞذ .يقٙي ثشاي ٞش ثش٘بٔٛٔ ٝخٛد ،فشايٙذ ا٘دبْ آٖ ثش٘بٔ٘ ٝيض تشػيٓ ؿٛد.فزم شوارُ 4
رديف
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22

هَجَد

عولكزدّا

بلي

ثش٘بٔ ٝفشاخٛا٘ي ٘يش ( ٚتبسيخ آخشيٗ ثبصثيٙي روش ؿٛد)
ثش٘بٔٞ ٝـذاس اِٚيٝ
ثش٘بٔ ٝاعفبء حشيك
ثش٘بٔ ٝپيؾ ثيٙي فضبٞبي خبيٍضيٗ
ثش٘بٔ ٝخٟت تقييٗ ثيٕبسػتبٖ ٔقيٗ ثٙٔ ٝؾٛسافضايؾ ؽشفيت ثيٕبسػتبٖ
ثش٘بٔ ٝخٟت تقييٗ تيٕٟبي افضاْ ث ٝفيّذ
ثش٘بٔ ٝا٘دبْ ٔذاخالت حفؼ حيبت دس فيّذ
ثش٘بٔ ٝتخّي ٝاضغشاسي ٔلذٔٚيٗ ثٔ ٝشاوض اص لجُ تقييٗ ؿذٜ
ثش٘بٔ ٝاسخبؿ ثيٕبس ث ٝػبيش ٔشاوض دسٔب٘ي
ثش٘بٔ ٝتخّي ٝاضغشاسي ٔشوض دسٔب٘ي
ثش٘بٔ ٝفقبَ وشدٖ ثش٘بٔ ٝپبػخ ثيٕبسػتب٘ي
ثش٘بٔ ٝفقبَ وشدٖ( ) HCC – EOC -ICP
ثش٘بٔ ٝفقبَ وشدٖ HICS
ثش٘بٔ ٝافضايؾ ؽشفيت پبػخ ثيٕبسػتبٖ ( تشخيق ثيٕبساٖ ا ٘تخبثي  ،وبسثشي فضبٞبي خبيٍضيٗ )
ثش٘بٔ ٝا٘دبْ تشيبط ثب٘ٛي ٝثشاػبع  ESIيب START
ثش٘بٔ ٝافضايؾ تقذاد تخت  ٚؽشفيت پزيشؽ ثيٕبساٖ
ثش٘بٔ ٝفشآيٙذ آِٛدٌي صدايي
ثش٘بٔ ٝافضايؾ ؽشفيت آِٛدٌي صدايي
ثش٘بٔ ٝافضايؾ ؽشفيت خذاػبصي
ثش٘بٔ ٝتأٔيٗ تدٟيضات داسٚيي ٔٛسد ٘يبص
ثش٘بٔٞ ٝبي آٔٛصؿي  ٚيبدٌيشي
ثش٘بٔٔ ٝب٘ٛس  ٚتٕشيٗ ثلٛست دٚس ٔيضي
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خيز

تَضيحات

4-23
4-24
4-25
4-26
4-27
4-28
4-29
4-30
4-31
4-32
4-33
4-34
4-35
4-36
4-37
4-38
4-39
4-40
4-41
4-42
4-43
4-44
4-45
4-46
4-47
4-48
4-49
4-50
4-51

