
مدیریت بحران 

و تریاژ در 

اپیدمی عفونی
مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین 

(ع)



سیستم فرماندهی 
در حادثه 

بیمارستان
Hics

Hospital  

incidence 

command 

system



.شدینتدوسوزیآتشبامقابلهمنظوربهآمریکاکالیفرنیایایالتدر1970سالدرسامانهاین–

الیایبوحوادثبامقابلهبرایباید،کشورسراسربیمارستانهایودرمانی–بهداشتیمراکز–
وحوادثبهپاسخومدیریتدرمهمینقشبیمارستانهازیرا،باشندآمادهخارجیوداخلی

.دارندبالیا

به،حوادثوقوعازقبلآمادگیوریزیبرنامهازاستعبارتبالیاوحوادثموثرمدیریت–
.آنحینموثرپاسخهمراه

سامانهاجرایواستقرار،بالیاوحوادثبامقابلهدربیمارستانهاهایاستراتژیازیکی–
برایمدیریتیسیستمیبیمارستانیحادثهفرماندهیسامانه.استحوادثفرماندهی

یاستبالوحوادثبهموثرپاسخیارائهبرایارتباطوتجهیزات،امکانات،کارکنانسازماندهی
.ردمیگیعهدهبهراحادثهفرماندهیومدیریت،فرماندهبعنوانفردیکساختاراینتحت.

دریافتبرایکهافرادی:هستندمواجهگروهدوباحادثهوقوعزماندربیمارستانهامعموال–
بهکمکوامدادبرایمختلفنهادهایازکهافرادیواندکردهمراجعهدرمانیخدمات

باشدالفعومستقرحادثهفرماندهیسامانهحادثهبروزازقبلاگر.اندیافتهحضورمصدومین
.نمایدسازماندهیراامکاناتنیروهامیتواندخوبیبه



هروسطتاستفادهقابلکهاستمدیریتیسیستمیکحادثهفرماندهیسامانه–
مترقبهغیریاشدهریزیبرنامهیحادثهگونههرمدیریتمنظوربهبیمارستانی

:حادثهفرماندهیسامانهازاستفادهنتایج.است
تجهیزات،نیروهاساماندهی-1–
خوسرانهکارهایومرجوهرجبالتکلیفی،وسردرگمیازجلوگیری-2–
کاریموازیازجلوگیری-3–
حادثهبهگوییپاسخزمانکردنکوتاه-4–
عوارضکردنکم-5–
سامانهاینکهاستاینحادثهفرماندهیسامانهدربارهمهمبسیارمسئله–

سازمانیچارتنهاستمدیریتیسیستمی
ایبرنامهوشدهارزیابیدقتبهموجودمشکالتاستالزمایحادثههردر–

آناجرایبراینیازموردمنابعوتدوینآمدهوجودبهمشکالتبامتناسب
.شوددادهتخصیص

الفعحادثهازوضعیتیهردروهمیشهکهاستجایگاهیتنهاحادثهفرماندهی–
نیزدیگرمدیریتیعملکردپستچهارحادثهفرماندهیکناردر.میشود

واحدرئیس،عملیاتواحدرئیس:میکنندهدایتراخودواحدهایهمزمان
مالیامورواحدرئیس،پشتیبانیواحدرئیسریزی،برنامه



(رهبری و هماهنگی )اهداف مدیریت  

مؤثروکارآمدکامل،طوربهشرایطیوزمانهردربیمارستاناینکهازاطمینان
راحرانیبشرایطوواگیرهایبیماریاپیدمیبامقابلهآمادگیسالمتنظامباوهماهنگ

.دارد

خطرارزیابیبرایبیمارستانتوسطهامشیخطوکاروسازتعیینازاطمینان،
ریپیشگیاپیدمی،خاصرویدادخطرارزیابیومترقبهغیرخطراتهمهاستراتژیک

موارداینبرایبیمارستانمدیریتیاقداماتوریکاوریوپاسخآمادگی،



 incidentسامانه فرماندهی حادثه 
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،شودمیفعالحادثهازوضعیتیهردروهمیشهکهاستجایگاهیتنها:حادثهفرماندهی–
داردعهدهبهنیزراهااولویتوهااستراتژیکردنمشخصواهدافتدوین.جایگاهاین

