
 

1 
 

ل  م ورا ل د ان  حاد    د 

  

 و جاري سال هاي سیل تجارب از گیري بهره و کشور مناطق در سیل خطر و شدید بارندگی احتمال به باتوجه
 مطلوب ارائه و سیل بحران ریتمدی جهت زیر موارد ؛المللی بین ربتجا همچنین و شده آموخته هاي درس
  : میگردد ابالغ درمانی بهداشتی اتخدم

 دانشکده/دانشگاه سطح در بحران مدیریت کمیته تشکیل -1
به فوریت نسبت به تشکیل کمیته ...) هواشناسی ، وزارت کشور ،( با توجه به پیش بینی هاي سازمان هاي مربوطه 

 دانشگاه، مدیرفوریتهاي دارو، و غذا ،منابع مدیریت و توسعه بهداشت، درمان، معاونین ،ریاست حوزه با اعضائی از
، نمایندگان بیمه هاي دانشکده/ دانشگاه پرستاري دفتر و عمومی روابط انکل مدیر و بازرسی مدیر حراست، مدیر

  .اقدام گردد سالمت و تامین اجتماعی
 جانشین یا و دانشگاه ریاست هماهنگی با امور تمام و است دانشکده/دانشگاه ریاست عهده به کمیته این فرماندهی

  .میپذیرد صورت میگردد معرفی بهداشت وزارت به که او
 رامحدوده تحت پوشش  بحران خطر معرض در و پذیر آسیب نقاط تمام است مکلف دانشکده/دانشگاه رئیس

 زمان ترین کوتاه در است ضروري و برساند وزارت EOC محل در مستقر وزارت ستاد اطالع به و کرده شناسایی
 نقش کمیته این ضمنا نماید، اقدام احتمالی حوادث از پیشگیري براي ضعف نقاط کردن برطرف به نسبت

 است مکلف لذا داشت خواهد را سازمانی برون و نودر هماهنگی جهت بالیا و حوادث در سالمت سیاستگذاري
 بطور و نماید اقدام ملی دستورالعمل براساس و کرده بندي سطح را حوادث و ارزیابی را بحران شرایط مداوم بطور

        ستاد به که متعاقباً اعالم خواهد شد؛ لیستی چک براساس را شده انجام اقدامات و بحران شرایط نتایج مرتب
  .نماید اعالم وزارت

 ریاست عهده به آن فرماندهی که میشود تشکیل قطب بحران کمیته ،آمایشی قطبدانشگاه هاي مرکز  سطح در
 ضمن دانشگاهی منطقه کالن یا قطب ریاست .باشد می آن در مستقر هاي دانشگاه منطقه کالن یا قطب دانشگاه
 طرف بر جهت را الزم هاي هماهنگی کلیه منطقه، کالن آن در موجود هاي دانشگاه قوت و ضعف نقاط بررسی
 و خدمات بندي سطح براساس بیماران پذیرش زمینه نینهمچ و آورد عمل هب بحران زمان در مشکالت کردن
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 از متاًثر هايدانشکده /دانشگاه پشتیبانی و پزشکی تجهیزات تامین و کمکی درمانی و بهداشتی هاي تیم حضور
  .گیرد صورت گانه 10 آمایشی مناطق توسط سیل

 دانشگاه ریاست نیازاعالم  و باهماهنگیمی بایست  بحران درمعرض دانشکده/دانشگاه به کمکی خدمات تمام:تذکر
 هماهنگی با هاصرفاًدانشکده /دانشگاه رسای تجهیزاتی و پرسنلی هاي کمک همچنین و گیرد صورتمربوطه 
EOC در متناظر بحران هاي هکمیت پهناور هاي استان در .پذیرد صورت دانشگاه ریاست نیاز اعالم و وزارت 
 کمیته مدیر عنوان هببهداشت و درمان شهرستان مرکز بلوك  شبکه مدیر و میگیرد شکل هايه منطق بلوکهاي