ثش٘بٔٔ ٝب٘ٛس  ٚتٕشيٗ ثلٛست ٔب٘ٛس فّٕيبتي تخّيٝ
ثش٘بٔٔ ٝب٘ٛس  ٚتٕشيٗ ثلٛست ٔب٘ٛس فّٕيبتي وُ ٔدٕٛفٝ
ثش٘بٔٔ ٝب٘ٛس  ٚتٕشيٗ ثلٛست ٔب٘ٛس فّٕيبتي ٔحذٚد دس يه ثخؾ
ثش٘بٔ ٝثشاي ا٘جبس ٔٙبثـ ٔٛسد ٘يبص
ثش٘بٔ ٝخٟت چٍٍ٘ٛي تٛصيـ ٔٙبثـ دس ٔشاوض دسٔب٘ي
ثش٘بٔ ٝثٟجٛد ؽشفيت ٞبي ثيٕبسػتب٘ي ( پزيشؽ ثيٕبس  ،آِٛدٌي صدايي  ،خذاػبصي  ).... ،ثشاي پبػخ ثٝ
حٛادث دس ؿشايظ حضٛس ٔ ٚذاخّ ٝػبصٔبٟ٘بي دسٌيش
ثش٘بٔ٘ ٝؾبست  ٚپيٍيشي تخت ٞب
ثش٘بٔٔ ٝذيشيت وبسوٙبٖ ثش اػبع اٍِٛي وـٛسي
ثش٘بٔ ٝتشخيق صٚد ٍٙٞبْ ثيٕبساٖ ا٘تخبثي
ثش٘بٔ ٝسا ٜا٘ذاصي فضبي البٔت ثيٕبساٖ پغ اص تشخيق ٘ٚيبص ث ٝاسائٔ ٝشالجتٟبي اِٚيٝ
ثش٘بٔ ٝخٟت اعالؿ سػب٘ي ثٔ ٝشاوض  ،پشػ ، ُٙخب٘ٛادٞ ٜب  ٚثيٕبساٖ
ثش٘بٔ ٝاسصيبثي ػشيـ أىب٘بت ٔٛخٛد (تخت ٞب ،پشػ)ُٙ
ثش٘بٔ ٝاسصيبثي ػشيـ كذٔبت
ثش٘بٔ ٝاسصيبثي ػشيـ ايٕٙي ٔشوض دسٔب٘ي
ثش٘بٔ ٝالتضبيي ثٙٔ ٝؾٛس تأٔيٗ صيشػبخت ٞبي اػبػي ثيٕبسػتبٖ (آة ،ثشقٌ ،بص ،اوؼيظٖ ،داسٞٚب،
ٔٛادغزايي ،ساٞ ٜبي دس دػتشع)
ثش٘بٔ ٝاعالؿ سػب٘ي ثيٕبساٖ پزيشؽ ؿذ ٚ ٜفٛتي
ثش٘بٟٔي ٔذيشيت اخؼبد  ٚفٛت ؿذٌبٖ
ثش٘بٔ ٝثبصٌـت ث ٝحبِت فبدي
ثش٘بٔ ٝفقبَ وشدٖ ٔشوض ٞذايت فّٕيبت ثيٕبسػتبٖ
ثش٘بٟٔي ٚسٚد  ٚخشٚج ثيٕبساٖ ٔ ٚلذٔٚيٗ ث ٝثيٕبسػتبٖ
ثش٘بٟٔي پزيشؽ ػشيـ ٔلذٔٚيٗ  ٚثيٕبساٖ دس حٛادث  ٚثاليب
ثش٘بٟٔي ػغح ثٙذي ٘ ٚح ٜٛتشخيق ثيٕبساٖ ثؼتشي دس ثيٕبسػتبٖ  ٚاعالؿ سػب٘ي ث ٝخب٘ٛادٜ
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛخبثدبيي ثيٕبساٖ ٔ ٚلذٔٚيٗ دس ثيٕبسػتبٖ
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛپيٍيشي س٘ٚذ دسٔبٖ ثيٕبساٖ ثؼتشي  ٚتشخيق ؿذ ٜاص ثيٕبسػتبٖ
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛفشاخٛا٘ي وبسوٙبٖ
ثش٘بٟٔي فشايٙذ ٘مُ  ٚا٘تمبَ وبسوٙبٖ ث ٝثيٕبسػتبٖ
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛتشيبط ثيٕبساٖ ٔ ٚلذٔٚيٗ
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛاسايٝي خذٔبت دسٔب٘ي خبسج اص ثيٕبسػتبٖ
ثش٘بٟٔي ٘حٌ ٜٛضاسؽ دٞي ثيٕبسيٞبي ٔـٌٕ َٛضاسؽ
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4-52
4-53
4-54
4-55
4-56
4-57
4-58
4-59
4-60
4-61
4-62
4-63
4-64
4-65
4-66
4-67
4-68
4-69
4-70
4-71
4-72
4-73
4-74
4-75
4-76
4-77
4-78
4-79
4-80
4-81