تایراسدردرمانبیماران،ازمراقبتتریاژ،مانندتاکتیکی،اقداماتهدایت:عملیاتواحد–
هماهنگیومدیریتجنبهازنیازموردمنابعهدایتنیزوبرنامهیشدهتعییناهداف

.باشدمیحادثهفرماندهیسامانهواحدبزرگترین

وبالیاوحوادثعملیاتییبرنامهمستنداتتهیههادادهآوریجمع:ریزیبرنامهواحد–
گزارشبرایالزممنابعیدربارهنیازمورداطالعات،مستنداتتهیه

بهابیدستیبراینیازموردوضروریاقالمدیگرومنابعتامین،حمایت:پشتیبانیواحد–
حادثهفرماندهتوسطشدهتدوینعملیاتیاهداف

ینههزبازپرداخت،کارزمانثبت،حادثهبامرتبطهایهزینهبررسیونظارت:مالیواحد–
مخارجتحلیلوها



فرماندهیجایگاههای افراد پیشنهادی سامانه 
-مدیردرمان-سوپروایزربالینی-مترون-مدیربیمارستان-بیمارستانرئیس:حادثهفرمانده–

سرپرستاراورژانس

-تحراسمسئول-داخلیمدیر-محیطبهداشتکارشناس-عفونتکنترلسوپروایزر:ایمنیارشد–
مهندسیفنیدفتررئیس-نگهبانیمسئول

عمومیروابطمسئول:عمومیروابطارشد–

عمومیامورمدیر-بیمارستانمدیر-پرستاریمدیر-آموزشیسوپروایزر:هماهنگیورابطارشد–

کنترلزرسوپروای-اپیدمیولوژیست–عفونیمتخصص–صنعتیبهداشت:پزشکیفنیمتخصص–
عفونت

لمسئو-اورژانسبخشپرستارسر-پرستاریسوپروایزر-مترون–درمانمعاون:عملیاتمدیر–
تروما

مالیاداریمعاون-مالیاداریمدیر:مالیاداریمدیر–

اداریمدیر-عمومیامورمدیر-پرستاریآموزشیسوپروایزر:ریزیبرنامهمدیر–

انبارمسئول-تجهیزاتمدیر-پشتیبانیخدماتمدیر-تدارکاتمدیر:پشتیبانیمدیر–



(:HEICS)ویژگیهای سامانه فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان 

بهیدنرسبرایراسازمانیساختاریکبرنامهاین:مسئولیتبرمبتنیفرماندهیزنجیره–
وردهاعملکبرنظارتامکانبرنامهاینمی دهدارائهاورژانسموقعیتیکمختلفجنبه های

.می کندفراهمنیزرامحولهوظایف

رتچاازاستفادهعلتبه:پرسنلهمهبرایرفتهبکارزبانومأموریتهاباالیپذیرش-
درهمباالییپذیرشازبرنامهاینICSسیستمشناختهمسئولیت هایعناوینوسازمانی

.استبرخورداربیمارستانیمدیریت هایدرسطحهمومردمعامهبین

Job):مسئولیتشرحبرگه هایازاستفادهباوظایفبندیاولویت - Action Sheet):
می باشدشغلیموقعیتهربهمحولهوظایفکنندهتشریحواقعدرمسئولیتشرحبرگه های

اینمی باشداورژانسموقعیتدرفردفعالیت هایازشدهاولویت بندیفهرستیحاویکه
مسئولفردبهراحوادثسازیمستندوثبتودهیگزارشمسیرهمچنینبرگه ها

.می کنندیادآوری



کهاستمنعطفبرنامهیک:HEICSحوادثازمتغیرطیفدرآنازاستفادهقابلیت–
.آیددراجرابهکوچکیابزرگمقیاسیدربحرانیکازناشینیازبهتوجهبامی تواند

حشربرگه های:اضطراریوضعیتیکبهپاسخدرشدهانجامفعالیتهایدقیقثبت–
بحرانبهپاسخدرراسازمانیوفردیاطالعاتثبتHEICSفرمهایومسئولیت