نمایندگان آن درگیر باشند؛  دانشکده و دانشگاه منطقه بحران زده چند در که درصورتی .میباشد بلوك آن بحران
  ستاد باآن باید موارد تمام در استان، مرکز دانشگاه ستاد بحران مدیریت کمیته جلسات در حضور ضمنها 

  .باشند هماهنگ
 .شوند فعال تابعه مراکز و  (ICS)دانشگاه حادثه فرماندهی سامانه و )NRF( ملی پاسخ چارچوب که است الزامی

ملی مطابق  ارزیابی وضعیت و  EOPفعال شدن کارکردهاي اختصاصی حوزه هاي فنی معاونت بهداشت براساس 
 ...بهداشت روان و غیرواگیر ،شرایط موجود در همه حوزه هاي اختصاصی اعم از بهداشت محیط، بیماریهاي واگیر، 

  .صورت گیرد
 هدایت مرکز در مستقر مدیریتی تیم بامی بایست  ها شهرستان و بلوك مراکز درمانی بهداشتی مراکز مدیران
  .برسانند اطالع به میکند تهدید را زمراک که خطراتی فوریت به و داشته مداوم ارتباط عملیات

 و ستادي پرسنل ضروري غیر سفرهاي و ها مرخصی کلیه سیل، بحران بروز یا و بینی پیش درصورت:تذکر
  .گردد لغو بحران پایان تا دانشکده/دانشگاه آن عملیاتی

  
 :زیرساختی امکانات و تاًسیسات حوزه -2

 فوریت به سطحی آبهاي تخلیه مسیرهاي روبی الي و زهکشی شامل آبگرفتگی از جلوگیريت اقداماالزم است 
در صورت لزوم  و بررسی عمیق هاي یاچاه و شهري فاضالب به سیل از ناشی آب تخلیه مسیرهاي و گیرد صورت

  . گرددبازسازي 
 و بیمارستانها در آبگرفتگی خطر معرض در مستقر تجهیزات از مراقبت و حفاظتی تمهیدات بینی پیش و ارزیابی
 هاي بخش(است شده مستقر ها انساختم همکف و زیرین طبقات در عموماً که پایگاهها و مانی در بهداشتی مراکز

  . ضروري است ...) و سرویس سلف و برق ژنراتور ها، آزمایشگاه تصویربرداري، سیسات،تاً
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 مسیرهاي از ، پیش بینی مسیرهاي جایگزینمراکز سایر و ها بیمارستان رسانی برق سیستم تاًمینبه منظور 
 تاًمین در اختالل از پیشگیري جهت UPSسیستمهاي ارزیابی و ژنراتور یا واز مسیر جایگزین  شهري برق متعدد

 آمادگیمی بایست . است ضروري حیاتی، بخشهاي سایر و عمل هاي اطاق یژه،و بخشهاي براي بخصوص برق
 براساس...)  و جایگزین سوخت برق، موتور آب، منابع(تهاساخ زیر در اختالل ونههرگ جایگزینی تعیین براي کامل

  .باشد داشته وجود قبلی هاي ابالغیه
 محیط در و درمانی بهداشتی مراکز و بیمارستانی هاي اورژانس اورژانس، مراکز به دسترسی مسیرهاي بودن باز

 روستایی و شهري پشتیبان و همکار هاي سازمان کمک با مردم، مناسب دسترسی براي فوق مراکز از بیرون
  . مورد توجه قرار گیرد عملیاتی اقدامات

 مهندسی فنی تیم رمستم ارزیابی و درمانی مراکز مختلف هاي بخش اي سازه غیر اي سازه ایمنی به توجه
 موجود وضعیت خالصه ارائه و سیل مقابل در ها بیمارستان درخصوصا  ساختها زیر حفاظت و تاًسیسات نگهداشت

  .پذیرد صورت نواقص این اصالح و بودن عملیاتی از ان اطمین وحصول بیمارستان روساي به
 پیش حوزه در محلی مدیران و فرمانداران اختیار در تجهیزات و امکانات ظرفیت از استفاده جهت هماهنگی

