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ﺳﺨﻦ وزﯾﺮ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ
ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺟﻨﮓ و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻤﻌﯽ ،ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ي ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮده،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوي از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮري و ﻟﺸﮕﺮي و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ  COVID 19ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،داراي
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داروي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن
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ﺑﯿﻤﺎري ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و
ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ
دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،از اﻧﻮاع ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎ ،ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻓﺰودن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ
درﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ ،آﻣﺎده و ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
و ﻣﻦ ا ...ﺗﻮﻓﯿﻖ
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ
ﺧﺮداد  1399ﺷﻤﺴﯽ
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ  ،ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي و اﺳﺎﺳﯽ در
اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
در دوران اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺗﺎ
ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎري واﮔﯿﺮ را ﭘﺬﯾﺮش و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮان و ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،راﻫﺒﺮي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﯾﮏ ﺑﺤﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻣﺪاواي ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد .در
اﭘﯿﺪﻣﯽ و ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎري  ،COVID 19ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎري داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮده ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎري و ﺑﺤﺮان ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﻮده و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
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ﺷﺪت و ﮔﺴﺘﺮه اﭘﯿﺪﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل و روش اﺳﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ  ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎران در
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان و ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن از آن ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و ﻃﻐﯿﺎن ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎن  ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ﻻزم ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻗﻼم داروﯾﯽ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ،از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ
روﯾﺎروﯾﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻟﺰوم راﻫﺒﺮي و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان از ﻗﺒﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﻘﺪان ﻧﻘﺸﻪ راه ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ،ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻮر ﻫﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ رده
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ ﺑﺤﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ :رﻫﺒﺮي و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﯿﻤﺎران و ﺟﺪاﺳﺎزي ،ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺪاوم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوري ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص.
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ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺧﻮد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ،ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﻮده و اﻧﺸﺎاﷲ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و آﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اﻧﺘﻬﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ  ،ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﮔﻞ ﭘﯿﺮا

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
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فصل  - 1مقدمه
اهداف کلی
بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی ،نقش مهمی در پاسخ های ملی و محلی به
بحران هایی ( اورژانس هایی) از قبیل اپیدمی بیماری های واگیر ایفا می کنند .1این سند
اطالعاتی را در خصوص چگونگی ایفای این نقش توسط مراکز بهداشتی درمانی ارائه می
دهد .بیشتر اقدامات موردنیاز برای آمادگی در اپیدمی ها ،جهت مدیریت سایر بحران

ها2

مانند تلفات دسته جمعی ناشی از تصادفات رانندگی ،آب و هوا ،بالیای زمینی یا شیمیایی
و غیره ،بکار می روند یا قابل انطباق با آنها می باشند.
بیمارستان هایی که قبالً برنامه هایی را برای مدیریت اپیدمی ها ترسیم کرده اند ،می توانند
این راهنما را برای بازنگری آمادگی و در صورت لزوم به روزرسانی برنامه های پاسخ به
اپیدمی و بازنگری ظرفیت شان برای اجرای این برنامه ها ،استفاده کنند .بیمارستان هایی
که برنامه های پاسخ دهی ندارند ،می توانند این راهنما را استفاده کنند تا شروعی در
فرآیند برنامه ریزی و تنظیم و تعدیل برنامه هایشان جهت پاسخ به یک اپیدمی باشد.
مخاطب اصلی این راهنما ،مدیریت بیمارستان ،کمیته بحران بیمارستان و کارکنانی هستند
که مسئول راه اندازی و حفظ آمادگی بیمارستان ها در اپیدمی ها می باشند .این اطالعات
مطابق با بیمارستان های عمومی ،خصوصی ،غیردولتی و سایر بیمارستان ها می باشند.

1در این سند ،واژه بیمارستان به معنی هر مرکز بهداشتی درمانی می باشد.
2جز مواردی که طور دیگر اشاره شده ،در این سند واژه اورژانس استفاده خواهد شد و معنی مشابهی با
واژه فاجعه یا بحران ( )disasterدارد.

