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  :مقدمه
پایدار،  ۀولزوم تامین توسع افزایش وقوع حوادث و بالیا به همراه افزایش جمعیت آسیب پذیر

اهمیت انجام اقدامات پیش بینی و پیشگیري کننده و همچنین افزایش سطح آمادگی را نشان 

انجام تمرین بر اساس سناریو هاي واقعی، آموزش عمومی و تخصصی و برنامه ریزي . می دهد

یت متمرکز در تمرین در حوادث و بالیا یک فعال. دقیق از عناصر اصلی کسب آمادگی می باشد

می  واقعیشرایط شبیه سازي شده با استفاده از منابع موجود، مشابه اقدامات افراد در شرایط 

ن سیاست ها، برنامه ها و دتقویت و ارتقاي آمادگی به منظورآزمو ،مهمترین اهداف تمرین. باشد

فزایش شایستگی در نهایت تمرین ها زمینه را براي ا. هاي ارائه شده بهکارکنان می باشد آموزش

  .کنندها و توانمندي هاي مورد نیاز براي پاسخ به حوادث ایجاد می 

، واقعی و منطقی از ضروریات می وین و نگارش سناریو هاي قابل فهمبه منظور انجام تمرین، تد

این واژه در هنرهاي نمایشی و سینما به . گویی است برگرفته از هنر قصه 1»سناریو«واژة .باشد

به عبارت دیگر، سناریو . کند  متنی است که نویسنده، در آن موضوع اصلی را مطرح میمعناي 

دار و مربوط به یکدیگر و نتیجۀ خاص   اي از حوادث منظم و معنی دسته حمتنی است که به تشری

  . پردازد ها می حاصل از آن

ی است که در آن وقایعی در آمادگی نظام سالمت در برابر حوادث و بالیا، منظور ما از سناریو، متن

گردد که ممکن است به دنبال حوادث و بالیا، باعث اختالل در امور روزمرة سازمان  توصیف می

...) بیماران و (ارائه دهندة خدمات سالمت شود و یا سالمت و احیاناً جان مردم، مراجعه کنندگان 

ادث و بالیا، تصویري از همۀ در واقع، یک سناریوي آمادگی در حو. و کارکنان را به خطر اندازد

به عنوان سناریوها . اتفاقات ممکن و محتمل مرتبط با سازمان، پس از وقوع حوادث و بالیاست
                                                             
1Scenario 
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پایه اي براي توسعه و ایجاد وظایف سازمان هاي درگیر در پاسخ به بالیا، توانمندي هاي مورد 

استاندارد ها و توانمندیهاي . نیاز و استانداردها و شاخص هاي عملکردي پاسخ به بالیا می باشد

استخراج شده از سناریوهاي طراحی شده به عنوان پایه اي براي ارزیابی آمادگی ملی می باشد و 

  . در طراحی برنامه هاي آموزشی و تمرین هاي ملی مورد استفاده قرار خواهند گرفت

نویسی پیشگیري از هدف از سناریو . تلقی می شود» 1آینده پژوهی«سناریونویسی بخشی از علم 

، تهیۀ ابزاري براي مدیریت علمی )مانور(غافلگیري، تقویت وحدت رویه در برنامه ریزي و تمرین 

حوادث و بالیا و تاب آوري جامعۀ هدف در صورت وقوع آن شرایط و تعیین جهت گیري و 

یندة سناریونویسی به شیوه اي نظام مند موجب تجسم آ. اولویت بندي تخصیص منابع می باشد

سازمان می شود و با شفاف سازي شرایط آتی کارکنان و مدیران را نسبت به اقدامات و 

  . شودمی تصمیمات صحیح رهنمون 

  : نویسی اینویژگی ها نهفته استسناریوذات در 

 عدم قطعیت، نسبیت و به رسمیت شناختن همۀ احتماالت 

  رویکرد و تفکر سیستمی و نیاز به هماهنگی همۀ اجزاي مؤثر در درون و بیرون سازمان 

  توجه به همه ابعاد و پیچیدگی هاي حادثه احتمالی و پویایی حادثه 

 ایجاد زبان مشترك 

  ضروري دانستن خالقیت و ابتکار 

  پیش بینی پذیر دانستن آینده 

 نگرش علمی و روش مند 

  از انجمادانعطاف پذیري و پرهیز 
                                                             
1Futures Studies 
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 توجه همزمان به ابعاد کمی و کیفی حوادث و اثرات آن ها 

نگارش سناریو کار ساده اي نیست و توافق عمومی در خصوص عناصر اصلی یک سناریو      

، داشتن نتایج بررسی خطر منطقه مورد نظر براي نگارش سناریو آشنایی با آخرین. وجود ندارد

و آگاهی کامل از موقعیت جغرافیایی، منابع و سوابق تاریخی  دانش پایه مرتبط با حوادث و بالیا

مبناي تدوین سناریوها در هر جامعه و سازمان، ارزیابی و تحلیل خطر آن لذا . ضروري است

یعنی در واقع . این مهم ترین تفاوت سناریو با یک داستان است. جامعه و سازمان می باشد

اي هر سازمان دارد که ممکن است در روزمرگی ها سناریو داستانی است که ریشه در واقعیت ه

معناي این سخن آن است که هر سازمان . این واقعیت ها به دست فراموشی و غفلت سپرده شود

باید منابع و توجه خود را متوجه خطراتی کند که به احتمال زیاد آن سازمان را تهدید می کند و 

لذا انجام فرایند . دش دچار کندي یا توقف شودممکن است سازمان از آن آسیب ببیند و یا عملکر

براي حوادث و بالیایی ) مانند سناریو نویسی، برنامه ریزي، آموزش و تمرین(مدیریت خطر بالیا 

اولویت سازمان محسوب نمی شوند کاري منطقی  –مطابق تحلیل خطر انجام شده  -که 

  .محسوب نمی شود

، 1واع برنامه هاي پاسخ به ویژه برنامه عملیات اضطراريسناریوها عالوه بر این که پایۀ تدوین ان

این . هستند، مبنایی براي تمرین نیز محسوب می شوند 3و برنامۀ عملیات حادثه 2برنامه اقتضایی

اقدامات می تواند در سطوح مختلف اعم از ملی، قطب، استانی و دانشگاهی، شهرستانی و حتی 

از بیمارستان فوق تخصصی تا پایگاه اورژانس و (ه دهندة خدمات سالمت هر یک از واحدهاي ارائ

که برگرفته از تجارب واقعی کارکنان –لذا سناریوهاي پایۀ ملی . صورت پذیرد) خانه بهداشت
                                                             
1Emergency Operation Plan (EOP) 
2Contingency Plan 
3Incident Action Plan (IAP) 
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احی و تدوین ردرست است که در سطح ملی ط -نظام سالمت در حوادث و بالیاي واقعی است

ۀ سطوح هستند و با دستکاري و افزودن جزئیات و حتی حذف شده اند اما قابل استفاده براي هم

می توانند منطبق با شرایط سازمان  -بر اساس ارزیابی و تحلیل خطر سازمان هدف–برخی موارد 

  . شوند و در برنامه ریزي و تمرین ها به کارگرفته شوند

ند زمان و مکان مان(از ذکر برخی جزئیات  کوتاه هستند و عموماً،کلی و ملیۀپایسناریوهاي 

در آن ها خودداري می شود تا انعطاف پذیري و قابلیت انطباق آن ها با ) جغرافیایی وقوع حادثه

بدیهی است که این سناریوها براي . شرایط گوناگون و متنوع محلی در سراسر کشور حفظ شود

سالمت باید برنامه ریزي و تمرین در استان ها و شهرستان ها و واحدهاي ارائه دهندة خدمات 

در مقام . شرایط جامعۀ هدف شوندیق و جزئیات منطبق با واقعیات و مفصل تر و حاوي نکات دق

تشبیه می توان سناریوهاي پایۀ ملی را همچون مادة غذایی نیمپخته اي دانست که از فروشگاه 

 خریداري می شود و آشپز ماهر در آشپزخانۀ منزل مطابق طبع و میل و عادات غذایی مصرف

کنندگان نهایی آن را طبخ می کند و در جریان طبخ از ادویۀ مخصوص و مطبوع محلی استفاده 

لذا محصولی که با استفاده از  .می کند و از روش طبخ مورد عالقۀ اهالی منزل بهره می گیرد

آماده مصرف می شود می تواند در مناطق مختلف کشور  -و با خمیرمایۀ مشترك–مادة اولیه 

به منظور سهولت در تدوین . قه طعم هاي متفاوتی داشته باشدشرایط و ذائقۀ هر منط متناسب با

سناریوهاي محلی، در پایان همین مقدمه جدولی درج شده است که با مراجعه به آن می توان 

عناصر ضروري در یک سناریو جهت توسعۀ سناریوهاي ملی و تبدیل آن به  سناریوهاي کاربردي 

  .حلی را مشاهده کردسازمانی در سطوح م
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با استفاده از سناریو زیر  توصیه می شود براي تدوین ، راهنماي برنامه ریزي در مقاطع زمانی     