 دار کمک نقلیه وسایل تراکتور، قایق، از استفاده مثال عنوان هب درمانی بهداشتی مراکز و بیمارستانی و بیمارستانی
 دچار مناطق در فاضالب تخلیه يهاخودرو و کش کف پمپ دستگاه از استفاده جهت هماهنگی همچنین و

  .دارد ضرورت آبگرفتگی
 : حوزه نیروي انسانی -3

 پشتیبان تیم کردن مشخصهمچنین  و بحرانی دوره در کارشناسان و مدیران ردائم حضو بر مراقبتالزم است ، 
 اضطراري شرایط مداوم ارزیابی نتایج .اعمال شود حادثه سطح با متناسب و ضرورت صورت در که واحد هر براي

  . نیروهاي جایگزین و اضافی نیز برقرار گردد فراخوان براي کامل ،آمادگیدر دستور کار قرار گرفته 
 حوادث درمانی مدیریت براي که پرستاري کادر و پزشکان به دسترسی براي الزم هاي هماهنگی است ذکر به الزم

 با تخصصی هاي رشته از بعضی متخصصین فقدان صورت در و آید عمل هب میباشد ضروري سیل از ناشی
 براي حیاتی و ضروري خدمات تاًمین به نسبتتا  حتی با دانشگاه قطب صورت پذیرد، و مراکز بین هماهنگی

 ملی بندي سطح براساس شیفت از خارج پرسنل فراخوان نظام فوري نمودن آماده( .آید عمل هب الزم اقدام بیماران
 فاقد افراد که نحوي به گردد مدیریت درستی هب استانی خارج و داخل داوطلب نیروهاي ساماندهی). حوادث
  .ننمایند فعالیت اسکان محل جمله از حوادث محل در دانشگاه سوي از نامه معرفی
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 :حوزه تجهیزات و مواد مصرفی -4

 براي اقالم و داروها تاًمین همچنین و اضطراري شرایط نیاز مورد داروهاي و مصرفی لوازم و تجهیزات فهرست
  .تامین شوند و بینی پیشاز قبل  .محلی و اي منطقه نیاز براساس خاص و پذیر آسیب بیماران

  .کنند اعالم وزارت EOC و دارو و غذا سازمان به را داروها و مصرفی اقالم کمبودهاي ها دانشگاه است الزم
  حوزه درمان و ارائه خدمات بیمارستانی -5
 با خطر معرض در اورژانس هاي پایگاه و درمانی بهداشتی خدمات مراکز و ها بیمارستان جایی جابه و موقت تخلیه
 زدگان سیل اسکان محل در ها آمبوالنس استقرار بر تاًکید با و خدمات استمرار و حفظ با دانشگاه ریاست دستور

  . انجام می شود
 یبهداشت مراکز و بیمارستانی و اورژانس پایگاه هاي آمبوالنس بویژه کشور انساورژ مراکز منابع کلیه آمادگی
 به ها آمبوالنس تجهیز و خدمات ارائه جهت ریلی و دریایی و هوایی انساورژ آمبوالنس، اتوبوس درمانی،

DISASTER BOX ضروري است .اختصاصی داروهاي و .  
 .پذیرد صورت فوریت به شدن، عملیاتی جهت آمبوالنس ناوگان براي تعمیرات هرگونه به نیاز صورت در است الزم

  .باشند کامل باش درآماده هم و ًمشخص دقیقامی بایست  هم اورژانسی پشتیبان نیروهاي میگرددکه یادآوري
 و دارو مناسب دپوي نظر از ها بیمارستان و عمل اطاق و هویژ بخشهاي اورژانس، هاي بخش دقیق ارزیابی

 انرژي هاي حامل و سوخت موادغذایی، ،تتجهیزا دارو، تاًمین همچنین و احتمالی نواقص رفع و مصرفی تجهیزات
 است الزم خاطر همین به و پذیرد صورت بحران کمیته توسط فتهه یک حداقل مدت به درمانی مراکز هکلی براي