5
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سایر مخاطبان ،تمام ذینفعان در بسیاری از بخش ها مانند دولت ،مراجع بهداشتی درمانی،
موسسات مالی ،سازمان های مدیریت بحران (بالیا) و تامین کنندگان محلی هستند که
آمادگی بیمارستان را پشتیبانی نموده و در آن مشارکت می کنند؛ برای مثال از طریق
راهنمای سیاستی ،بخش بهداشت و درمان و هماهنگی بین بخشی برای آمادگی بحران و
پاسخ دهی و تامین کردن آب ،برق ،ملزومات و تجهیزات پزشکی.
اهداف اختصاصی
برای اطمینان یافتن از اینکه:


مدیریت بیمارستان ،ساز و کارهایی را برای ایجاد و اجرای یک برنامه مدیریت خطر
بحران بیمارستان 3راه اندازی کرده تا از مدیریت موثر خطرات در بحران های داخلی
و خارجی ،از جمله اپیدمی ها مطمئن گردد؛



مدیریت بیمارستان ،ساز و کارهایی را برای ایجاد و اجرای " برنامه پاسخ بیمارستان



پرسنل بیمارستان به نقش هایشان در آمادگی و پاسخ به یک بحران ،کامالً آگاهند

به بحران" راه اندازی کرده که شامل یک برنامه فرعی 4برای پاسخ به خطرات خاص
یک اپیدمی قریب الوقوع یا پیشرونده می باشد؛

و برای اجرای اقدامات ضروری آموزش دیده اند ،و همزمان قادر به ارائه خدمات
بیمارستانی روزانه هستند ،یا تمهیداتی در محل برای تصمیم گیری در مورد به
3یک برنامه مدیریت خطر بحران بیمارستان ممکن است برنامه پاسخ و آمادگی بیمارستان در مقابل بحران،
برنامه مدیریت بالیا یا مشابه آن ،باشد.
 4برنامه فرعی اپیدمی بیمارستانی هم ممکن است به برنامه احتمالی اپیدمی بیمارستانی اشاره داشته
باشد.

6
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تعویق انداختن این خدمات دارند ،یا در یک بحران ،بیماران را به سایر مراکز
بهداشتی درمانی ارجاع می دهند؛


خطوط ارتباطی مورد نیاز برای تسهیل هماهنگی پاسخ کلی به یک بحران بطور
موثری عمل خواهد کرد:
 در داخل و بین دپارتمان های مختلف یک بیمارستان؛
 بین مدیران بیمارستانی ،کارکنان و سیاست گذاران در مراجع عمومی بهداشتی
درمانی؛
 بین بیمارستان های مختلف؛
 بین بیمارستان ها ،مراجع عمومی بهداشتی درمانی و سایر نهادهای بهداشتی
درمانی؛
 بین بیمارستان ها ،نیروی کار محلی بهداشتی درمانی و جوامعی که خدمت
ارائه می کنند؛
 بین بیمارستان ها و خدمات بحران ،و تامین کنندگان محلی آب ،برق ،مدیریت
زباله ،خدمات ارتباطی و حمل و نقل و لوازم پزشکی.



بیمارستان ها می توانند با چالش های خاص یک اپیدمی با هر نوع ماهیت بیماری
و منابع مورد نیاز و حتی در صورت وقوع یک بحران همزمان ،تطابق یابند؛



منابع مناسب به مقدار کافی در دسترس هستند و احتماالً علیرغم مشکالت مرتبط
با یک اپیدمی از قبیل پتانسیل باالی ابتالی افراد ،نگرانی های اجتماعی ،اطالعات
غلط و  ...بطور موثری مورد استفاده قرار می گیرند؛



به نیازهای جسمی ،روحی ،عاطفی و اجتماعی کارکنان بیمارستان و خانواده هایشان
در طی یک اپیدمی ،توجه کافی می شود؛

7
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پاسخ به بحران بر اساس دانش ،عملیات ،قابلیت ها و ظرفیت های موجود در
بیمارستان ،سیستم بهداشت و درمان و جامعه شکل می گیرد.