خٕـ آٚسي اعالفبت

ثش٘بٟٔي ٔشالجت ثيٕبسيٟب
ٌضاسؽ دٞي
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛثٝوبسٌيشي ػبصٔبٖ ٞبي ٕٞىبس  ٚپـتيجبٖ (ٔب٘ٙذ پّيغ ،آتؾ ٘ـب٘ي ،ؿٟشداسي  ٚغيش)ٜ
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛثٝوبسٌيشي وبسوٙبٖ داٚعّت
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛتحٛيُ تدٟيضات ٚ ٚػبيُ
ثش٘بٟٔي ٘ح ٜٛتبٔيٗ تدٟيضات ٔٛسد ٘يبص
ثش٘بٟٔي ٘حٞ ٜٛضي ٝٙوشد ٔٙبثـ ٔبِي
ثش٘بٔ٘ ٝح ٜٛتبٔيٗ خذٔبت خٟت پشػُٙ
فشايٙذ پزيشؽ ثيٕبساٖ دس صٔبٖ حٛادث  ٚثاليب
فشآيٙذ تٛػق ٝي تبػيؼبت دس فضبي پيؾ ثيٙي ؿذٜ
فشآيٙذ وٙتشَ فف٘ٛت دس ثحشاٖ
فشآيٙذ تثجيت تدٟيضات غيشػبص ٜاي دس ثيٕبسػتبٖ
فشآيٙذ  CPRدس ؿشايظ ثحشاٖ (احيبء لّجي،سيٛي)
فشآيٙذ تبٔيٗ خذٔبت ثئٕ ٝؼئِٛيت پشػُٙ
فشآيٙذثجت حضٛس پشػ ُٙدس صٔبٖ ثحشاٖ
فشآيٙذ ثجت ثيٕبساٖ پزيشؽ ؿذ ٚ ٜاسخبفي ػبيشثيٕبسػتبٟ٘ب
فشآيٙذ استجبط ثب سػب٘ٞ ٝب
فشآيٙذ اعفب حشيك
فشايٙذ افضايؾ فضبي ثؼتشي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔشاوض ديٍش خٟت تبٔيٗ داسٚ
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔشاوض ديٍش خٟت تبٔيٗ تدٟيضات
تفب٘ ٓٞبٔ ٝخٟت تبٔيٗ ٔٛاد ٔلشفي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝخٟت تبٔيٗ ٔٛاد غزايي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي خلٛكي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي خيشيٝ
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي ٘ؾبٔي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔشاوضٔذيشيت حٛادث  ٚفٛسيتٟبي پضؿىي ػبيش دا٘ـٍبٞ ٜب
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبصٔبٖ ٞبي حبٔي ػالٔت
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبصٔبٖ ٘ؾبْ پضؿىي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٘ؾبْ پشػتبسي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٘ؾبْ سٚا٘ـٙبػي
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4-82
4-83
4-84
4-85
4-86
4-87
4-88
4-89
4-90
4-91
4-92
4-93
4-94
4-95

4-96
4-97
4-98
4-99
4-100
4-101
4-102
4-103
4-104
4-105
4-106
4-107
4-108
4-109
4-110
4-111
4-112

تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبصٔبٖ ا٘تمبَ خٖٛ
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٞالَ احٕش
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ثٟضيؼتي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب پضؿىي لب٘٘ٛي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ؿٟشداسي
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٘يشٚي ا٘تؾبٔي(خٟت تبٔيٗ أٙيت)
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ؿشوت ٘فت
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب وبسخب٘دبت
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبصٔبٖ آة
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبصٔبٖ ثشق
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ٔخب ثشا ت
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب فشٔب٘ذٞي ثٟذاسي ٘يشٞٚبي ٔؼّح
تفب٘ ٓٞبٔ ٝثب ػبيش ٔشاوض
فشايٙذ ثبيٍب٘ي اػٙبد پضؿىي دس ثحشاٖ
تٕشيٗ فشاخٛا٘ي ٘يشٚ
تٕشيٗ ٞـذاس اِٚيٝ
تٕشيٗ سا ٜا٘ذاصي ثيٕبسػتبٖ كحشايي
تٕشيٗ تبٔيٗ ٘يش ٚخٟت سا ٜا٘ذاسي ثيٕبسػتبٖ كحشايي
تٕشيٗ پيؾ ثيٙي فضبٞبي خبيٍضيٗ
تٕشيٗ تقييٗ ثيٕبسػتبٖ ٔقيٗ خٟت افضايؾ ؽشفيت ثيٕبسػتبٖ
تٕشيٗ خٟت تقييٗ تيٕٟبي افضاْ ث ٝكح ٝٙحبدثٝ
تٕشيٗ ا٘دبْ ٔذاخالت حفؼ حيبت دسكح ٝٙحبدثٝ
تٕشيٗ ا٘تمبَ ٔلذٔٚيٗ ثٔ ٝشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اص لجُ تقييٗ ؿذٜ
تٕشيٗ ا٘دبْ تشيبط ثب٘ٛيٝ
تٕشيٗ تخّي ٝاضغشاسي ٔشوض دسٔب٘ي
تٕشيٗ فقبَ ػبصي ثش٘بٔ ٝپبػخ ثيٕبسػتب٘ي
تٕشيٗ فقبَ وشدٖ ٔشوض ٞذايت فّٕيبت
تٕشيٗ فقبَ ػبصي ػبٔب٘ ٝفشٔب٘ذٞي حبدث ٝثيٕبسػتب٘ي
تٕشيٗ افضايؾ ؽشفيت پبػخ ثيٕبسػتبٖ (تشخيق ثيٕبساٖ ا٘تخبثي ،وبسثشي فضبٞبي خبيٍضيٗ)
تٕشيٗ ثش٘بٔ ٝاسخبؿ ثيٕبس ثٔ ٝشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي ػبصٔبٖ ٞبي ٕٞىبس  ٚپـتيجبٖ
تٕشيٗ ثش٘بٔ ٝافضايؾ تقذاد تخت  ٚؽشفيت پزيشؽ ثيٕبساٖ
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تٕشيٗ فشآيٙذ آِٛدٌي صدايي
تٕشيٗ فشآيٙذ اعفب حشيك
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