  .شود عملیاتیو  تعیین پزشکی تجهیزات و دارو استراتژیک انبار جانمایی
 به خدمات پیگیري و بستري و پذیرش مسئول کهمدیر تخت  عنوان هب را فردي است مکلف بیمارستان مدیریت
 مناسب مدیریت پیگیري بر عالوه نامبرده کهنماید ، اعالم دانشگاه به و نموده تعیین میباشد سیل حادثه بیماران

  .نماید اعالم دانشگاه به را بیماران وضعیتلیست و  روزانه نظر، مورد بیماران به خدمات ارائه
 به اعزام لزوم صورت در و عزیزان این به بهینه خدمات مدیریت و ها بیمارستان در بستري مصدومین مستمر رصد

هماهنگی با مورد این و میکنند عملی و تاًمین بیماران از دسته این براي را قطعی درمان که مراکز
  انجام می شود دانشگاهMCMCمدیریت

مکلف  بیمارستان مددکاران که طوريه ب ،در همان ابتداي بحران آغاز شود بیمارستان مددکاري تیم کردن فعال
 طریق از افراد این خانوادگی و اقتصادي وضعیت ارزیابی ضمن و دهند قرار اولویت در را حادثه دیده بیماران گردند
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 ترخیص درصورتو  کنند تالش بیماران این رفاهی مسائل به نسبت نهاد مردم هاي سازمان یا و نیازمندان سامانه
 .نماید فراهم آنها اسکان محل به را افراد این تبرگش شرایط

 . ضروري است بیمارستانی پیش و بیمارستانی حوزه در%  20 حداقل مازادپذیرش  ظرفیت ایجادبرنامه ریزي براي 

 اورژانسهاي باش آماده و تخلیه شامل بالیا و خطر مواقع در بیمارستانی آمادگی هاي پروتکل فعالسازي
 و خونی%  25 حداقل وتامین الکتیو جراحیهاي لغو ضروري، درشرایط کتیولا بیماران بیمارستانی،ترخیص

 .الزامی است مازاد خونی محصوالت

 یتممسمو خدمات تمهیدات عفونی، بیماران براي ایزوله بخشهاي سیل، از متاثر بیماران بستري براي همچنین
 نوبت هماهنگی دیالیزي، بیماران مثل خاص بیماران برايً ضمنا .گردد عملیاتیو  برآورد...  و تروما بخش و غذایی
مطابق  خاص بیماران سایر خدمات همچنین و میکنند مراجعه دیگر مراکز از که یبیماران براي خصوص به دیالیز
 .آورند فراهم را الزم تمهیدات بهداشت معاونت لیست

 و درمانی علمی تأهی اعضاي درمانی، پزشکان از مزامی اعاع داوطلب تیمهاينحوه فعالیت  براي مناسب ساماندهی
  .پذیرد صورت دستیاران

براي پذیرش بیمارانی که دفترچه و مدارك شناسایی  استان از طریق دانشگاه قطب هماهنگی با سازمان هاي بیمه
و در مورد  انجام شودکالن منطقه آمایشی  حدرسط بحران مدیریت کمیته را به همراه ندارند؛ از طریق خود

  . پرداختهاي بیماران خللی بوجود نیاید
 بیمارستانهاي مورد در را دستورالعمل ایند موار کلیه سیل درگیر ايدانشکده ه/دانشگاه روساي است الزم

  .کنند اعمال نیز ها وخیریه غیردولتی عمومی خصوصی،
 

  و پیشگیري  بهداشتحوزه  -6
 کلیه مشارکت با فوري اعزام براي آمادگی و EMS؛ درمانی بهداشتی هویژ تیمهاي تشکیل اقدام مهمترین
 . می باشد تابعه واحدهاي