استراتژی های مناسب
استراتژی برای مواجهه با اپیدمی ها باید بخشی از کلیت یک جامعه و پاسخ دهی بخش
سالمت ،متناسب با شرایط خاص هر بیمارستان بصورت منحصر بفرد باشد ،از قبیل:


برنامه ها و ظرفیت موجود بیمارستان برای مواجهه با اپیدمی ها ( از جمله اجرای
اقداماتی برای حفاظت کارکنان ،بیماران و مالقات کنندگان از عفونت)؛



ظرفیت بیمارستان برای مواجهه با تقاضاهای بهداشتی درمانی سایر انواع بحران ها،
از قبیل تصادفات رانندگی ،بحران های ناشی از آب و هوا یا مخاطرات شیمیایی ،و
اقدامات خشونت آمیز اثرگذار بر جامعه؛



طیف خدمات عمومی و تخصصی که بیمارستان بطور عادی ارائه می کند ،از قبیل
مراقبت از بیماران با بیماری حاد یا مزمن ،خدمات آزمایشگاهی ،فعالیت های توسعه
بهداشت و درمان جامعه ( برای مثال ،ایمن سازی و مراقبت های پیش از تولد)،
توزیع و پیگیری دارو و سایر ملزومات پزشکی ،و آموزش کارکنان بهداشتی درمانی.

مشکالت احتمالی ( بالقوه)

تشدید یک اپیدمی
اگر یک بیمارستان اقدامات کافی جهت پیشگیری و کنترل عفونت را در محل انجام ندهد،
ممکن است بوسیله گسترش عفونت به بیماران ،کارکنان و مالقات کنندگان ،اپیدمی را
8
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تقویت کند .هنگام ترک بیمارستان ،این افراد مبتال ممکن است انتقال به جامعه را تشدید
نموده و بنابراین تالش های کلی بیمارستان در پاسخ به اپیدمی را بی نتیجه بگذارند.

تقاضای بسیار باالی مراقبت بهداشتی درمانی
اپیدمی ها ممکن است ظرفیت یک بیمارستان برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی را در
هم بشکنند .ممکن است منابع مادی و انسانی ،از جمله فضای بیمارستان و داروها برای
برآوردن تقاضا کافی نباشند ،مخصوصاً در مورد اپیدمی که چندین هفته یا چندین ماه
طول بکشد و به ویژه اگر بحران های همزمان اتفاق بیفتد.

پیچیدگی بسیار زیاد
بیمارستان جهت کمک به اقدامات انجام شده در کنترل اپیدمی ،باید بسیاری از کارکردها
و منابعش را مهار کرده و به طور هماهنگ شده مورد استفاده قرار دهد .برآوردن این الزامات
می تواند چالش برانگیز باشد .بیمارستان ها از جمله پیچیده ترین موسسات جامعه هستند.
آنها مجهز به یک تیم چندتخصصی می باشند که خدمات بهداشتی درمانی متعدد را به
جمعیت متنوعی از بیماران ارائه می دهند ،جمعیتی که عموماً بطور جمعی مبتال به طیف
وسیعی از مشکالت سالمت می باشند .یک اپیدمی نیاز به مرکز بهداشتی درمانی دارد تا
اولویت هایش را تغییر داده و با روتین های کاری اش منطبق باشد تا یک پاسخ سیستمیک
و هماهنگ به یک موقعیت به سرعت در حال تغییر و بالقوه پیچیده بدهد.
9

20

راهنمای مدیریتی WHO

زمان محدود برای تقویت همکاری ها
مدیریت یک اپیدمی یا سایر بحران ها ،نیازمند همکاری هایی است که یک بیمارستان را
به کارکنان بهداشتی درمانی محلی ،ارائه دهندگان خدمات ،و سایر ذینفعان در بخش
سالمت و جامعه متصل کند .به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی خوب مدیریت خطر و
پیش از بحران واقعی ،همکاری های موجود باید بازنگری شده و در صورت لزوم ،همکاری
های جدید ایجاد شود.