  : تنظیم گرددمخاطره اول استخراج شده توسط ابزار ارزیابی مخاطرات  10هاي پایه ملی براي 

 ساعت 2تا  از صفر 

 ساعت 12تا  2 از 

   ساعت  12بیش از 

  رایط عاديبازگشت به ش 

بر مبناي سناریوهاي (به تدوین سناریو و برنامه ریزي و تمرین سطوحی که توصیه می شود      

شامل همۀ ارکان و اجزاي نظام سالمت می باشند که برخی مثال هاي آن  ،بپردازند) پایۀ ملی

  :عبارتند از

 دانشگاه هاي علوم پزشکی 

 ي بهداشت و درمان شهرستان شبکه ها 

  مراکز جراحی محدود، هاي فوق تخصصی، تخصصی، عمومی و تک تخصصیبیمارستان،

اعم از دولتی دانشگاهی، دي کلینیک ها، پلی کلینیک ها، درمانگاه ها و کلینیک ها 

 دولتی غیردانشگاهی، عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی

 دانشگاه ها 1مراکز هدایت عملیات 

 ه هامراکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی دانشگا 

  شهرستان ها 115مراکز اورژانس 

 پایگاه هاي اورژانس شهري، جاده اي، هوایی و دریایی 

                                                             
1Emergency Operation Center (EOC) 
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 مراکز بهداشتی درمانی شهري 

 مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

 پایگاه هاي بهداشت شهري 

 خانه هاي بهداشت 

ابعاد توصیه نویسندگاه انجام تمرینهاي نظري و دور میزي بر اساس سناریو هاي نگارش شده در 

تدریج انجام تمرین هاي عملی محدود و در پایان پس از کسب آمادگی الزم انجام ه کوچک و ب

تمرین هاي بزرگ و چند بعدي با مشارکت کلیه سازمان هاي مسئول، همکار و پشتیبان می 

  .باشد

الزم به توضیح است که بر اساس تجارب ملی و بین المللی و توصیه هاي همکاران شاغل در این 

  .ان شاءاهللا. حوزه مجموعه حاضر هر سال بازبینی خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول راهنماي نگارش سناریوهاي سازمانی
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به منظور نگارش سناریوي محلی از سناریوي پایه ملی سعی نمایید اطالعات زیر را بر اساس 

 .نتایج بررسی خطر یا تجارب محلی کامل نمایید

  نوع حادثه  ذکر دقیق
 ) ساعت/ روز / ماه / فصل ( وقوع حادثه زمان

  حادثه ابعاد

  دورة زمانی سناریو
  )محله/ روستا / بخش/ شهر / ستان شهر/ ستانا(وقوع حادثهمکان

  بزرگی/ شدت
  حوادث ثانویه و آبشاري/ و پویایی حادثه  پیچیدگی

  عوامل اصلی و زمینه سازعلل و 
  )و فوریتهاي پیچیده حوادث انسان ساختدر(

  کشته هاتعداد 

  حادثه پیامدهاي
 
 
 
  

  مصدومینتعداد 
  و درگیر  ثرأمتوسعت منطقه 

  شدهجاه جابو تعداد افراد تخلیه 
 بی خانمان/  آوارهتعداد افراد 

 زیر ساخت هابه آسیب 
  تاثیرات اقتصادي/ خسارت به اموال شخصی و عمومی 

  محیطیتأثیرات زیست / آلودگی
  شرایط عدم اطمینان/ احتمال وقوع حوادث بعدي

  حادثه بازتاب هاي سیاسی، اجتماعی، امنیتی/ اثرات روانی
 )وانمندي هات/ پشتیبانی/ امکانات(ظرفیت 

  عوامل مؤثر در
 آمادگی و پاسخ 

  آسیب پذیري ها و نقاط ضعف
 نقش سازمان هاي همکار و پشتیبان

  انسانی، تجهیزات و خدمات تخصصینیاز به نیروي 
  پیش بینی زمان الزم براي بازیابی منطقه حادثه دیده

  اهداف فرضی و ... )انتقال مصدومین و / تخلیۀ اضطراري(پاسخ مورد انتظار نوع 
 مشکالت پیش بینی نشده در برنامه/  عوارض و موانع احتمالی موانع احتمالی
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  بخش اول
  

  حوادث و بالیاي
  طبیعی 

  

  

 )خارج از سازمان(زمین لرزه -1
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شب هنگام است که ضمن احساس لرزش زمین به شما اطالع داده می شود در یکی از شهرهاي      
کیلومتري از شهر شما قرار دارد، زلزله مهیبی رخ داده است و براساس نتایج  50اطراف که فاصله 

شهر  حاصل از ارزیابی اولیه مجروحین و مصدومین این واقعه بیش از توان مراکز بهداشتی درمانی آن
مرکز هدایت عملیات دانشگاه عالوه بر اعالم وضعیت زرد . براي پاسخ گویی به مصدومین می باشد

درخواست کرده است که تمامی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ظرفیت خود را براي پذیرش 
 س بهتوسط چهار آمبوالن سه ساعت اولین گروه از مجروحین بعد از حدود. مصدومین اعالم کنند

بعد از ظهر است که به دلیل گسترش خبر حادثه در رسانه ها هجوم . بیمارستان شما آورده می شوند
به دلیل ازدحام . خیل مردم براي کسب خبر از آشنایانشان موجب اختالل در رفت و آمد شده است

  .درستی کار نمی کنده جمعیت و پرسنل خطوط تلفن بیماستان هم ب

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

 )سازمان داخل(زمین لرزه  -2
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به شدت  ییرخ داده است و چندین منطقه شهري و روستاشما ریشتر در منطقه  6زمین لرزه اي به بزرگاي 
رسـانه  . خبرهاي اولیه حاکی از آسیب و زخمی شدن هزاران نفر و فوت صدها نفر می باشد. آسیب دیده اند

خیابـان هـا بـه    اکثـر  . ختمان ها تخریب شده اندااز س يبسیار .وقوع چندین پس لرزه می دهند ها، خبر از
صـورت سـرپایی بـه اورژانـس     ه ده ها نفر ب. تابلوها مسدود شده اند و افتادن درختان ورها دلیل ریزش آو

و عالوه بر اشغال همۀ تخت ها تعداد زیادي نیز در راهروهـا روي پتـو مسـتقر    بیمارستان مراجعه کرده اند 
ه علت تعداد زیاد مصدومین و مسدود شدن خیابان ها، اورژانس پیش بیمارستانی قادر با این حال ب. شده اند

. در دیوارها و سقف ها بیمارستان مشـاهده مـی شـود    ییترك خوردگی ها. به انتقال مصدومین نمی باشند
خطـوط  . ب هسـتند مشغول به کار در بیمارستان بسیار نگران و مضـطر  پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان

بخش رادیولوژي قادر به ارائه  بـه خـدمت بـه دلیـل      .نیستد و کسی قادر به تماس تلفن مشغول می باش
بخـش اورژانـس و   . کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مشـهود اسـت  . آسیب به دستگاه رادیولوژي نمی باشد

که پرسـنل تـیم   به گونه اي . درب ورودي بیمارستان مملو از جمعیت مراجعه کننده به بیمارستان می باشد
 .درمانی قادر به ورود به بیمارستان نمی باشند

  
  

  
  
  
  

  

  طوفان - 3
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ــاییزي اســت کــه       ــاد شــدت مــی گ عصــر هنگــام یــک روز پ ــرد و کــم کــم هــوا  ورزش ب ی

دقیقـه سـرعت ورزش بـاد بـه حـدي مـی رسـد کـه          گذشـت چنـد  از  پـس . غبارآلود می شـود 

شیشــه . موجــب شکســته شــدن درختــان و قطــع بــرق و تلفــن در بعضــی منــاطق مــی شــود 

هـاي برخــی منـازل مــی شــکنند و گلـدان هــا و آنــتن هـاي تلویزیــون بــه پـایین پرتــاب مــی      

ــوند ــده     . ش ــک  ش ــوا تاری ــار، ه ــرد و غب ــزایش گ ــدید و اف ــاد ش ــا ورزش ب ــان ب ــاران ، همزم ب

. طــول مــی کشــد یــک ســاعتایــن وضــعیت حــدود . شــروع بــه باریــدن مــی کنــد يشــدید

ــه ب  ــان در هنــوز هــیچ اطالعــاتی . هبــود مــی رودشــرایط کــم کــم رو ب از شــدت آســیب طوف

دسترس نیست ولی مردم به شدت ترسـیده انـد و تعـداد تمـاس هـا بـا اورژانـس افـزایش مـی          

. اعـالم وضـعیت قرمـز مـی کنـد     علـوم پزشـکی،    دانشـگاه )  EOC(مرکز هـدایت عملیـات   . یابد

ان و شکسـته شـدن تعـداد زیـادي     شنیده ها و ارزیابی هـاي اولیـه از آسـیب شـدید بـه درختـ      

