هاومعيارهايسطحبنديحادثهدرمراکزهدایتعملياتسالمتازسطحمحلیتاملی 


شاخص

هدف :
اين دستورالعمل با هدف تعيين بزرگي و شدت حادثه و تأثيرات منتج از آن براي تصميمگيري جهت تعيين سطح فعالسازي برنامه عملياتي پاسخ )(EOP

و مراكز هدايت عمليات طراحي شده است.
با استفاده از اين شاخصها مراكز هدايت عمليات از سطح دانشگاهي(محلي) ،قطبي تا سطحملّی براي تصميمگيري به منظور فعال سخازي برنامخه پاسخ
سطحدانشگاهها و قطب ها نيز بر اساس اين شاخص ها كه منتج از منابع علمي و نظر متخصصين مي باشند

اقدام خواهند نمود .مراكز هدايت عمليات در
الزمست با اعالم مركز هدايت وزارت بهداشت بر اساس سطح تعيين شده برنامه عملياتي خود و مراكز تابعه خود را فعال نمايند.
الزمست دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر كشور ،در هر سطح فعاليت مراكز هدايت عمليات ،مجموعه شرح وظايف و خدمات سالمتي مورد نياز را بر اساس
الگوي پيوست به دقت تدوين كرده  ،پس از آموزش تمرين نمايند.
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گيريبرايفعالسازيبرنامهپاسخمرکزهدایتعملياتبهحادثهدرچهارسطحتقسيمگردید .


سطوحتصميم

سطحفعاليت
پايش

رنگ

سطحهشدار

سفيد

E0

زرد

E1

3

نارنجي

E2

4

قرمز

E3

1

آمادهباش

2

فعالسازي نسبي
فعالسازي كامل

1

- Monitoring
- Alert
3
- Partial activation
4
- Full activation
2

2



فراینداطالعرسانی،سطحبنديوفعالسازيبرنامهپاسخمراکزهدایتعمليات)(EOC
حوادثوبالیا 
ازسطحمحلیتاملی 


در هر نوع از حوادث و باليا ،سطوح مختلفي از شدت وقوع حادثه قابل تعريف است كه بر اساس ابزارملیمخاطرات قابل استخراج و طبقه بندي بوده و بر
اساس کفایتامکاناتومنابعسالمتیونيازیاعدمنيازبهمنابعخارج از محل حادثه يا ساير سازمان ها تقسيم بندي مي شود.
بر اساس اطالعات دريافتي از محل حادثه با استفاده از ابزارارزیابیسریعوسامانهثبتحوادث و بر اساس اين مقياس ها چهار سطح فعال سازي
مركز هدايت عمليات سالمت تعريف شده است  .الزم به توضيح است كه در كليه سطوح نظارت ،مشاركت و/يا مداخله سطح ملي مورد نياز مي باشد.
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در اين سطح ،حادثه و بليه اي ،رخ نداده است و يا در صورت وقوع تعداد مصدوم و فوتي در ارائه خدمات نظام سالمت هيچ اختاللي ايجاد نکرده است .در
اين شرايط وقايع روزمره توسط مسئولين مراكز هدايت عمليات در سطوح دانشگاهي ،قطبي و ملي ،پايش ،گزارش و ثبت ميشود .در صورت مشاهده عاليم
هشدار دهنده وقوع  ،يا تغيير شرايط حادثه و يا رخداد حوادث بعدي(آبشاري) ،الزم است ضمن ارزيابي دقيق و تعيين سطح حادثه ،اطالعات مربوط توسط
مسئولين به سطح باالتر اطالع داده شود.
در اين شرايط مركز هدايت عمليات ملي فعاليتهاي معمول خود را انجام داده و اطالعات بطور منظم از تمام مراكز هدايت عمليات دانشگاه هاي قطب
دريافت ،تاييد ،تحليل ،گزارش تهيه شده و به نمايش گذاشته مي شود .مراكز هدايت عمليات قطب ها هم از دانشگاه هاي علوم پزشکي اطالعات را دريافت
و پس از تحليل به نمايش مي گذارند .هر مركز هدايت عمليات در هر سطحي بطور منظم بايد اطالعات مربوط به حوادث بر اساس فرم اطالع رساني را
دريافت و به سطوحباالتر خود اطالع رساني كند .عالوه بر اين اطالعات مربوط به زیرساختها،جمعيتشناختیوسالمتمنطقه نيز الزمست سالي
يک بار بروز رساني شود.
كليه اطالعات مربوط به ظرفيت هاي موجود الزمست با استفاده از ابزارملیظرفيت تکميل و پس از بارگذاري در سامانه ارزيابي خطر سالمت نسبت به
بروز رساني آن در صورت وقوع هر گونه تغيير اقدام شود.
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E1محلیدانشگاه
 تعداد كشته ها بيشتر از  10نفر و كمتر از  100نفر
 تعداد مصدومين بيشتر از  100نفر و كمتر از  1000نفر
 تعداد افراد نيازمند به امداد رساني بيشتر از  1000نفر و كمتر از  10000نفر