مشکل یکپارچه سازی بیمارستان در پاسخ به اپیدمی بطور کلی
آمادگی یک بیمارستان برای ایفای نقش خود در مواجهه با یک اپیدمی ،باید به گونه ای
باشد که نقشش را بطور کلی در پاسخ به جامعه ملی و محلی در نظر بگیرد .بیمارستان
بایستی بر اساس سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده مراجع بهداشتی درمانی ملی و محلی
عمل کند .برخی بیمارستان ها ممکن است تنها برای پذیرش موارد مشکوک یا تایید شده
یک بیماری اپیدمی طراحی شوند .برای اطمینان از اینکه هر بیمارستان بطور انفرادی در
پاسخ کلی به اپیدمی یکپارچه می باشد ،برنامه ریزی دقیقی توسط همه نمایندگی های
مرتبط پاسخگو به اپیدمی مورد نیاز است.

اجتناب کردن از مشکالت
اجرای اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت
10
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جلوگیری از گسترش عفونت به افراد حاضر در بیمارستان -کارکنان ،بیماران و مالقات
کنندگان -یک اولویت قطعی و نیازمند اقدامات مناسبی است .تیم های مدیریت بیمارستان
بایستی بازنگری شده و در صورت لزوم ،پروتکل های پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
اصالح گردند .ممکن است اقدامات اضافی پیشگیری و کنترل برای مواجهه با یک اپیدمی
با ماهیت خاص ،الزم باشد.
اجرای اقدامات مناسب در شرایط عادی و روتین ،ظرفیت یک مرکز بهداشتی درمانی را
تقویت خواهد کرد تا آن را طی موقعیت های شیوع استرس زا بکار گیرد .بنابراین این
اقدامات باید بخشی از استراتژی دایمی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان باشند.

آمادگی برای هر یک از بحران ها و همه بحران ها
آمادگی برای اپیدمی ها و سایر بحران ها به موارد ذیل اشاره دارد:


یکپارچه نمودن کل برنامه مدیریت خطر بحران بیمارستان:
 ارزیابی مداوم خطرات ناشی از مخاطرات احتمالی ،آسیب پذیری های جامعه ،و
نقاط قوت و ضعف سیستم بهداشت و درمان؛
 کاهش خطر و فعالیت های آمادگی بحران ،مانند برنامه ریزی پاسخ دهی به
بحران ،آموزش و تمرینات؛
 هشدار زودهنگام مخاطرات ،شامل بیماری ها ،که ممکن است باعث فعال شدن
" برنامه پاسخ بیمارستان به بحران" ،از جمله برنامه فرعی برای اپیدمی شود (

در مورد بیماری معموالً یک هشدار زودهنگام بوسیله مراجع بهداشتی درمانی
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به بیمارستان داده می شود اما می تواند ناشی از سیستم نظارت بیمارستان بر
یک رویداد غیرعادی یا تغییر در تعداد معمول موارد بیماری نیز باشد)؛

 اجرای برنامه های پاسخ دهی به بحران ،از جمله برنامه فرعی بیمارستان برای
اپیدمی؛


الزام بوسیله بیمارستان یا جامعه ( با حمایت بیمارستان) جهت انجام فعالیت های
آمادگی موردنیاز برای کاهش خطرات مرتبط با یک وضعیت بحرانی و بدست آوردن
ظرفیت الزم برای پاسخی اثربخش به بحران؛



تعهد به فعالیت های خاص آمادگی بحران برای ایجاد یا گسترس کانال های ارتباطی
بین نهادهای بخش بهداشت و درمان و جوامع