خطـوط تمـاس   . در سـطح شـهر حکایـت مـی کنـد      برخی معـابر و ترافیـک شـدید    نسدادآنها، ا

شـنیده هـا از ریـزش یـک دیـوار فرسـوده        .اورژانس پیش بیمارستانی به خوبی کـار نمـی کنـد   

  .تعدادي از مردم حکایت دارد بر سر

  

  

  

  

  

  سیالب رودخانه اي -4
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شدت بیشتري  امه داشته است، انتظار می رود کهبارندگی که از دیشب شروع شده و تا به حال اد

 .هشدار وقوع سیل می دهد مدیریت بحران استان سازمان. ی معابر شودگبگیرد و موجب آبگرفت

از معابر و خیابان هاي شهر  يادامه دارد و بسیار تمام همچنان باران با شدت هنگام استوشب 

چند روستا مسدود شده و بعضی  در اثر این حادثه راه هاي ارتباطی. دچار آب گرفتگی شده اند

همچنین اخبار . روستا قطع شده است تعداد زیاديتلفن و برق و آب  .جاده ها را آب برده است

تخریب تعداد زیادي از خانه هاي روستایی و بی خانمان  ارسالی از چندین روستا بیانگر آسیب یا

اخبار تأیید نشده از کشته و مفقود شدن چندین نفر از افرادي که . هزار نفر می باشد چندشدن 

مناطق روستایی گزارش هاي واصله از . در حریم رودخانه مشغول تفریح بوده اند حکایت می کند

هاي جدي به زمین ها و محصوالت کشاورزي و از  آسیب وارد شدن بیانگر جاري شدن سیل و

چند  م هاي برق و اتصال سیم ها به آب،در اثر آسیب سی .شده استبین رفتن تعداد زیادي دام 

  .مورد سوختگی ناشی از برق گرفتگی گزارش می شود

  

  

  

  

  

 

  سیالب مترو - 5
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در دیسپچ مرکز اورژانس شیفت هستید که تماس هاي مردمی خبر از ورود سیالب ناشی از 

سرعت ورود آب به . بی سابقۀ شب گذشته به تونل هاي مترو می دهدشدید و تگرگ  وبارندگی 

موجب فوت چند نفر و آسیب جسمی به چند که  هبه حدي بود حادثه دیدهتونل وایستگاه هاي 

یکی از عمق بیشتر شیب و دلیل ه ب، آب وارد شدهحاکی است که  ارش هاگز. ده نفر شده است

ایستگاه انباشته شده و به تدریج ارتفاع آب تا سقف ایستگاه وسپس تا روي  آن،در هاایستگاه 

مسافرین و در این حال با وجود تخلیۀ عمدة  .استافزایش در حال سطح زمین مجاور ایستگاه 

همچنین سرنوشت . اداري حبس شده اند و امکان خروج ندارند اتاق ،چند نفر در یککارکنان

 ساختمان هايشهروندان ساکن در برخی  .تعدادي از مسافرین و کارکنان همچنان نامعلوم است

 در اثر صدمۀ.مجاور ایستگاه ها نیز تخلیه و به محل دیگري جهت اسکان موقت منتقل شدند

در میان . را تهدید می کند محبوس، خطر برق گرفتگی افراد تأسیسات الکتریکی ایستگاه

مصدوم سوختگی ناشی از برق گرفتگی وجود دارد که حالشان وخیم است ي مصدومین نیز تعداد

تعداد زیادي از مسئولین امدادي و امنیتی، خبرنگاران و جمعیت . هستند ICUو نیازمند تخت 

به فیلمبرداري با موبایل  مردم عمدتاٌ. اندفته محل حادثه حضور یاانبوهی از مردم عادیدر 

از کار افتادن خط متروي درگیر موجب درهم ریختگی برنامه هاي مسافرت معمول . مشغولند

شهري شده و ترافیک بسیار سنگین خیابان هاي اطراف، امر امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده 

عالوه بر تریاژ و درمان در محل و انتقال  با تشکیل سامانۀ فرماندهی حادثه 115اورژانس . است

مهیا ) حبس شدگان(مصدومین موجود، براي شرایط بیرون آمدن انبوه مصدومین احتمالی جدید 

آمبوالنس به امدادرسانی  شده و تعداد زیاديیک اتوبوس آمبوالنس در محل مستقر . می شود
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نظام سالمت مشکالت جدي  مشغولند ولی کمبود جدي آمبوالنس و دخالت مسئوالن خارج از

  .ایجاد کرده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧ 
 

  آلودگی هوا - 6
اسـت و  بسـیار آلـوده    هـوا  به دنبال پدیده وارونگـی  ي شهرو هوایکی از روزهاي زمستانی است 

طـرح تـردد   . سازمان هوا شناسی نیز از تداوم سکون جریان هـوا و آلـودگی هـوا خبـر مـی هـد      

خودروهاي شخصی در محدوده پر رفت و آمد شهر تشـدید شـده اسـت و آمـوزش پـرورش نیـز       

دانشگاه علـوم پزشـکی نسـبت بـه     . مدارس مقطع ابتدایی و راهنمایی را تعطیل اعالم کرده است

 25تماس با اورژانـس حـدود   . ر داده استبی و ربوي از منزل هشدایماران قلخروج سالمندان و ب

پـیش  .درصد افزایش یافته است با این حال هنوز فرآیند ارائه خدمات به مردم مختل نشده اسـت 

مسئولین سـازمان هـاي امـدادي از جملـه      ،وضعیتاین مبنی بر تداوم  بینی سازمان هواشناسی

را نگـران کـرده و بـه بیمارسـتان هـا و مراکـز        عملیات تاد هدایتاورژانس پیش بیمارستانی و س

اعالم آمـاده بـاش   بیشتر،  منظور پذیرش بیماران احتمالیه ببهداشتی درمانی تحت پوشش خود 

  .کرده اند
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  گرد و غبارطوفان  -7
هواي شهر غبار آلود شده و یک موج گرما نیـز   عصر امروزطبق پیش بینی سازمان هواشناسی از 

سازمان هواشناسی به افـراد در معـرض   . همراه با این ذرات گرد و غبار در شهر حاکم خواهد شد

. آسیب هشدار داده است که فردا عصر در خانه بمانند و از خارج شدن از منزل خود داري کننـد 

بیشتر شده اسـت و دامنـه دیـد را بـه     ساعت حدود پنج و شش عصر است که غلظت گرد و غبار 

. همراه با این وضعیت دماي هوا هم دو درجه گرم تر شـده اسـت  . متر رسانده است 500کمتر از 

به حدي که تمـامی پایگـاه هـاي     ،با اورژانس پیش بیمارستانی بیشتر شده است ها تعداد تماس

ضور تعداد زیـادي از افـراد بـا    دو بیمارستان آموزشی نیز از ح. موریت می باشندأمگیراورژانس در

نیز از تداوم ایـن وضـعیت تـا     تلویزیوناخبار . عالئم تنگی نفس و خس خس سینه خبر داده اند

داده است کـه از  تنفسی هشدار /فردا عصر خبر می دهد و مجددا به افراد سالمند و بیماران قلبی

بر داده و درخواسـت کمـک   تماس با اورژانس نیز از تصادف چندین خودرو خ .منزل خارج نشوند

  .کرده است

  

  

  

  

 

  



١٩ 
 

  کوالك و برف سنگین -8
یکی از روزهاي زمستانی است که سازمان هوا شناسی پیش بینی بارش برف سنگین را از طریق  

همچنین هشدار این سازمان از طریق اداري نیز . رسانه هاي عمومی در منطقه شما اعالم می کند

از همان . حدود نیمه شب است، که بارش برف شروع می شود. به ادارات مربوطه اعالم شده است

منظور باز نگه داشـتن راه  ه ساعات ابتدایی بارش برف، ماشین هاي راهداري تمام تالش خود را ب

حدي است که تقریبـا  ه با این حال شدت بارش برف ب. هاي شهري و بین شهري انجام می دهند

به طور جدي عبور و مرور در شهر . مسدود شده اندتمامی راه هاي درون شهري و بیرون شهري 

در  سـتاد مـدیریت بحـران   . ا وجـود نـدارد  شده است و امکان خارج شدن مردم از خانه ه مختل

اطالعات حاصل از ارزیابی هاي اولیه حکایت از گیر افتـادن صـدها   . تشکیل شده استاستانداري 

ین حال به دلیل مسدود شدن راههاي عبـور  ماشین و هزاران نفر در برف و سرما حکایت دارد با ا

با گرفته شده و مرور مراجعین زیادي به مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد اما تعداد تماس هاي 

امکان اعزام آمبوالنس و ارائـه   ست که به دلیل مسدود بودن راهها،اورژانس تقریبا دو برابر شده ا

 85دست آمده بیانگر مسدود شـدن راه ارتبـاطی    هدیگر اطالعات ب. خدمات به مردم وجود ندارد

همچنین گاز شهري در بسیاري . می باشد در اثر وقوع کوالك روستا و چهار شهر و دو شهرستان