.می نمایدسازماندهی

یکازیاومجموعهیکداخلدر(جانبهدوهمکاری)واحدهاآموزشیتعاملتسهیل–
عمنابوموادنظرازبیمارستانهابنمساعیتشریکایده:دیگرمجموعه ایبهمجموعه

سایهدرفقطمساعیتشریکاین.استداشتهوجوددیربازازحادثهبروزهنگامبهانسانی
درهک.می شودمیسریکسانمسئولیتهایگذارینامومدیریتیمشترکساختاروجود
.استشدهتوجهآنبهHEICSقالب

HEICSبرمبنیشدنفعال:مختلفدرسطوحبرنامهکردنپیادهدرHEICSبرنامهانعطاف–

یجاداخاصنیازبارابرنامهشدنفعالسطحتطابقامکانمترقبهغیرحوادثبرنامهدر
.می نمایدفراهمبحراندرشده



وظایف گروه فرماندهی حادثه 
میبردرراخاصبحرانیکبهپاسخبراینیازموردهایفعالیتازایگستردهطیفحادثهفرماندهیگروه

اساسبردتواننمیدهند،میشکلرابیمارستانیحادثهمدیریتسیستممبنایکههافعالیتاین.گیرد
:شوندبندیگروهاصلیعملکردپنج

وبازیابیمدیریتوهماهنگیوظیفه)بحرانبهپاسخخصوصدرمناسبتصمیماتاتخاذورهبری
.(پاسخگویی

یایاپیدمدورهکهپاسخگوییوبازیابیهایاستراتژیومدیریتخاصاهدافوضعیت،ازآگاهیتوسعه
(پاسخگوییوبازیابیریزیبرنامهوظیفه)دهدمیپوششرابحرانهاسایر

(لجستیکیاپشتیبانیوظیفه)الزمهایزیرساختنگهداریوایجادوضروریمنابعگسترشوبکارگیری

بهیممستقپاسخگوییجهتمنابعسایرومجربوماهرپرسنلاختصاصوبودندسترسدرازاطمینان
(عملیاتیمدیریتوظیفه)بحرانازبرخاستهمسایل

یادارمدیریتوظیفه)حسابداریهایهزینهقراردادها،تدوینبدهیها،بازپرداختها،صورتحسابپرداخت
(اجرایییا



:دهدمیانجامراذیلوظایفویژهبطورحادثهفرماندهیگروه

بیمارستانیخدماتبهدارداحتمالکههاییاورژانسوبحرانخاصماهیتتعیین
.شوداعمال

یمارستانبپاسخبرنامهدرشدهتصریحهایفعالیتکهحادثهعملیاتیبرنامهیکتدوین
خاصماهیتبامنطبقامادهد،میانعکاسرا(اپیدمیفرعیبرنامهشامل)بحرانبه

.باشدمیحادثهخطرهایارزیابیبرمبتنیوبحران

روزانهضروریخدماتمستمرحفظخصوصدربیمارستانگیرندگانتصمیمساختنآگاه
عهدهازدبتوانبیمارستانکهجاییتاعمومی،بهداشتحمایتیهایبرنامهبراینیازمورد

.برآیدآن



:مدیر سامانه –

یبانی و استخراج اطالعات مربوط به بحران و تأمین منابع موردنیاز با هماهنگی بخش پشت* 
اداری

ع موجود تعیین سازمان های موردنیاز برای مشارکت در کنترل بحران ،و تهیه فهرست مناب* 
و بالقوه با همکاری بخش پشتیبانی و اداری

مشارکت با فرمانده سامانه در تصمیم گیری ها* 

نظارت بر عملکرد بخش ها و ایجاد هماهنگی های الزم میان بخش ها* 

هدایت نیروها اعم از داخلی، داوطلب و غیره و کنترل وضعیت* 



بستریهایتختمدیریت

خشهایبدربیمارانبهکیفیخدماتارائهاساسیچالشهایازیکیمستحضریدکههمانگونه
یناواستاورژانسبخشدربیماراناقامتزمانمدتشدنبیمارستانی،طوالنیاورژانس