 و نوزادان باردار، مادران سالمندان،( پذیر آسیب ايه برگروه تاکید بامتاثر از بحران،  جمعیتی آمار استخراج
 شبکه مدیریت بامحوریت...)  دیالیزونیازمند ، مواد مصرفسوء، دچار خاص نابیمار، ینلمعلو سال، 5 زیر کودکان
 خدمات به دسترسی و جابجایی شرایط و شناسایی وقت به گروه این نیاز مورد خدمات تمام است الزمانجام  و

  . گردد تامین و تعیین
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 مدیریت با درمانی بهداشتی واحدهاي توسط رویش درمانی بهداشتی خدمات ارائه تداوم منظور به ظرفیت ایجاد
 بیماران مناسب انتقال سبب که معیندانشکده هاي /دانشگاه در موجود ظرفیتهاي از مطلوب استفاده با و شبکه
  . گردد

 به خانه آسیبدیده،آموزش مناطق اضطراري وتخلیه مردم هشداربه درخصوص ودرمانی بهداشتی نیروهاي همکاري
 یک سندروم ومراقبت آلوده وغذاي آب ازطریق عفونی بیماریهاي ازابتالبه پیشگیري بروشورهاجهت توزیع،خانه

  .براساس دستورالعمل هاي ابالغی مدنظر قرار داده شود خاص راناازبیم واگیرومراقبت بیماریهاي
 فاضالب،شکستگی تجمیع قانون ازلحاظ مناطق بررسی جهت وروستایی شهري وفاضالب آب باسازمان هماهنگی

 آب برتوزیع ونظارت آبرسانی شبکه باترمیم سالم آب تامین وهمچنین فاضالب وباالزدگی وفاضالب آب هاي لوله
  . ضروري است شده بندي بسته آب به نهادودسترسی مردم احمروسازمانهاي هالل سازمان ازطریق آشامیدنی

، الکتریکی دایت، هکدورت(  میکروبی گیري ،نمونهسنجی ازنظرکدورت دیده آسیب مناطق ازآب گیري نمونه
به  آبرسانی تانکرهاي کنترل فرمهاي سنجی،تکمیلکلر) اشرشیا کولیوالسالمون، شیگال، التورکلیفرم هاي میکروب

  .صورت مستمر انجام شود
 الزم وآموزش وسبزیجات آب سازي سالم جهت اسکان محل مخازن آب وگندزدایی آشامیدنی آب مطلوب زنیکلر

  .بصورت مستمر توسط کارشناسان مربوطه صورت پذیردازکلر استفاده نحوه درخصوص
 آن آب که درمناطقی... )  و  افروز،هاالمید،یکشها،آهکپاش جونده،سولناك،مترینپر( سمومو سم پاشی  توزیع

  . ، براساس دستورالعمل هاي ابالغی بهداشت محیط انجام شوداست کرده فروکش
 وسرمهاي ضدهاري ازواکسیناسیون مناسب واستفاده دگیگزی حیوان انواع ، گزارش و درمان به موقعشناسایی

  .براساس دستورالعمل هاي ابالغی انجام شود ضدماروضدعقرب
 سال 5 زیر ايبر اطفال فلجقطره و سال 15 زیر برايMMRخصوصه خطرب درمعرض حمایت واکسیناسیون تامین

براساس دستورالعمل هاي  ازحوادث ناشی جراحات برايتتابولین و سرم ) درصورت نیاز( dTواکسیناسیون و
  .ابالغی مدنظر قرار داده شود

 درمحل خصوصه شده،ب بندي بسته هايویاغذا شده پخته ازغذاهاي گیري ونمونهی غذاوبازرس پخت بازدیدازمحل
 ،اسهالکیآب اسهالبیماران مبتال به  ( آلوده زغذاهايناشی ا میکروبی وعفونتهاي یتممواردمسمو وشناسایی اسکان
  .گردد گزارش روزانهبه صورت ... و  رالتو آزمایشات کتالسواپ،نتایجر هاي تعدادنمونه بطوریکه) خونی