آب و برق نیز در اکثر منـاطق قطـع   . از مناطق قطع و در بعضی از مناطق نیز کم فشار می باشد

 .شده است
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  حادثۀ کوهستان -9
به  115ستاد هدایت عملیات دانشگاه علوم پزشکی شیفت هستید که توسط دیسپچ اورژانس  در

نفرة کوهنوردي در ارتقاعات شمالی مرکز استان به  15که یک تیم شما اطالع داده می شود 

در اثر این . دلیل سقوط بهمن و ریزش سنگ دچار حادثه شده و در ارتفاعات گیر افتاده اند

به دلیل کوالك برف و صعب العبور بودن . ت شده و پنج نفر مصدوم شده اندحادثه یک نفر فو

با . منطقه، تیم هاي زمینی امداد و نجات کوهستان موفق به انجام عملبات نجات نشده اند

به نزدیک ترین بیمارستان . هماهنگی مسئوالن مربوطه مجوز اعزام بالگرد امداد صادر می شود

ساعتی بعد اخبار تأیید نشده اي حکایت از سقوط . اده باش می شودداراي پد بالگرد اعالم آم

بالگرد در اثر شرایط نامساعد جوي و وجود مه شدید در منطقه و متعاقب آن حریق به دست می 

  .شده اند کشته) کادر پروازي و امدادي(طبق این اخبار هر سه سرنشین بالگرد . رسد
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  همه گیري بیماري گوارشی -10
در حال طبخ نذري مساجد  مذهبی در تکبه ها وهیئات  اغلبو  ایام عزاداري ماه محرم است     

اورژانس بخش تعداد مراجعین به  ،هم ماه محرمدر روز ن .می باشند) ع(ی و اطعام عزاداران حسین

، و بیشتر مراجعین هم این عالئم تهـوع، اسـتفراغ  است افزایش قابل توجهی داشته ها بیمارستان 

ارستانی و اورژانس پیش بیم کارکنانتعدادي از . و ضعف و بی حالی را اظهار می کنند درد شکم

. نیز به دلیل همین مشـکالت اسـتعالجی گرفتـه انـد     ها اورژانس بیمارستانسه نفر از پرستاران 

نیز بیش از حد توان پاسخ گویی شده و از سویی دیگر تعداد افرادي  115تعداد تماس با اورژانس 

. که با وسایل شخصی نیز به مراکز درمانی مراجعه می کنند بیش از تعداد روزهاي معمول اسـت 

ا بین عزاداران حسـینی  دفتر کنترل بیماریهاي واگیر دانشگاه نیز خبر از شیوع بیماري گوارشی ر

 به تمامی مراکز درمانی و بهداشتی اعالم آماده باش شده است و جلسه هماهنگی. ندتائید می ک

هدایت عملیات دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است و در حال  مدیریت حادثه نیز در مرکز و

عمـدي مـواد   مبنی بر آلودگی  شایعاتی. تصمیم گیري در ارتباط با اقدامات پاسخگویی می باشد

در حــال حاضــر مســئولین حــوزه بهداشــت و درمــان نگــران تعــداد . غــذایی شــنیده مــی شــود

 .درمانی می باشند زیادمراجعین به مراکز
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  مودبخش 
  

  حوادث و بالیاي
  انسان ساخت
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  تصادف جاده اي -1
صدا و سیما با قطع برنامه هاي عادي خود خبر از وقوع یک تصادف سنگین زنجیره اي در جادة  

این تصادف در اثر برخورد رو در روي یک دستگاه تریلر با . کوهستانی خروجی شهر شمامی دهد

یک اتوبوس مسافربري بین شهري و متعاقب آن واژگونی اتوبوس به دره مجاور رخ داده است و 

به دنبال این حادثه . اي اولیه عامل حادثه را خواب آلودگی رانندة تریلر نشان می دهندبررسی ه

تعداد زیادي خودروي شخصی و چند وانت و یک مینی بوس که در اثر سرعت باال امکان کنترل 

تصادف در نیمه شب رخ . خود را از دست داده به طور زنجیره اي با یکدیگر برخورد می کنند

تعداد فوتی ها چند ده تن برآورد می شود . نبودن روشنایی جاده مزید بر علت استداده و کافی 

به  نقلیه سنگین طویژه وسائه عبوري ب خودروهايتعداد زیادي از .نده ادشبسیاري مجروح  وافراد

. که انسداد جاده را تشدیدکرده است نداکمک به مجروحان در آن محل متوقف شده  منظور

ند و نیاز به برش بدنه اتوبوس توسط نیروهاي ادر داخل اتوبوس گیر افتاده  تعدادي از مجروحان

می اطالع داده  منطقهو نیروي انتظامی  115این اتفاق توسط مردم به اورژانس . نجات می باشد

صحنه  ،حادثه رسیده صحنۀوقت به  اسرعنیز در تیم هاي عملیاتی این نهادهاي امدادي د که وش

دانشگاه فعال می شود و پس از دریافت گزارش (EOC)مرکز هدایت عملیات .دنمی کنرا ارزیابی 

ارزیابی سریع اولین واحد عملیاتی که به صحنه رسیده است، با تشخیص کمبود آمبوالنس از 

هاي شهراعالم به کلیه بیمارستانهمین طور. می کند درخواست کمک جاورشهر م 115 اورژانس

می اعزام بالگردنیز درخواست ) قطب(استان مجاور همچنین از امداد هوایی . می شودآماده باش

ر رسیدن خودروهاي حمل جنازه، انبوه اجساد کنار جاده صحنه هاي دلخراشی در اثر دی. دوش

ایجاد کرده است و چند نفر با دیدن این صحنه ها دچار حملۀ عصبی شده با صداي بلند فریاد 
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مین هم در اثر وخامت حال در حین انتقال و اغلب در نزدیکی تعدادي از مصدو. می کشند

بحران بیمارستان توسط سوپروایزر  ۀاعضاي کمیتدر بیمارستان . بیمارستان فوت می کنند

مجروحان حادثه با تمام خودروهاي موجود مثل آمبوالنس هاي .وندشمی فراخوان  کشیک

. ندوي شخصی به بیمارستان منتقل می ش، هالل احمر، نیروي انتظامی و حتی خودروهااورژانس

اتمام ذخایر بانک خون  و به حجم زیاد خون زبه دلیل نیا. استاورژانس بیمارستان بسیار شلوغ 

. می شودبیمارستان و پایگاه انتقال خون شهرستان، از مردم جهت اهداي خون استمداد 

ی و کمبود شدید امکانات و مراجعین، فشار مسئولین محل مصدومینبیمارستان با موج انبوه 

  .مواجه است
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  قطع برق -2
است که برق شهر قطع می شود و برق اضطراري بیمارستان وارد جریان می شود و هنگام عصر 

می دقیقه مجددا برق قطع  10دستگاه هاي الکتریکی شروع به کار کردند و بعد از حدود  مجدداً

طی تماس با واحد . دوشمی جریان برق برقرار ن ند امامی شومنتظر  کارکناندقایقی. دوش

. د ژنراتور ها از کار افتاده است و در حال تالش براي رفع نقص هستندوشمی  تاسیسات مشخص

هستند و یک بیمار در اتاق عمل قلب باز   ICUبیمار متصل به دستگاه ونتیالتور در بخش 10

بیمار هم  پنجژیوپالستی است و تحت آن کت لبتحت عمل جراحی است و یک بیمار در بخش 

اما هنوز نقص  ،از قطع برق می گذرددقیقه  20حدود . دنتحت عمل جراحی میباشدر اتاق عمل

علت ه برطرف نشده است و طی تماس با واحد فوریت اداره برق نیز مشخص می شود که ب

  .ی باشداتصالی در پست برق حدود دو تا سه ساعت زمان براي  برقراري مجدد برق الزم م
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  تجمع انبوه  - 3
در روز عاشوراي حسینی امسال مطابق رسم دیرباز سالیان گذشته، مردم شهر و مناطق اطراف در 

شواهد و . میدان اصلی و مقابل مسجد جامع شهر تجمع می کنند و به عزاداري می پردازند

شتر بودن جمعیت بررسی هاي نهادهاي مسئول مانند استانداري و فرمانداري حکایت از بی

دستگاه هاي امدادي و انتظامی به منظور . عزاداران احتمالی امسال نسبت به سال هاي قبل دارد

در  پیش بیمارستانیاورژانس . خدمت رسانی بهینه به این مراسم باشکوه خود را آماده می کنند

با یاري دانشگاه، عالوه بر تنها اتوبوس آمبوالنس در اختیار .  آماده باش کامل به سر می برد

دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس دیگر در مناطق ، )قطب(معین  دانشگاه علوم پزشکیگرفتن از 

ده ها کد آمبوالنس و موتورالنس و یک فروند بالگرد امدادي در . تعیین شده مستقر شده اند

مرکز هدایت عملیات . اطراف محل اصلی تجمع و خیابان هاي منتهی به آن استقرار یافته اند