در اين شرايط حادثه اي اتفاق افتاده است و تعداد تلفات و يا مصدومين با استفاده از منابع سالمت دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه قابل مديريت مي
باشد .خدماتي مثل راه اندازي مركز درماني پيشرفته ( ،)AMPترياژ  ،خدمات اوليه درماني و انتقال به مراكز بهداشتي درماني توسط مركز مديريت حوادث
دانشگاه علوم پزشکي محلي قابل اجرا مي باشد .تعداد مصدومين خارج از توان مراكز بهداشتي و درماني محلي نمي باشد و نيازي به درخواست كمک از
دانشگاه هاي علوم پزشکي معين يا قطب وجود ندارد.
در اين سطح مركز هدايت عمليات دانشگاه علوم پزشکي كليه مداخالت الزم در شرايط وقوع حوادث را با استفاده از منابع دانشگاه متناسب با شرايط
،مديريت مي كند .عالوه بر اين مركز هدايت عمليات دانشگاه موظف است اطالع رساني الزم را به مراكز هدايت عمليات قطب و ملي انجام دهد.
 الزم به توضيح است كه هر كدام از موارد تعداد کشته ،مصدوم یا نياز به امداد رسانی اتفاق افتاد شرايط براي سطح مورد نظر فراهم است
همچنين منظور دانشگاه علوم پزشکي محل حادثه است و دانشکده هاي علوم پزشکي اقماري به عنوان زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشکي فرض
ميشود.
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 در اين سطح الزمست مراكز هدايت عمليات دانشگاه هاي معين و قطب حادثه را به دقت رصد كرده و در صورت تغيير شرايط حادثه يا وقوع
حوادث بعدي آمادگي الزم را براي مداخله بر اساس الگوي ملي پاس داشته باشند.

سطححادثهE2قطب 
 تعداد كشته ها بيشتر از  100و كمتر از  1000نفر
 تعداد مصدومين بيشتر از  1000و كمتر از  10000نفر
 تعداد افراد نيازمند به امداد رساني بيشتر از  10000و كمتر از  100000نفر

در اين سطح ميزان تلفات /مصدومين ،اختالل در ارائه خدمات سالمتي و خسارات وارد شده از وضعيت زرد بيشتر است و به ظرفيت بيشتر از دانشگاه علوم
پزشکي محل حادثه براي پاس گويي نياز است .در اين شرايط الزم است تالش شود تا شرايط پيش آمده در سطح قطب مديريت شود.
تعداد تلفات يا مصدومين قابل مديريت با منابع سالمت قطب محل حادثه مي باشد .خدماتي مثل راه اندازي مراكز درماني پيشرفته ( ،)AMPترياژ  ،خدمات
اوليه درماني و انتقال به مراكز بهداشتي درماني توسط مركز مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشکي قطب قابل اجرا مي شود .تعداد مصدومين خارج از توان
مراكز بهداشتي و درماني قطب نمي باشد و نيازي به درخواست و ارسال كمک از قطب هاي معين يا سطح ملي وجود ندارد .سطح حادثه  E2است و مركز
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هدايت عمليات دانشگاه علوم پزشکي قطب شرايط را مديريت مي كند .در اين شرايط فقط اطالع رساني به مركز هدايت عمليات قطب هاي معين و ملي
صورت مي گيرد.
 در اين سطح الزمست مراكز هدايت عمليات قطب هاي معين و ملي حادثه را به دقت رصد كرده و در صورت تغيير شرايط حادثه يا وقوع حوادث
بعدي آمادگي الزم را براي مداخله بر اساس الگوي ملي پاس داشته باشند.
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سطححادثهE3ملی
 تعداد كشته ها بيش از  1000نفر
 تعداد مصدومين بيش از  10000نفر
 تعداد نياز به امداد رساني بيش از  100000نفر
دراين سطح  ،حادثه  ،در گستره وسيعي رخداده است تعدادي از دانشگاه هاي علوم پزشکي مستقيما درگير حادثه هستند .تعداد مصدومين خارج از توان
مراكز بهداشتي و درماني قطب محل حادثه مي باشد و نياز به درخواست و ارسال كمک از قطب هاي معين يا سطح ملي وجود دارد .در اين سطح ميزان
تلفات از وضعيت نارنجي دانشگاه علوم پزشکي قطب محل حادثه بيشتر است و به ظرفيتي بيش از امکانات كامل قطب براي پاس گويي نياز است .با اين
وجود الزم است تالش شود تا شرايط پيش آمده درسطح قطب با مشاركت قطب هاي معين و با هماهنگي و نظارت سطح ملي مديريت شود .دروضعيت
قرمزبيشاز1قطبازحادثهمتاثرشدهاستودراینشرایط،بهمنظورمدیریتحادثهحداقلنيازبهمداخلهوتخصيصمنابع2قطبیا
بيشترضرورتدارد .