توسعه یا تطبیق برنامه های پاسخ دهی به بحران ،از جمله برنامه فرعی بیمارستان
برای اپیدمی  ،به روشی که از استمرار خدمات بالینی مهم برای بیمارانی که تحت تاثیر
یک اپیدمی قرار گرفتند ،مطمئن شویم؛



ارزیابی مجدد دوره ای و به روزرسانی برنامه مدیریت خطر در بحران بیمارستان و
برنامه پاسخ به بحران با در نظر گرفتن توسعه های جدید و درس های آموخته شده
از تمرینات و بحران های قبلی



انطباق و ایجاد یک ظرفیت بیمارستانی به گونه ای که یک سیستم مدیریت واحد را
ایجاد کنیم ،منطبق با خطراتی که در مواجهه با بیش از یک نوع بحران ممکن است
با آن روبرو شویم ،5تا بتوانیم نه تنها با یک اپیدمی ،بلکه همچنین با سایر انواع بحران

5پیشگیری و کنترل عفونت اپیدمی -و عفونت های حاد تنفسی پاندمی (جهانی) در مراقبت بهداشتی
درمانی -گایدالین های  .WHOسازمان جهانی بهداشت.2014 ،
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های داخلی و خارجی ،مانند حوادث تصادفات جمعی ،فجایع ناشی از مخاطرات
طبیعی ،و آتش سوزی ها مواجه شویم.

آموزش کارکنان بیمارستان
در یک بحران یا فاجعه ،عموماً نیاز است تا کارکنان بیمارستان فراتر از نقش ها و مسئولیت
های روتین روزانه شان فعالیت کنند و وظایفی را به عهده بگیرند که کمتر به آن آشنا
هستند و به احتمال زیاد باید در یک محیط پراسترس کار کنند .برای مواجهه با این
تقاضاهای جدید ،همه کارکنان؛ صرف نظر از بیمارستانشان ،وظایف فردی و دپارتمانی،
باید در فرآیند برنامه ریزی بحران درگیر شوند ،بطوری که بتوانند بین مسئولیت های
روتین و مسئولیت هایشان در زمان بحران تمایز قائل شده و در پاسخ به بحران بهتر
مشارکت کنند .همچنین آنها در اجرای اقدامات کاهش خطر ،و روش ها و پروتکل هایی
که در برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ( از جمله برنامه فرعی برای اپیدمی) درخواست
می شود ،نیاز به آموزش دارند .به عالوه آنها باید در مشق ها و تمرینات منظم الزم برای
حفظ وضعیت آمادگی ،جهت انجام وظایف برنامه ریزی شده بحران ،مشارکت کنند.
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فصل  – 2مدیریت ( رهبری و هماهنگی)
اهداف


اطمینان از اینکه بیمارستتتان در هر زمان و شتترایطی به طور کامل ،کارآمد و مؤثر و
هماهنگ با نظام ستتتالمت آمادگی مقابله با اپیدمی بیماری های واگیر و شتتترایط
بحرانی را دارد.



اطمینان از تعیین ستتتاز و کار و خط مشتتتی ها توستتتط بیمارستتتتان برای ارزیابی
استراتژیک همه خطرات غیر مترقبه و ارزیابی خطر رویداد خاص اپیدمی ،پیشگیری،
آمادگی ،پاسخ و ریکاوری و اقدامات مدیریتی بیمارستان برای این موارد

اصول کلی


برای آمادگی بیمار ستان جهت مقابله با هر گونه خطر یا بحران ،بیمار ستان بای ستی
در محل ،یک کمیته دایمی بحران بیمارستان داشته باشد که برنامه پاسخ به بحران
یک جزء ضروری آن است.



کمیته مدیریت بحران بیمار ستان با ع ضویت نمایندگانی از تمامی بخش های بالینی
و غیر بالینی تشکیل می شود.