EOC)  (عال سازي سامانۀ فرماندهی حادثۀ دانشگاه به بیمارستان هاي اصلی شهر توصیه به ف

ساعاتی مانده به آغاز مراسم، نیروهاي امنیتی خبر از ورود یک . نموده است) HICS(بیمارستانی 

تالش ها براي دستگیري این . تیم انتحاري از مرز جهت انفجار خود در میان جمعیت می دهند

عفونت هاي تنفسی فوقانی و  سردي نسبی هوا موجب شیوع. تیم تا این لحظه ناکام مانده است

تعدادي از آمبوالنس ها با . شده است 115 آمبوالنس مراجعۀ مکرر بیماران سرپایی به کدهاي

یک پست امدادي پیشرفته و . سیار را دارند ICUاستقرار پزشک و امکانات الزم در آن ها نقش 

کی میدان راه اندازي در نزدی) بخشی از یک بیمارستان صحرایی(دپوي دارو در یک سازة بادي 

  .همه براي وقوع هر حادثه اي آماده اند. شده است
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  آتش سوزي -4
آتش سوزي در یک  ،خبر از زمستانی است که مرکز دیسپچ شبیک ساعات ابتدایی 

بنا بر شنیده ها از شاهدان . ددهمی  -با حضور گستردة مردم –مسجدهنگام برگزاري یک مراسم 

روي بخاري ) پوشش سقف حیاط(ر وزش باد و افتادن پردة برزنتی عینی، علت آتش سوزي در اث

پس از اطالع نمازگزاران از آتش سوزي، و هجوم به سمت . بزرگ وسط حیاط مسجد بوده است

تنها در خروجی و راه پله هاي باریک و قدیمی، تعداد زیادي از افراد به ویژه چند کودك و 

تعداد زیادي دچار شکستگی شده و چندین نفر هم  سالمند و خانم زیر دست و پا می مانند و

به دلیل چوبی بودن سقف مسجد و وجود حجم زیادي پرچمو پرده پارچه اي در . فوت کرده اند

علی رغم . مسجد، آتش یه سرعت شعله ور می شود و تعداد زیادي در آتش حبس می شوند

گی فوت و چند ده نفر با حضور سریع و تالش هاي آتش نشانی، تعداد زیادي به دلیل سوخت

در اثر پخش خبر و حضور انبوه مردم و خانواده هاي  .درجات مختلف دچار سوختگی شده اند

. نگران، خیابان هاي نزدیک محل حادثه کامال مسدود است و امدادرسانی بسیار دشوار شده است

محل حادثه تعداد زیادي از مصدومین توسط خودروهاي شخصی به نزدیک ترین بیمارستان به 

برده شده اند و خبرها حکایت از ناتوانی بیمارستان در مدیریت شرایط و درخواست کمک 

مدیریت صحنه بی نظم است و تعدادي از مردم به زور درخواست . بیمارستان از دانشگاه دارد

 تعدادي از. را دارند) علی رغم نداشتن اولویت طبق تریاژ انجام شده(انتقال سریعتر بیمارشان 

هنوز از  .تکنیسین هاي آمبوالنس توسط همراهان خشمگین مورد ضرب و شتم واقع شده اند

رسانه هاي محلی هم به منظور . اطالعی در دست نیست تعداد مصدومین و تعداد  مصدومین 

 .تهیه اخبار در محل حاضر شده اند و در حال مصاحبه با افراد در محل حادثه هستند
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  جابجایی جمعیت انبوه - 5
به علت هجوم بسیار بیشتر از پیش بینی جمعیت زوار عازم عتبات عالیات درجریان پیاده      

، دانشگاه علوم پزشکی شما که در یکی از استان هاي مسیر زمینی )ع(روي اربعین حسینی 

به منظور آمادگی براي این جا به . منتهی به مرز عراق قرار دارد با مشکالتی مواجه می شود

ول جاده ها و در شهرهاي استان به براي تردد جمعیت به میزان پیش بینی شدة جایی در ط

ولی . قبلی، تعداد کافی  آمبوالنس و نیز تعداد محدودي اتوبوس آمبوالنس مستقر شده است

. به ویژه تصادفات جاده اي بسیار فراتر از حد انتظار است 115تعداد مأموریت هاي اورژانس 

تعداد بیماران سرپایی . ترافیکی تقریبا سه برابر شرایط عادي استتعداد فوتی هاي حوادث 

مراجعه کننده به پایگاه هاي امدادي و اتوبوس آمبوالنس بسیار زیاد است و ذخایر دارویی آن ها 

، 115عالوه بر کارکنان اورژانس . رو به اتمام است) به ویژه داروهاي غیر اورژانسی و سرپایی(

مارستان هاي استان خسته اند و امکان تعویض شیفت منطقی ندارند و پزشکان و پرستاران بی

کمبود جدي محصوالت بهداشتی نظیر . نیروي کمکی از استانهاي معین هنوز تأمین نشده است

با آن که هنوز اعزام زوار . گزارش شده است... صابون، ماسک تنفسی کارکنان، مواد گندزدایی و 

زوار آغاز شده و مشکالت تنفسی و گوارشی در رأس مشکالت به پایان نرسیده، موج بازگشت 

با توجه به غافلگیري و کمبود همه جانبۀ امکانات، جمعیت هالل احمر و . زوار برگشتی است

شبکۀ بهداشتی و درمانی مرکز استان . بسیج جامعه پزشکی به یاري نظام سالمت شتافته اند

کمبود جدي دستگاه دیالیز . ی کرده استدرخواست استقرار یک دستگاه بیمارستان صحرای

از سوي وزارت بهداشت، تیم هاي عملیاتی بهداشتی و نیز آمبوالنس هاي جدید . گزارش می شود

با کادر کامل اعزام شده اند ولی در استقرار ایشان و تلفیقشان با تیم هاي بومی  115اورژانس 
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توسط گروهک هاي تروریستی  حاريانتشایعۀ طراحی انجام عملیات . مشکالتی گزارش می شود

در اثر مصرف غذاي مانده و مسموم توسط زوار یک . مستقر در عراق دست به دست می شود

  .کاروان یک طغیان استافیلوکوکی هم مشکالتی براي یکی از بیمارستان ها پدید آورده است
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  حمله به بیمارستان - 6
گذشته شخصا جهت درمان به بیمارستان شما مراجعه به دنبال مرگ یک بیمار جوان که روز 

کرده و به نظر می رسد در اثر خطاي پزشکی فوت شده است، خانواده و اقوام بیمار با هجوم به 

بیمارستان ابتدا با حضور در دفتر ریاست درخواست مالقات و برخورد با پزشک مقصر را دارند، 

به بیمارستان حمله ور می شوند و اقدام به  که پس از مواجهه با ممانعت رییس بیمارستان،

شکستن تمام شیشه هاي طبقه همکف و چراغ هاي فضاي سبز محوطۀ بیمارستان و فحاشی و 

. زد و خورد با انتظامات و تهدید به قتل کادر درمانی بخش مربوطه و پزشک مورد نظر می کنند

پس از . نس و درمانگاه مختل می شوددر اثر این اقدامات روند پذیرش بیماران به ویژه در اورژا

لحظاتی مهاجمین به روش نامعلومی اقدام به قطع برق بیمارستان و حمله به حوزة ریاست می 

رییس بیمارستان ناچار به ترك دفتر از طریق در پشتی و خروج از بیمارستان می شود و . کنند

ی پلیس مطلع شده و به یک واحد عملیات. این امر، ادارة بیمارستان را سخت تر می کند

تعدادي مصدوم بدحال در اثر . بیمارستان وارد می شود ولی قادر به کنترل شرایط نمی باشند

یک تصادف همزمان به بیمارستان آورده می شوند ولی کادر درمان براي اقدامات خود احساس 

مشکالتی را  قطع برق. تلفن هاي مکرر مسئولین مختلف بی وقفه ادامه دارد. امنیت نمی کنند

تعداد مصدومین زد و خورد از هر دو . براي بخش هاي ویژه و اتاق هاي عمل پدید آورده است

سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی به فرماندهی مدیر بیمارستان تشکیل . طرف قابل توجه است

م خبر می رسد که برخی از مهاجمین به مطب و منزل پزشک مورد نظر تعرض و اقدا. می شود

پخش این خبر موجی از احساس ناامنی در بین . به عربده کشی و شکستن شیشه ها کرده اند

پزشکان پدید می آورد و اغلب ایشان با دست کشیدن از کار خواهان تأمین امنیت خود و 
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تجمع تعداد زیادي از همراهان بیماران بستري در اعتراض به عدم رسیدگی . همکارشان هستند

  .پیچیده تر کرده استدرمانی مشکل را 
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  انفجار گازهاي طبی -7
می  هراسانبیمارستان همه را  ست که ناگهان صداي مهیبی از طبقات زیرینا پیش از ظهر    

با تعدادي از افراد  .بیمارستان می لرزد و تعدادي از شیشه ها فرو می ریزند ساختمان کل. کند