 افسردگی؛اضطراب( آن اروهايد افرادپرخطروتامین وشناسایی روان بهداشتتشکیل و اعزام تیم هاي حمایتی 
 ئهاوار لزوم درصورت روانپزشک به وارجاع روانشناختی خدمات وارائه...)  و مواد،افکارخودکشی مصرفءسایکوز،سو

  . درنظر گرفته شود کودکان براي درمانی
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به نحوي که کلیه افراد  )ونواربهداشتی پوشک( بهداشتی اطفال،لوازم براي شیرخشک مناسب برتوزیع نظارت
 داروهابازنجیره نگهداري برايمجهز به دماسنج مناسب  یخچال مینتاًبرآورد و . مشمول، آن ها را دریافت کنند

  .ضروري است سرد
 ضمنیدزا بیماري هاي مزمن مثال به بتالیانمآنفوالنزاو،ماالریا،سرخک نادرترمثل عفونی درموردسایربیماریهاي

  .کنند دریافت موقعه خودراب داروهاي شودکه ندیشیدهی ابیماریها،تمهیدات یبررس
 بررسی آن واسکان ریسک میزان ازجهت بارداري بارداروضعیت خانواده،تعدادخانمهاي سالمت تیم بااعزام

 ترم شوندوخانمهاي داده سکانمناسبی ا درمحلپایان بارداري  به نزدیک خانمهاي است الزم میگرددوبخصوص
  .  شود داده ارجاع بیمارستان به بارداري ختم جهت

  
  هماهنگی و اطالع رسانی -7

بیمارستان و سامانه هاي رسمی  HISالکترونیک بیماران از طریق سیستم  درپرونده انجام شده کلیه خدمات ثبت
  .وزارت بهداشت ضروري است

 عمومی روابط توسط همگانی وآموزش رسانی اطالع جهت مجازي وفضاهاي ها باصداوسیماوسایررسانه هماهنگی
)  دارت( موجود آموزش ياازمحتو بااستفاده ازظرفیت استفاده وهمچنین بهداشت آموزش دانشگاههاباهمکاري

  .گیرد صورت
 ازآخرین اطالع درخصوص هواشناسی انسدادمسیرهاوسازمان درخصوص وترابري راه مستمربامراکزمدیریت ارتباط

  .ضروري است جوي وضعیت
 پیشگیري باهدف که بحران عملیات مراکزهدایتروابط عمومی دانشگاه و  وسط ومداومت موقع به رسانی اطالع

  .گیرد موجودصورت شایعات به وپاسخ شایعه هازایجادهرگون
 هاي هازآموخت  واستفاده باتجربه شناسکار توسطمی بایست  اضطراري شرایط تاپایان وقایع کلیه مستندسازي

  .گردد انجام سالجاري ازسیالبهاي سالمت حوزه جامع
 عملیات دایتهمراکز وهماهنگی بحران کمیته زیرنظرمدیریت وخارجی داخلی کمکهاي کلیه وتوزیع دریافت
  .گیرد صورتت بهداش وزارت

 ووزارت دانشگاه توسعه باتاییدمعاونت مستندات واحدهابراساس کلیه توسط وبعدي اولیه وخسارت ها برآوردهزینه
  . گردد انجام وپیراپزشکی پزشکی حوادث پوشش براي حوادث پذیردحتماسازوکاربیمه صورت
  .برطرف شودهاي جایگزین از پیش تعیین شده سیستم باکمک وتلفن اینترنت درخطوط اختالل
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  .گیرد صورت دریافتی خدماتن کانو درخصوصاس 190 رسامانهد شده ثبت مردمی شکایات به رسیدگی
 اضطرارتوسط شرایط پایان اعالمدر نهایت پس از کلیه اقدامات الزم و در شان مردم جمهوري اسالمی ایران ؛ 

  .پذیردمی صورت بهداشت وزارت تاعملی وباتاییدمرکزهدایت دانشگاه ریاست
 