برنامهابالغیهبدنبالروایناز.استبیمارانموقعبهتکلیفتعیینعدمازناشیخودامر
یتاولووموجودوضعیتساماندهیبیمارستانی،برایهایاورژانسفرایندهایاصالحجامع
کمیته"درجامعبررسیوبحثاز؛پسبیمارستانیاورژانسبخشازبستریبندی

میابالغاجراجهتزیرشرحبهموارد"بیمارستانیاورژانسبخشهایارتقایراهبردی
:گردد

ررسیبروزانهبطوررااورژانسبخشهایدربیمارانبستریروندبایدبیمارستانریاست
.نماید

کمیتهاین.گرددمیتشکیل"بیمارانتکلیفتعیین"نامبهایکمیتهبیمارستانهردر
بخشسایرواورژانسبخشبیمارانتکلیفتعیینبهمربوطهایپروتکلاستموظف

پروتکلهاایناستبدیهی.نمایدنظارتآناجرایبرحسنوتدوینرابیمارستانهای
شاملمزبورکمیتهاعضای.داشتخواهدتفاوتآموزشیغیروآموزشیدربیمارستانهای

ئولاورژانس،مسبخشفنیبستری،مسئولبخشهای،مترون،روسایبیمارستانرئیس
.دباشنمیبیمارستاناورژانس،سوپروایزرهایطباورژانس،متخصصبخشپرستاری



عنوانتحتجایگاهیبیمارستانهردرbed managerمستقیمابالغباوتعریفبستریتختهایمدیریت
زمانازاربیمارانبستریجریانبرمستقیمنظارتمسئولیتمدیرواینگرددمعرفیبیمارستانریاست

یقدقموانعموشکافیضمنوداشتهرابستریبخشهایازترخیصوبستریتااورژانسبخشبهورود
میمطرحناسبمروشتبیینجهتبیمارستانتکلیفوتعیینکمیتهدروبرطرفوبررسیرابیماربستری

.نماید

روهگمورددرگیریتصمیموبیمارانتکلیفاورژانس،تعیینطبمتخصصدارایهایبیمارستاندر
ردواستشیفتآندراورژانسطبمقیممتخصصبرعهدهبیماربستریبخشومسئولتخصصی

دارعهدهمقیمداخلیمتخصصیاجراحیمتخصصنفر،یکاورژانسطبمتخصصفاقدهایبیمارستان
.استنظارتاین

بیمارانموظفندآنکالیزماندرچهوعادیروزهایدرچهدرمانیکادروعلمیهیئتمتخصصانکلیه
تانبیمارسریاستعهدهبرموضوعاینبهرسیدگیمسئولیت.نمایندتکلیفتعیینوویزیترااورژانسبخش

.نمایندتکلیفتعیینکمیتهو

بستریوشدارند،پذیرحضوراورژانسدربیمارستانبخشهایازیکیدربسترینیازمندبیمارانکهزمانیتا
وبیمارستانریاستعهدهبرامرایناجرایبرنظارتوپذیردنمیانجام(الکتیو)اورژانسیغیربیماران

bedmanagerباشدمی.

یمبیمارانبهمناسبوموقعهبمراقبتئهاارمانعاورژانسبخشدربیمارانانبوهوازدحامکهمواردیدر
bedنظرندارد،باوجودمربوطهبخشدربیماربستریجهتخالیتختوگردد managerبخشهایدر
.شوندمیبسترینزدیکرشتهدرترجیحاولیمرتبطغیر



اهداف
بیمارستانبستریهایدربخشبیمارانازاندازهبیشاقامتعللبررسی

بیماراندلیلبیازاقامتبوجودآمدهعوارضعللبررسی

وسططورمکررتبهکهعلمیتوجیهبیماربدونوبستریدستوراقامتمواردیبابرخورد
بیمارستاناختیاراتدرحدودمیگردداعمالپزشکیک