. زلزله در حال فرار از راه پله ها می باشند که صداي مهیبی دیگري شنیده می شود تصور وقوع

به دنبال علت حادثه اتاق هاي خود خارج می شوندو وحشت زده از  کارکنانهمهبیماران و 

جایی کپسول هاي گاز هاي ه وانتی که براي جابیک شد که می مشخص پس از ساعتی . هستند

کپسول و آتش  چندطبی وارد بیمارستان شده است در برخورد با کپسول ها منجر به ترکیدن 

چند نفر از کارکنان  شدت آسیب دیده است و ه ب وانتراننده . گرفتن خود خودرو شده است

ه فضا را دود هم. اداري و خدماتانبار تجهیزات پزشکی دچار سوختگی و صدمات دیگر شده اند

دستگاه اکسیژن ساز نیز از کار افتاده . گاز هاي طبی تخریب شده استپرکرده است و دیوار اتاق 

قسمتی از دیوارهاي بخش اورژانس که باالي انبار تجهیزات پزشکی واقع شده ترك خورده  .است

تماس هاي مکرر و حضور برخی مسئولین نظامی و . است و احتمال ریزش دیوار وجود دارد

چار سردرگمی کرده و فعالیت هاي روزمرة بیمارستان با اخالل امنیتی مسئوالن بیمارستان را د

برخی از پزشکان جراح با اعالم نبود امنیت الزم بیمارستان را ترك می کنند و . مواجه شده است

  .عمل هاي بسیاري لغو می شود

  

  

 

  



٣٣ 
 

  غرق شدن دانش آموزان -8
تماس گرفته  115 شما با دیسپچ  مرکز اورژانس شهرستان است که عصر یک روز  جمعه بهاري

در جریان یک اردوي تفریحی یکی از مدارس دخترانه در مجاورت  و خبر می رسد کهمی شود 

بزرگ بیرون شهر و به دلیل سوار شدن بیش از ظرفیت دانش آموزان به یک قایق  ۀرودخان

چند تن از . ة قایق به داخل آب می افتندتفریحی، قایق واژگون و دانش آموزان و مربی و رانند

عابران و دیگر مسافران با مشاهدة فریادهاي سایر دانش آموزان، براي نجات حادثه دیدگان داخل 

با اطالع مردم و رسیدن تیم هاي . آب رفتند که تعدادي از ایشان هم دچار حادثه شده اند

وم اعم از مشکالت تنفسی و ترومایی از امدادي، تعداد زیادي جسد و تقریبا به همان تعداد مصد

براي انتقال این مصدومین تعداد آمبوالنس هاي اعزامی کفایت نمی . آب بیرون کشیده شده اند

کمبود دارو و . کند و با ایجاد منطقۀ تریاژ، تالش می شود براي انتقال، تریاژ صحیحی انجام شود

ازدحام  مردم و خودروها . رده استتجهیزات پزشکی در آغاز درمان در محل مشکل ایجاد ک

حضور مسئولین محلی و دستورهاي متناقض و . موجب اختالل در روند درمان و انتقال شده است

  .  امداد شده است عملیاتورود برخی از ایشان به امور درمانی باعث پیچیده تر شدن 
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  115اورژانس  دیسپچ تلفنقطع  -9
در یکی از شلوغ ترین ایام کاري سال از نظر مأموریت هاي اورژانس پیش بیمارستانی به سر می 

شهرستان بزرگ شما صورت می  115برید و در هر ساعت ده ها تماس تلفنی به مرکز اورژانس 

در اثر تعمیرات ساختمانی و بی احتیاطی یکی از کارگران، سیم هاي اصلی مخابراتی . پذیرد

ساختمان جدید و . دة ارتباطات دیسپچ با شعلۀ آتش سوزانده و به کلی قطع می شودتأمین کنن

رزرو دیسپچ اورژانس نیز در سوي دیگر شهر مراحل نهایی ساخت و تجهیز خود را طی می کند 

. برگشت می خورد 115تماس هاي مکرر مردم با سامانۀ تلفنی . و هنوز آمادة بهره برداري نیست

 هدایت عملیاتۀ شهر متوجه موضوع شده، به شدت به مسئولین مرکز مسئوالن عالی رتب

تیم هاي مخابراتی با تمام توان مشغول فعالیتند ولی با توجه به . دانشگاه فشار وارد می کنند

صدا و سیماي محلی از مرگ دو نفر . ساعت قطعی ادامه خواهد داشت 24شدت صدمه حداقل 

  .ورژانس گزارشی پخش می کنددر اثر عدم اعزام بموقع آمبوالنس ا
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  انفجار و ریزش معدن -10
بیانگر وقوع یک انفجار در  115گرفته شده با اورژانس  صبح است که تماسِ 10ساعت حدود 

محل حادثه تا نزدیک ترین مرکز درمانی . معدن زغال سنگ ناشی از انفجار کپسول گاز می باشد

نفر از کارگران معدن  20تا 15اولیه حاکی از به دام افتادن کیلومتر فاصله دارد و اخبار  40تا  30

جلسه هماهنگی با سایر  .می شودآمبوالنس به منطقه اعزام  چند دستگاهبالفاصله . می باشد

حادثه محل  بهاورژانس که هاي اولین آمبوالنس سین یتکن. اري استزدستگاه ها در حال برگ

 مسیر منتهی بهتجمع کارگران در . دهد تر خبر میاست از نیاز به آمبوالنس هاي بیش رسیده

هنوز زمان زیادي . را سخت کرده استامدادرسانی کار  و دخالت برخی از مسئوالن ایشان، معدن

ی ها و وحشت را نگراننس نمی گذرد که صداي انفجار مهیب دیگري از حضور نیروهاي اورژا

. استشده  مسدودتاده نیز پس از این انفجار راه ارتباطی با کارگران در دام اف. دوچندان می کند

انفجار دوم بر تعداد تلفات و مصدومین . تعدادي از تکنیسین هاي اورژانس نیز مصدوم شده اند

بیماران سوختگی  زیادو امکانات رسیدگی به تعداد  ICUنیاز احتمالی به تخت . افزوده است

یک بالگرد امداد به منطقه اعزام می . به بیمارستان ا اعالم آماده باش می شود. گزارش می شود

 . شود
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  حملۀ اشرار به اتوبوس بین شهري -11

دانشگاه علوم پزشکی، به بیمارستان شما ) EOC(نیمه شب از طریق مرکز هدایت عملیات      

تعدادي از اشرار محلی با نیت سرقت و نیز انتقام اعدام یکی از اعضاي اطالع داده می شود که 

گروهشان اقدام حمله مسلحانه به اتوبوس بین شهري حامل مسافرین عازم زیارت مشهد کرده 

در جریان این حمله که با تیربار و سالح هاي نیمه سنگین صورت گرفته حدود نیمی از . اند

همچنین در . ات باقیمانده به سختی مصدوم و مجروح شده اندمسافرین کشته و تقریبا همه نفر

اثر سوراخ شدن باك خودرو ناشی از اصابت گلوله، پس از ترك منطقه توسط اشرار و هنگامی که 

امدادگران مشغول عملیات امدادي بودند متأسفانه انفجاري رخ می دهد و تعدادي از نیروهاي 

با اعزام چند . رستانی هم کشته و مجروح می شوندپلیس و آتش نشانی و اورژانس پیش بیما

دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس کلیۀ اجساد و زخمی ها یک جا به بیمارستان شما منتقل 

به دلیل ماهیت امنیتی حادثه، بیمارستان در کنترل مسئولین انتظامی و امنیتی است . می شوند

تخت هاي اورژانس و . با کندي انجام می شود و به دلیل کنترل جدي ترددها، اقدامات درمانی

کمبود پرستار و پزشک متخصص مشهود است و . اتاق عمل پاسخگوي تعداد مراجعین نیست

به دلیل عدم اجازه ورود به بستگان . حتی تخت کافی براي بستري مجروحان وجود ندارد

یل بی تدبیري یکی از به دل. بیماران، در ورودي بیمارستان بین مردم درگیري پیش آمده است

نگرانی ها از عمدي بودن . کارکنان فنی کشیک، برق بیمارستان قطع و مشکل دوچندان می شود

  .قطع برق رو به افزایش است
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  سقوط هواپیما -12

در ساعات میانی روز و قبل از ظهر، تماس هاي متعدد مردمی با اورژانس خبر از سقوط یک 

بر . ی از مناطق مسکونی نزدیک فرودگاه شهر را می دهندفروند هواپیماي مسافربري در یک

اساس شنیده ها، یک موتور هواپیما لحظاتی پس از برخاستن دچار آتش سوزي می شود و تالش 

سقوط هواپیما در یکی از پرترددترین مناطق . خلبان براي بازگشت به فرودگاه ناکام می ماند

موضوع نشان از تعداد باالي تلفات و مصدومین داراي بافت تجاري و مسکونی رخ داده و این 

به دلیل احتمال عمدي بودن حادثه نیروهاي امنیتی به محاصره منطقه و منع . احتمالی دارد