تعداد تلفات يا مصدومين قابل مديريت با حمايت منابع سالمت در سطح ملي مي باشد .خدماتي مثل راه اندازي تعداد زيادي مراكز درماني پيشرفته
(،)AMPترياژ  ،اعزام و راه اندازي بيمارستان هاي سيار ،تيم هاي امداد پزشکي در  3سطح )، (EMTخدمات اوليه درماني و انتقال به مراكز بهداشتي
درماني توسط مراكز اورژانس دانشگاه هاي علوم پزشکي قطب محل حادثه و قطب هاي معين قابل اجرا مي شود .تعداد مصدومين خارج از توان
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مراكز بهداشتي و درماني قطب محل حادثه مي باشد و نياز به درخواست و ارسال كمک از قطب هاي معين يا سطح ملي وجود دارد .در اين سطح
مراكز هدايت عمليات دانشگاه هاي علوم پزشکي قطب محل حادثه با نظارت مستقيم مركز هدايت عمليات ملي ،شرايط را مديريت مي كنند و
مراكز هدايت عمليات قطب هاي معين با هماهنگي مركز هدايت عمليات ملي همکاري الزم را با مركز هدايت عمليات قطب محل حادثه انجام
خواهند داد .در اين شرايط الزمست بطور مداوم ارزيابي صورت گرفته و به مركز هدايت عمليات ملي اطالع رساني صورت گرفته و نقش هماهنگي
ملي توسط مركز هدايت عمليات سازمان اورژانس صورت گيرد.


تبصره : 1الزم به يادآوري است كه به منظور تعيين سطح حادثه در كالنشهر تهران بر اساس آيين نامه ابالغي وزارت كشور در خصوص اسختان هخاي معخين
تهران اقدام مي شود.
تبصره  :2حوادث در سطح  E1و E2در سطح دانشگاه و قطب قابل سطح بندي بوده و الزمست برنامه هاي عملياتي پاس بر اساس الگوي ملي تا تعيين سطح
نهايي توسط مركز هدايت ملي فعال گردد .تعيين و اعالم سطح بندي نهايي كليه حوادث و باليا پس از دريافت اطالعات از مراكز هدايت عمليات دانشگاهي
و قطبي،توسط مركز هدايت عمليات ) (EOCوزارت بهداشت صورت خواهد گرفت
تبصره :3الزم است سطح بندي در دانشگاههاي تيپ  3بر اساس ارزيابي دانشگاه علوم پزشکي قطب صورت بگيرد.
تبصره  : 4هر گونه سطح بندي در هر سطحي از حادثه در صورت اعالم نياز فرمانده محلي يا تشخيص مدير سطح باالتر امکان مداخله سطوح بخاالتر وجخود
دارد .به طور مثال در سطح  E1در صورتيکه بنا بر تشخيص فرمانده حادثه منابع محلي كفايت نکند ايشان مي تواند از سطح قطب در خواست كمک نمايخد.
از طرف ديگر در صورتيکه مدير قطب تشخيص دهد كه عمليات و منابع محلي كفايت الزم را ندارد مستقيما مي تواند در حادثه محلي مداخله نمايد.
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 .1ارتباط بين شاخص هاي مذكور "يا "مي باشد به اين معني كه در صورت وقوع هر كدام از شرايط تعداد كشته ،مصدوم و يخا نيخاز بخه امدادرسخاني،
سطح متناظر اعالم مي گردد.
 .2منظور از مصدومين افراد مجروح نيازمند به دريافت خدمات سالمتي (حفظ كننده حيات) درمراكز بهداشتي درماني مي باشند.
 .3منظور از امداد رساني ،خدمات مورد نياز اوليه شامل  :جستجو و نجات  ،جابجايي  /انتقال و اسکان اضطراري ،ترياژ و تخليه  ،تامين و توزيع منابع و
امکانات ،تدفين ،آواربرداري ،اسکان موقت مي باشند.
 .4در سطح دانشگاهي بهتر است خسارات وارده به شريان هاي حياتي و زير ساخت ها ،شامل خسارات در شبکه آب ،برق ،گاز ،و خطوط و مسير هاي
مواصالتي اصلي كه متنج به اختالل در ارائه خدمات شود را نيز مورد نظر قرار گيرد.
 .5مقياس بندي بر اساس تعداد خدمات مختل شده و زمان اختالل و بر اساس برآورد كارشناس مربوطه از تامين خسارات(كارشناس ارزيابي حادثه با
هماهنگي مركز هدايت عمليات) صورت گيرد.
 .6در صورت اعالم وضعيت اضطراري و يا تعيين وضعيت توسط دستور سازمان/مقام مافوق ،مركز هدايت عمليات بدون در نظر گرفتن شخاخص هخاي
فوق فعال خواهد شد.
 .7در  0-2ساعت اول ارزيابي بيشتر به صورت ديداري (  )Visualانجام مي گيرد .الزم است به دنبال وقوع حوادث گزارش حاصخل از ارزيخابي سخريع،
دقيق و مداوم تا پايان هفته اول به مركز هدايت عمليات سطح باالتر ارسال گردد.
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زمان ارزيابي سريع؛ روز.............................. :