اقدامات خاص مورد نیاز برای مواجهه با یک اپیدمی ممکن استتت شتتامل یک برنامه
فرعی بیمارستان برای اپیدمی باشد که ضمیمه برنامه پاسخ بیمارستان به بحران می
گردد.


14
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ت شکیل یک گروه فرماندهی حادثه تو سط کمیته مدیریت بحران که م سئول انطباق
سی ستم مدیریت حادثه بیمار ستانی و برنامه پا سخ بیمار ستان به بحران برای همه
مخاطرات می با شد ( به ان ضمام برنامه فرعی برای اپیدمی) ،تا برنامه عملیاتی حادثه
را که وظایف الزم برای پاسخ به ویژه پاسخ به بحران جاری را تعیین می کند ،تدوین
نماید.

الزامات اساسی


تشکیل یک کمیته دائمی بحران در بیمارستان به ریاست مدیر اجرایی یا مدیر ارشد
بیمارستان



تدوین و حفظ یک برنامه مدیریت خطر بحران بیمارستتتتان توستتتط کمیته بحران
بیمارستان



تشکیل گروه فرماندهی حادثه توسط کمیته مدیریت بحران



داشتتتن یک برنامه پاستتخ بیمارستتتان به بحران برای همه مخاطرات ،که شتتامل یک
برنامه فرعی اپیدمی تصتتترین کننده اقدامات مورد نیاز در مواجهه با یک اپیدمی می
باشد.



داشتن برنامه عملیاتی حادثه ،تدوین شده توسط گروه فرماندهی حادثه

وظایف کمیته بحران بیمارستان

مدیریت خطر بحران
15
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راه اندازی برنامه مدیریت خطر بحران بیمارستتتتان برای توستتتعه ،اجرا و حفظ و
نگهداری سی ستم هماهنگ شده با سی ستم مدیریت کلی خطرات بحران بیمار ستان
که ارزیابی خطر ،پیشگیری ،آمادگی ،پاسخگویی و بازیابی را پوشش می دهد.



تدوین یک برنامه کلی پاستتخ بیمارستتتان به بحران برای همه مخاطرات ( به عنوان
خروجی مهم برنامه مدیریت خطر بحران بیمارستان)



کمیته بحران بیمار ستان به طور ویژه م سئولیت راه اندازی و هماهنگی موارد ذیل را
داراست:
 ارزیابی خطراتی که بیمارستان با آن مواجه می شود؛
 شناسایی و اجرای اقداماتی برای کاهش خطرات بحران؛
 شتتناستتایی منابع ( از جمله کارکنان ،تجهیزات و لوازم پزشتتکی و تاستتیستتات و
زیرساخت ها) و فعالیت های مورد نیاز برای آمادگی بیمارستان در یک بحران
 شنا سایی نقاط ضعف در آمادگی بیمار ستان برای بحران و ساز و کارهایی برای
جبران آنها ( مانند آموزش کارکنان)؛
 تو سعه سی ستم مدیریت حادثه بیمار ستانی و برنامه های پا سخ بیمار ستان به
بحران؛
 برقراری روابطی با مراجع دولتی بخش های غیر بهدا شتی درمانی ،سازمان های
داوطلب و سایر ذینفعان.

اطمینان از آمادگی بیمارستان برای مقابله با اپیدمی


اطمینان یافتن از اینکه بیمار ستان ،ظرفیت و قابلیت الزم برای مواجهه با اپیدمی ها
و هر بحران همزمان دیگری را داراست.

16
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اطمینان یافتن از اینکه هر دپارتمان بیمارستتتتان ،برنامه پاستتتخ به بحران دارد ( از
جمله برگه های عملکرد شتتتغلی کارکنان) که نقش هر دپارتمان را در هر مرحله از
بحران بطور کلی ،و در یک اپیدمی بطور خاص ،تصرین می کند.