تعدادي از آمبوالنس هاي اعزامی طی تماس با مرکز از . هرگونه عبور و مرور می پردازند

. در هماهنگی ها خبر می دهندجلوگیري مآمورین انتظامی براي ورود و اتالف وقت طالیی 

از صحنۀ حادثه نشان می دهد ) اعزامی از نزدیکترین پایگاه(ارزیابی سریع نخستین تیم عملیاتی 

که برخورد هواپیما با یک برج ده طبقه عالوه بر تخریب کامل آن برج و صدمات جدي به 

ان ها تا شعاع ساختمان هاي مجاور باعث وقوع یک انفجار مهیب و فروریختن شیشه ساختم

ارزیابی . متري و نیز اصابت ترکش و موج انفجار به تعداد زیادي از رهگذران شده است 500

عمدة مصدومیت ها شامل انواع تروما . سریع حاکی از وجود ده ها کشته و صدها مصدوم است

شکستگی، جراحات شکم، صدمات چشم و فک و صورت موارد جراحی اعصاب و از همه بیشتر (

همزمان با اعزام خودروي فرماندهی، همۀ . ، سوختگی و اعصاب و روان می باشد)یپل ترومامولت

مطابق برنامۀ کشوري . اتوبوس آمبوالنس ها و عمدة کدهاي آمبوالنس به منطقه اعزام می شوند

عملیات فوریت اورژانس پیش بیمارستانی، فورا پست فرماندهی حادثه، منطقۀ تریاژ، منطقۀ 
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به دلیل حضور تیم هاي . ن، آمادگاه و پست امداد پیشرفته شکل می گیرندتجمع مصدومی

و ) از جمله پلیس، هالل احمر، آتش نشانی، پزشکی قانونی و نیروهاي مسلح(امدادي مختلف 

در اعالم بیمارستان هاي مقصد . تداخالت کاري، عملیات گاه با مشکل مواجه می شود

  .ناهماهنگی هاي متعددي مشاهده می شود
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  انفجار قطار - 13
صبح روز جمعه صداي انفجاري مهیبی به گوش می رسد و همۀ ساختمان ها به  6در ساعت 

حادثه به علت خروج از خط و . دود غلیظی از ایستگاه راه آهن دیده می شود. شدت می لرزند

و حمل همزمان صدها تن  –در اثر نقص فنی و شیب منطقه –واژگونی ناشی از فرار قطار 

ساختمان هاي . سوخت مازوت و گندم در قطار باري و همزمانی با اتصال الکتریکی رخ داده است

ایستگاه و اطراف آن تا شعاع پانصد متري تخریب کامل شده اند و ساختمان هاي مناطق مجاور 

سوختگی و آسیب  تعداد زیادي از مردم از جمله بچه ها  دچار. نیز آسیب هاي جدي دیده اند

تعداد نامشخصی از مردم در اولین ساختمان هاي نزدیک به حادثه در دام افتاده . دیدگی شده اند

شهرستان به امدادرسانی به مصدومان  115مرکز اورژانس . مرگ و میر زیادي رخ داده است. اند

پرداخته، مراتب را  نخستین آمبوالنس اعزامی به ارزیابی سریع. حادثه و انتقال ایشان می پردازد

با رسیدن تیم هاي بعدي، تریاژ و انتقال . به مرکز هدایت عملیات دانشگاه گزارش می کند

کیلومتر فاصله نزدیک ترین مرکز پزشکی به محل  5بیمارستانی با . مصدومین آغاز می شود

طور طبیعی برق، آب و خدمات ارتباطی در منطقه به . حادثه است، اما از حادثه متأثر نشده است

قربانیان و مصدومین دقایقی پس از انفجار با انواع خودروها به بیمارستان آورده می . کار می کند

. نیاز دارند ICUعمدة مصدومین دچار سوختگی هستند و تعداد زیادي از ایشان به تخت . شوند

کاو، امنیت اورژانس شلوغ و به هم ریخته است و در اثر ازدحام خانواده مصدومین و مردم کنج

  .بیمارستان قابل کنترل نیست



۴٠ 
 

  

  

 

  غرق شدن شناور دریایی - 14
غروب یک روز پاییزي است که تماسی از یک شناور با مرکز اورژانس ساحلی گرفته مـی شـود و   

اعالم می دارد که به دلیل نقص فنی یکی از موتورهاي شناور، اتوبوس دریایی در آب هاي مـواج  

نفـر   7نفـر بـه همـراه     40مسافرین این شناور تنـدور   تعداد. شده اندمایلی از ساحل گرفتار  10

به تمـامی دسـتگاه   دانشگاه) EOC(موضوع توسط مرکز هدایت عملیات . پرسنل اعالم شده است

تیم امداد و نجاتی متشکل از سازمان هـاي امـدادي حاضـر بـه     . ط اطالع داده می شودربهاي ذی

بـه منطقـه بـاز مـی      شب است که تیم امدادي اعزامـی  یمهساعت حوالی ن. محل اعزام می شوند

از سرنوشت مابقی مسافران و پرسنل . نفر از مسافرین را با خود به ساحل باز می گرداند 5گردد و 

صبح روز بعد است و شایعات متعددي در مـورد  . این شناور تندور اطالعی در دسترس نمی باشد

ه است و دو تیم امداد و نجات هم به منطقه اعزام وضعیت مسافران و علت حادثه شهر را فراگرفت

  .شده اند
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  حملۀ سایبري -15

دیمی بیمارستان شما با داشتن مهارت باالي رایانه اي از داخل منزلش ناراضی قیکی از کارمندان 

با ارسال ویروسهاي قوي به تخریب نرم افزاري شبکه رایانه بیمارستان و سامانۀ اطالعات 

شده اند و باعث از  روس هاي رایانه اي، نیمه شب فعالوی. اقدام کرده است) HIS(بیمارستانی 

بین رفتن بخش مهمی از اطالعات بیماران بستري و سرپایی و پرونده هاي پزشکی و بانک 

این امر پذیرش بیماران جدید را با اختالل جدي . شده اند... اطالعاتی کارکنان و پزشکان و 

ده و فرآیندهاي مالی به کلی با اختالل مواجه شده به نحوي که در درمانگاه و اورژانس مواجه کر

مقابل صندوق صف طویلی تشکیل شده و منجر به اعتراضات گستردة بیماران و عصبانیت 

بخشی از دستگاه هاي پزشکی که با سامانه هاي رایانه اي کار . پزشکان و کادر درماتی شده است

با به هم ریختن . از کار افتاده اند هم عمالً) و طب هسته اي MRI ایی مانند بخش ه(می کردند 

برنامه هاي جاري بیمارستان برخی عمل هاي جراحی لغو می شود و مسئول فنی و سوپروایزر 

اخبار این . گزارش هایی از آسیب دیدن برخی بیماران به دلیل این به هم ریختگی می دهند

  .ده استهاي محلی کشانده  ش حادثه توسط یکی از کارکنان ناشناس به رسانه
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  زیستی ۀحمل - 16
دربرخیازروستاهایمنطقۀ شما از دو روز قبلیک بیماري ناشناس شیوعپیداکردهکهدراین زمان 

با پیگیري . کوتاه چندیننفرفوت شدهوتقریبا ده برابر آندربیمارستانهایمنطقهبستري شده اند

استور،مرکزمدیریتبیماریها، دانشگاه علوم پزشکی، تیمی متشکل از نمایندگاناورژانسکشور،انستیتوپ

واردمنطقه شما می شوندو مرکز تحقیقات بیماري هاي عفونی و چند متخصص از پایتختسریعاً

پس از سرکشی ازمنطقهعشایریکپرنشینودامدارمشخص میشودپسازذبحیکداموارد 

شدهازجایدیگروطبخومصرفآنتوسطهمهمیهماناناینبیماریشایعشده و احتمال انتقال شخص به 

عالیمبیماریتبولرزهمراهباسردرد،گلودرد،تورمناحیهگردنیوتنگینفس است و .ز وجود داردشخص نی

شک جدي به عمدي بودن حادثه وجود .سرعتشیوعوشدتآنبسیارحیرتآورمی باشد

بهآزمایشگاه معتبر دانشگاهعلومپزشکیقطب نمونهخونگرفته شدهازیکیازبیمارانسریعاً.دارد

شدتحادثهموجب .املبه طور قطعی شناسایینمی شودمعینفرستاده می شود ولی متأسفانه ع

جوسازیوسیع رسانهاي شده و شایعۀ وسیع شیوع طاعوندراستانسببوحشتاهالیمنطقهوموجب 

فرمانداران ونمایندگانمجلسو نیروهاي امنیتی منطقهفعالشده .توقف حرکتتریلرهایترانزیتشدهاست

با . صل شده اندأند به مراقبتهاي ویژه مستبیمارستان هاي استان از تعداد زیاد بیماران نیازم.اند