مورخ13....../....../...... :

ساعت آغاز......................... :

ساعت پايان......................... :

شماره فرم........................ :

مشخصاتمربوطبهفرد(گروه)ارزیابیکننده 

.1
نام و نام خانوادگي

سمت  /جايگاه

پست سازماني

 .2اطالعاتجغرافياییمحلحادثه/بليه 
استان:

منبع اطالعات
منبعاطالعات

شهرستان:

منطقه:

شهر:

 .3اطالعاتمربوطبهوضعيتاضطراريبهوجودآمده 

ناحيه:
منبعاطالعات

 3-1نوع حادثه  /بليه.............................................. :
 3-2تاري رخداد حادثه  /بليه.............................................. :
 3-3زمان رخداد حادثه  /بليه □ :صبح □ عصر □ شب ساعت رخداد حادثه  /بليه.............................................. :
 3-5شدت و وسعت جغرافيايي حادثه  /بليه  □ :كمتر از %20

□%40-21

 .4اطالعاتمربوطبهتاثيراتحادثه 
 4-1تعداد كشته /مفقود) ترياژ سياه )  ............ :نفر
 4-2تعداد افراد مصدوم نياز به امداد رساني فوري( ترياژ قرمز ) ......... :نفر
 4-3تعداد افراد مصدوم تاخير در اعزام ( ترياژ زرد )  ............ :نفر
 4-4تعداد افراد مصدوم نياز به درمان سرپايي( ترياژ سبز )  ............ :نفر
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□%60 -41

□ بيش از %61
منبعاطالعات

تبصره  :1درصدهاي ذكر شده به منظور برآورد تعداد كشته  ،مصدوم و نياز به امداد رساني مي باشد.
تبصره :2كليه ارزيابي هاي سريع و مداوم الزم است بر مبناي كتاب ابزارهاي ملي ارزيابي سالمت در حوادث و باليا صورت گيرد.
تبصره :3ارزيابي هاي انجام شده بر اساس ابزارهاو بر اساس ديداري و تخميني مي باشد ولي پس از آن بر اساس كتاب ابزارهاي ملي ارزيابي سالمت در
حوادث و باليا صورت پذيرد.
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سطحبنديحوادث

13

E0

E1

E2

E3
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0-2ساعت

 صدور هشدار پس از تاييد خبر و اطالع رساني به
مسولين استاني ،قطبي و ملي و خصوصا مديران و
پرسنل حوزه سالمت در سطوح مختلف از طريق مركز
هدايت عمليات
 اعزام تيم چند تخصصي ارزيابي سريع با استفاده از ابزار
ابالغي وزارت بهداشت
 فعال كردن  ICS/IMS/ EOCاز محل حادثه ،مراكز
تابعه و ستاد دانشگاه
 فرماندهي ،كنترل و هماهنگي حادثه از زمان تاييد وقوع
يا احتمال وقوع از محل حادثه(فرماندهي) تا مركز

*ارزيابي سريع پيش
بيمارستاني و ارسال نتايج به
EOC
*اعزام تيمهاي عملياتي پيش
بيمارستاني
*ارايه خدمات درماني پيش
بيمارستاني
*هماهنگي با مركز هدايت
عمليات جهت ارسال منابع
*تعيين مراكز درماني جهت
انتقال بيماران با هماهنگي
EOC