تعیین مدیر حادثه و ستتتایر اعضتتتای گروه فرماندهی حادثه و تعیین محل مرکز
ه ماهنگی بحران بی مارستتت تان ( جایی که گروه فر ما ندهی حاد ثه ف عال یت های
هماهنگی و برنامه ریزی انجام می دهد) ،و تعیین تجهیزات مورد نیاز در این محل



ت شکیل تیم ا صلی برای مدیریت بحران شامل رئیس /مدیر بیمار ستان ،تیم کنترل
عفونت بیمارستان ،روسای گروه ها و بخش های مربوطه (مثل  ،ICUبخش اورژانس)
و متخصص بیماری های عفونی



تخ صیص نقش ها و م سئولیت ها برای کارکردهای مختلف پا سخ ،جهت اطمینان از
تداوم اقدامات عملیاتی به کارکنانی که به خوبی آموزش دیده و در دسترس هستند؛
تهیه لیستتت به روز رستتانی شتتده از اطالعات شتتماره تلفن ،نشتتانی محل ستتکونت و
آدرس ایمیل آنان



تعریف روش هایی برای فعال نمودن برنامه پاستتتخ بیمارستتتتان به بحران و گروه
فرماندهی حادثه



ایجاد/فعال کردن ستتیستتتم مدیریت حوادث بیمارستتتان با درگیر کردن نمایندگان
همه بخش ها و واحدهای مرتبط



اطمینان از اینکه برنامه مدیریت خطر بحران بیمارستتتان همراه با اجزای اصتتلی اش
یعنی برنامه پاستتتخ به بحران و برنامه های عملیاتی حادثه می باشتتتد که آنها نیز
متنا سب با ا ستراتژی ها و خط م شی های اجرا شده در خارج از بیمار ستان تو سط
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مراجع بهدا شت و درمان ،سایر بیمار ستان ها ،تامین کنندگان بیمار ستانی و جامعه
در مقیاس وسیع می باشند.


اطمینان یافتن از اینکه گروه فرماندهی حادثه می تواند روی پ شتیبانی اجرایی برای
انجام وظایف هماهنگی ،برنامه ریزی ،پ شتیبانی ،ثبت ،ردیابی و ارتباطی اش ح ساب
کند.



ت صمیمات در مورد یک اپیدمی که دپارتمان ها یا کار شنا سان بیمار ستانی ( مانند
کارشتتناستتان کنترل عفونت و بیماری های واگیر) باید در فهرستتت گروه فرماندهی
حادثه قرار گیرند.



تدوین خط م شی ها و د ستورالعمل های ایمنی کارکنان و اطمینان یافتن از اجرای
آنها



بازنگری سی ستم ارتباطات بیمار ستان ،شامل نیازهای تجهیزاتی و پ شتیبانی ،و در
صورت نیاز ،تدوین یک استراتژی ارتباطات داخلی و خارجی در بحران



بازنگری روش های مدیریت اطالعات و پشتیبانی



دنبال کردن بحران ها یا تمرینات ،تستتهیل ارزیابی های عملکرد بیمارستتتان ( مثالً
پس از بازنگری عملیات) ،به منظور شتتتناستتتایی فضتتتاهایی که نیاز به بهبود دارد و
فضتتاهایی که برنامه مدیریت خطر بحران بیمارستتتان و برنامه های پاستتخ به بحران
نیازمند به روز رسانی است.



پیش بینی ب رنامه های احتمالی مورد نیاز برای تامین پرستتتنل ،تدارکات ،بودجه،
امنیت و درمان



تعیین و استتتتقرار مکانیستتتم های هماهنگی با مراجع محلی ،بهداشتتتتی و مدیریت
بحران

18
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هماهنگی ،ارتباط و همکاری با شتتبکه خدمات ستتالمت یکپارچه در ستتطن محلی با
رویکرد مراقبت از بیماران ،تامین داروهای الزم ،خدمات آزمایشتتتگاهی ،تجهیزات و
امکانات انتقال بیمار