توجه به احتمال آلودگی بیشتر، مردمی که بدون عالمت هستند در جستجوي یافتن امکانات 

بهداشت، بیمارستان، خانۀ (مرکز شما . پزشکی بیشتر براي پیشگیري از بیمار شدن هستند
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ولین محلی و کمبود شدید امکانات با موج انبوه بیماران و مراجعین، فشار مسئ...) و 115اورژانس 

 .مواجه است

  
  حادثۀ شیمیایی -17

به شما اطالع داده می شود که در اثر انحراف از مسیر و برخورد منجر به واژگونی یک دستگاه  

که  -با دیوار یک ورزشگاه در یکی از مناطق پر ازدحام شهر ) ب ژاولآ(شیمیاییمواد تانکر حامل 

بخارات گازي به رنگ زرد مایل به سبز در  -به مقصد شرکت آب و فاضالب در حرکت بود 

زاد آمتأسفانه چند نفر در اثر تصادف و چندین نفر در اثر استنشاق گاز . منطقه آزاد شده است

به ) عابرین، فروشندگان و حاضرین در ورزشگاه(ادي از مردم تعداد زی. فوت شده اند) کلر(شده

علت استنشاق گاز دچار عالیمی از قبیل زخم گلو، سرفه هاي خشک، سوزش چشم ها، سنگینی 

قفسۀ سینه، تنفس سریع و کم عمق، افزایش ترشحات بزاق و بینی و تهوع و پرادراري و اسهال 

وار زرد به دور منطقۀ حادثه مقررات منع تردد را پلیس و نیروهاي مسلح با کشیدن ن. شده اند

اورژانس با اعزام فوري تیم هاي عملیاتی آموزش دیدة ویژه و مجهز به تجهیزات . پیاده کرده اند

. مستقر می شود )Warm Zone(حادثه  محافظت شخصی به محل حادثه در منطقۀ گرم

ز مردم به دلیل شوك و نارسایی حال برخی ا. عملیات تریاژ و آلودگی زدایی آغاز شده است

توسط مرکز هدایت عملیات دانشگاه به بیمارستان هاي شهر . تنفسی وخیم گزارش می شود

از بیمارستان هاي نزدیک محل حادثه خود را براي آلودگی تعدادي . ده باش داده می شودآما

رنامۀ فراظرفیت در اورژانس هاي بیمارستانی و بخش هاي ویژه ب. زدایی مجدد آماده می کنند

  .  بیمارستان در حال پیاده سازي است
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  حمله شیمیایی - 18
لحظاتی پیش خبر داده می شود که در مصالي اصلی شهر هنگام برگزاري نماز جمعه یک      

یک گروه . گاز ناشناخته با بوي بادام تلخ از کانال کولر در میان نمازگزاران منتشر شده است

تعداد زیادي از مردم دچار سرفه و تنگی . تروریستی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است

اشک ریزش و خارش و قرمزي چشم ها، آبریزش بینی، آبریزش از دهان، تعریق شدید، نفس، 

در معاینات انجام . پرادراري، درد شکم و اسهال و استفراغ، خستگی و حتی بعضاً تشنج شده اند

، مشکالت دیگري از )DMAT(شده توسط پزشکان اعزامی در قالب تیم هاي واکنش سریع 

متاسفانه چند صد نفر . سمع صداي اضافه در ریه گزارش می شودقبیل تنگی شدید مردمک و 

فوتی ها عمدتاً در نزدیکی محل . بالفاصله در محل حادثه فوت شده اند) بیش از مصدومین(

تعداد مصدومین به مراتب بیش تر از ظرفیت اورژانس پیش . انتشار گاز ناشناس بوده اند

امنیتی و  نیروهاي؛ ه بر تیم هاي عملیاتی اورژانسعالو. بیمارستانی و بیمارستان هاي شهر است

تعداد زیادي از مردم براي . هالل احمر نیز به صحنۀ حادثه آمده اندانتظامی، آتش نشانی و 

تا رسیدن تیم . کمک و کسب خبر به منطقه هجوم آورده اند و ترافیک سنگینی ایجاد شده است

با آب پاشی دو خودروي آتش نشانی در منطقۀ هاي آلودگی زدایی ارتش و سپاه، آلودگی زدایی 

کمبود تجهیزات محافظت شخصی به ویژه ماسک تنفسی مشکالت . گرم حادثه برقرار می شود

انجام  دگی زدایی، تریاژ در صحنه در حالپس از آلو. جدي براي امدادرسانی ایجاد کرده است
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با توجه به اطالع بیمارستان، . دبیماران داراي اولویت فوري به بیمارستان اعزام می شون. است

با (سامانۀ فرماندهی حادثه تشکیل شده و تیم هاي تریاژ مجدد و آلودگی زدایی بیمارستانی 

دوش هاي کانکسی سیار و مستقل براي آقایان و خانم ها و تدارك گستردة لباس تمیز براي 

مرگ و میر و نوع  بر اساس سرعت. در محوطۀ بیرونی بیمارستان مستقر شده اند) مصدومان

) مانند سارین یا تابون(عالیم بیماران حدس زده می شود گاز استفاده شده یک عامل اعصاب 

باشد و بر این اساس داروهایی مانند آمپول هاي آتروپین، دیازپام و پرالیدوکسیم در حجم وسیع 

  .ده اندبرخی از امدادگران دچار عالیم ش. مشهود است ICUکمبود تخت. درخواست می شود
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  حادثۀ پرتوي -19
ساعاتی قبل اطالع داده شد کهدر تأسیسات هسته ایمنطقۀ شما در اثر یک حادثه ناشی از 

پرتوزا در محوطه آزاد و  نه هاي ایمنی مقدار نامعلومی گازاشکال فنی و نقص در عملکرد ساما

گسترش به مناطق مسکونی مجاور حادثه احتماال در حال . تعدادي از کارکنان پرتو گرفته اند

متاسفانه چند نفر فوت کرده اند و تعداد بیشتري مصدوم و تعداد بسیار بیشتري وحشتزده . است

پلیس، آتش نشانی، اورژانس پیش . در حال هجوم به بیمارستان نزدیک محل حادثه هستند

حوادث پرتوي بیمارستانی و سایر سازمان هاي امدادي، تجهیزات محافظت شخصی در برابر 

شایعات و اخبار غیر . ندارند و با وجود نگرانی جدي کارکنان، امدادرسانی را انجام می دهند

رسمی به ویژه در شبکه هاي اجتماعی حکایت از خرابکاري دارند و نگرانی عمومی جدي شده 

است و شرایط در حال امنیتی شدن است که این امر موجب ایجاد محدودیت در عملیات 

پزشکان بیمارستان آشنایی و تجربۀ چندانی از مواجهه با این حوادث . رسانی شده استامداد

مسئولین . ات بستري و درمان گزارش می شودندارند و کمبود تخت هاي عادي و ویژه و امکان

نیروهاي . بیمارستان براي حفظ ایمنی، آمادگی الزم را ندارند و در سردرگمی به سر می برند

انرژي اتمی تیم ها و تجهیزات آلودگی زدایی خود را به منطقه حادثه و مسلح و سازمان 

و ایستگاه هاي سیار آلودگی زدایی آغاز به کار کرده اند که البته . بیمارستان اعزام کرده اند

سریعا فضایی جهت تریاژ در ورودي بیمارستان . پاسخگوي خیل عظیم مراجعین نگران نیستند

ترافیک در نواحی منتهی به بیمارستان ها، . انی مشغول به فعالیتندایجاد می شود و کادر درم
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. هجوم خبرنگاران و همراهان به بیمارستان در روند درمان اخالل ایجاد کرده است. سنگین است

  .تعداد معدودي از مصدومین در بیمارستان فوت کرده اند

 

  انفجار هسته اي -20
کلرید سزیم را در محل تجمع یک مراسم مذهبی منفجر کرده  حاويگروهک منافقین یک بمب 

مامورین نیروي انتظامی تمامی راه هاي . نفر در این مراسم شرکت داشته اند 500حدود . است

پیش ارتباطی منتهی به محل حادثه را مسدود کرده اند و نیروهاي آتش نشانی و اورژانس 

با . ایجاد شده استاورژانس تریاژ توسط  نطقۀم. نیز در محل حضور دارند) 115(بیمارستانی 

بیمارستان . توجه به عدم آمادگی براي این اتفاق، کمبود تجهیزات محافظت شخصی مشهود است

به بیمارستان شما و سایر مراکز . شما نیز نزدیک ترین مرکز درمانی به محل حادثه می باشند

دثه از طریق مرکز هدایت عملیات بهداشتی درمانی که در منطقه وجود دارند در خصوص حا

اعالم آماده باش به منظورآلودگی زدایی  حادثهضمن اعالم وقوع . دانشگاه اطالع رسانی شده است

در چنین شرایطی تعداد زیادي از افراد با پاي خود به . و درمان این مصدومین نیز شده است

زدایی با تأخیر در ورودي بیمارستان ایستگاه هاي آلودگی . اورژانس بیمارستانها مراجعه کرده اند

 .مستقر می شود

  