هدايت عمليات دانشگاه (هماهنگي ،هدايت و كنترل)

2–12
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 تخليه مراكز بهداشتي -درماني در صورت نياز پس از

*تعيين محل تجمع

*صدور هشدار به تمامي *فعال سازس سامانه
فرماندهي حادثه در
ذينفعان داخلي و خارجي
*فعالسازي سامانه فرماندهي شبکه/مراكز بهداشت
*ارزيابي سريع مراكز
حادثه HICS
بهداشتي
*ارزيابي سريع بيمارستان
*مشاركت در ارزيابي
*فراخوان تيم ترياژ
بهداشتي منطقه متاثر
بيمارستاني
*استقرار مکان ترياژ
*مشخص نمودن مناطق
ترياژ بر اساس الگوي از
پيش تمرين شده
*هماهنگي با ذينفعان
خارجي

*تشکيل جلسه كميته

*فراخوان كاركنان

ساعت
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*بهداشت محيط
مديريت خطر
مصدومان
دريافت گزارش ارزيابي سريع
*سالمت خانواده و جمعيت
تشکيل جلسه كارگروه سالمت در حوادث غير مترقبه در *تعيين مناطق ترياژ ،درمان و *مديريت ازدحام
*تغذيه
*تخليه بيمارستان در
محل  EOCو اعزام نماينده تام االختيار در استانداري در انتقال بيماران
صورت لزوم بر اساس ارزيابي *حمايت هاي رواني
*راه اندازي مراكز پيشرفته
صورت درخواست
اجتماعي
جامع (در حوادث داخلي)
درماني در محل حادثه در
فراخوان پرسنل بر اساس وسعت و بزرگي حادثه و
*خدمات آزمايشگاهي
*فراخواني تيم پاس
صورت نياز به منظور انجام
گزارشات حاصله از ارزيابي سريع ،مداوم و جامع
اضطراري بيمارستان
ترياژ و خدمات درماني اوليه
برقراري ارتباط با سطوح محلي ،قطبي و ملي مديريت
*افزايش ظرفيت
توسط تيم تروما سطح 1
بيمارستاني
*هدايت عمليات فوريت در
بحران و نظام سالمت بطور موثر و چند اليه
محل مركز هدايت عمليات و *انجام آلودگي زدايي در
اطالع رساني عمومي از طريق مراكز هدايت عمليات
بيمارستان (در صورت نياز)
با مشاركت فعال ديسپچ زير
توسط سخنگو
نظر EOC
راه اندازي  ICP/UCS/AMP/ Field hospitalبر
*درخواست اعزام بيمارستان
*توزيع مصدومين
اساس نياز و برنامه قبلي از محل حادثه تا ستاد دانشگاه
ميداني (در صورت تخريب و
زمينياختالل در عملکرد وسيع)
هوايي*تداوم ارايه خدمات ضروري
*هماهنگي جهت انتقال بين
بيمارستاني

 تامين تداركات ،پشتيباني بر اساس گزارشات ارزيابي و

*تأمين منابع مورد نياز

*تداوم ارايه خدمات درماني

*مديريت بيماريهاي

ساعت

اعالم نياز ارسالي از واحد هاي فرماندهي حادثه و تامين

واحدهاي مستقر در منطقه
عملياتي
*نظارت بر ايمني و امنيت
تيمهاي عملياتي

اعالم بازگشت به شرايط عادي بر اساس گزارش مركز
هدايت عمليات

 اعالم شرايط
 هماهنگي با مركز
معمول و بازگشت
هدايت عمليات
خدمات
براي اتمام عمليات
بيمارستاني با
پاس
هماهنگي مركز
هدايت عمليات
دانشگاه
سیستم فرماندهی بیمارستان  /حادثهHICS, ICS = Hospital/Incident Command System

تداوم خدمات در محل حادثه و مراكز بهداشتي و
درماني
 تامين ايمني و امنيت كاركنان در كليه سطوح

بازگشتبه
شرایط
عادي 



بيمارستان
*انتقال بين بيمارستاني
*نظارت بر ايمني و امنيت
كاركنان ،بيماران و افراد
حاضر در بيمارستان

واگير
*مديريت بيماريهاي غير
واگير
*آموزش سالمت
*عمليات پاس دارويي



بازگرداندن و
تثبيت خدمات
بهداشتي به
شرايط معمول

سیستم مدیریت حادثه IMS = Incident Management System
متحد کردن سیستم فرماندهی دUCS = Unify Command System
پست پيشرفته پزشکي AMP = Advance Medical Post
مركز عمليات اضطراري EOC = Emergency Operation Center
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