بیمارستاندربیماراناقامتطولکاهشمنظوربهمناسبرویکردهایاتخاذ

انبیماراقامتمدترساندنحداقلبهبرایهررشتهازایبهالزمپروتکلهایتعیین

ساعت6زیربیمارانتکلیفوتعییناورژانستخلیهبهویژهدقت



کرونااپیدمیدرترخیصواعزاممدیریت

درهاتواناییتوسعهبرایبیمارستانسازیفعال،پیشروندهوسریع:هدفاپیدمیدرظرفیتافزایش
اضطراریشرایطدرنیازموردخدماتارائهظرفیتافزایش،آنیمدیریت

پیگیریوترخیصبیمار،درمانسیردرمان،تشخیص،تریاژ،ارجاع،یابستریشاملبیمارمدیریت
.باشدمیپشتیبانیخدماتوداروییخدماتمدیریتهمچنینو

بهیازنکهبیمارانیفقطشوند،میمبتالبیماراناززیادیتعدادکهبزرگهایاپیدمیطولدر
.شوندپذیرشبیمارستاندربایددارندبستریمراقبت

سطوحرسایبهندارند،بیمارستاندربستریبهنیازیکهبیمارانیارجاعبرایمکانیسمیوجود
رائهاظرفیتافزایشباعثامراینکهآنها،بعدیهایپیگیریودرمانیبهداشتیهایمراقبت
.ودشمیبیمارستاندربیماریباراضافهازجلوگیرییاکاهشونیازمندبیمارانبهخدمت

ماهنگیهباتنفسیحادعفونتهایدچاربیمارانترخیصوانتقالارجاع،پذیرش،برایاستراتژی
.شودتدوینمربوطههایپروتکلاساسبرمسئولین

نهایتهباپیدمیدرظرفیتافزایشازمنظور،رسیدنبرایبیمارستانخدماتارائهتوانافزایش
.استاپیدمیشرایطدرخدماتمدیریتدرمواجههتوان



دمتخارائهکاهشازپیشگیریجهتخدماتکنندگانارائهسایرباتوافقکارهایوساز
ارجاع،نظامارجاع،مرکزراهبردبابیمارستاندربیمارمراجعاتباروایشان

دربتمراقارائههمچنینوبستریازبعدبیمارانپیگیریبرایجایگزینمرکزانتخاب
.شودتسهیل،(بستریغیرخدماتبهنیازمندبیمارانبرای)منزل

ارستانیبیمخدماتبرایتقاضاافزایشمیزانوشدهمحاسبهبیمارپذیرشتعدادحداکثر
.گرددبرآوردبیماریبروزدورهیکطیدر

وتخدماگانهسهسطوح)سازمانیمنابع:گرددروزرسانیبهموجودمنابعتمامفهرست
(یپزشکتجهیزاتوسالمتهایمراقبتاستقرار)فیزیکی،(خصوصیوعمومیبخش

(تدارکات)موادسایر(پرسنلی)انسانی

ازادهاستفمثل)استبیمارپذیرشظرفیتافزایشبرایاستفادهقابلکهفضاهایی
عنوانهبخالیفضاهایوپارکینگفضای:غیرضروریفضاهایوالبیبیمارستانراهروهای

وتجهیزاتانسانی،نیرویفیزیکی،فضایومشخص،(انتخابیهایگزینهآخرین
.گرددبینیپیشنیازموردفرآیندهای



مانند)شوددادهارتقابیمارستانهایتختوهابخشفضاها،گسترشبرایراهبردها
دارکاتتو(ویژههایبخشبههابخشفضایتبدیلوبخشیبهمحیطیفضاهایتبدیل

رآوردبمربوطهمالیمنابعوخدماتارائهظرفیتافزایشبامتناسبنیاز،موردپرسنلو
.گردد

 ان های مانند ورزشگاه ها هتل ها و مک)مکان های جایگزین و یا ثانویه به غیر از بیمارستان
.  به منظور افزایش ظرفیت بستری درصورت نیاز، تعیین گردد(... عمومی 

هایطرفکلیهبارسمیغیرورسمیهاییادداشتوهانامهتفاهملزومصورتدر
(.یاپیدمدربیمارستانتوسطخدماتارائهدرحداکثریتوانبهرسیدنبرای)همکاری



!همکارانبا تشکر از صبر و حوصله 