برنامه پاسخ بیمارستان به بحران
برنامه پا سخ بیمار ستان به بحران ،بخ شی از برنامه مدیریت خطر بحران ا ست که تو سط
کمیته بحران بیمارستتتان ایجاد شتتده استتت .برنامه پاستتخ به بحران؛ آرایش ها ،نقش ها،
مستتتئولیت ها و فعالیت های مورد نیاز برای توانمندستتتازی بیمارستتتتان جهت عملکرد
مناسب و کافی در یک بحران را توصیف می کند.
برنامه پاسخ به بحران باید مبتنی بر یک ارزیابی استراتژیک از همه مخاطرات بحران باشد
که تمام احتماالت ممکن را در نظر می گیرد :همه اجزای برنامه باید سازگار باهم ،مکمل
و هم افزا باشند ،و با تمرینات مختلف تست و بازنگری شده و به روز نگه داشته شوند.
برنامه پاسخ بیمارستان به بحران موضوعات ذیل را پوشش می دهد:


نقش ها و مسئولیت های هر دپارتمان بیمارستان در یک بحران؛



سیستم مدیریت حادثه بیمارستان و نقش گروه فرماندهی حادثه و سایر ساختارها و
ساز و کارهای مورد نیاز برای هماهنگی پاسخ بیمارستان به یک بحران؛



اقداماتی برای فعال سازی

برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ( به دنبال یک هشدار اولیه از

مراجع بهداشتتتتی درمانی ،اورژانس های داخلی یا مبتنی بر بیمارستتتتان ،یا اعالن ملی یا محلی یک
اپیدمی)؛



راه اندازی یک مرکز هماهنگی بحران بیمارستان ،از جمله تعیین محل آن



در دسترس بودن مکان های جایگزینی برای درمان؛
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اقدامات پشگیری و کنترل عفونت؛



اقدامات مورد نیاز برای اطمینان یافتن از ایمنی کارکنان بیمارستان؛
استتتمرار اقدامات و خدمات



روتین ضتتروری ( تا حدی که با فعالیت های اولویت دار بحران،

سازگار باشد)



ظرفیت مورد نیاز برای مواجهه با بحران های همزمان؛



فعالیت های ارتباطی و اطالعاتی؛



مسایل منابع انسانی؛



خدمات لجستیک (پشتیبانی)؛



خدمات آزمایشگاهی و دارویی؛



خدمات ضروری پشتیبانی؛



روانشناسی.

خدمات

وظایف گروه فرماندهی حادثه
گروه فرماندهی حادثه طیف گسترده ای از فعالیت های مورد نیاز برای پاسخ به یک بحران
خاص را در بر می گیرد .این فعالیت ها که مبنای سیستم مدیریت حادثه بیمارستانی را
شکل می دهند ،می توانند بر اساس پنج عملکرد اصلی گروه بندی شوند:
 .1رهبری و اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص پاسخ به بحران ( وظیفه هماهنگی و
مدیریت بازیابی و پاسخگویی)
 .2توستتتعه آگاهی از وضتتتعیت ،اهداف خاص مدیریت و استتتتراتژی های بازیابی و
پا سخگویی که دوره اپیدمی یا سایر بحران ها را پو شش می دهد ( وظیفه برنامه
ریزی بازیابی و پاسخگویی)
20
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 .3بکارگیری و گستتترش منابع ضتتروری و ایجاد و نگهداری زیرستتاخت های الزم (
وظیفه پشتیبانی یا لجستیک)
 .4اطمینان از در دستتترس بودن و اختصتتاص پرستتنل ماهر و مجرب و ستتایر منابع
جهت پاسخگویی مستقیم به مسایل برخاسته از بحران ( وظیفه مدیریت عملیاتی)
 .5پرداخت صتتتورتحستتتاب ها ،بازپرداخت بدهی ها ،تدوین قراردادها ،هزینه های
حسابداری ( وظیفه مدیریت اداری یا اجرایی)
در مورد یک بحران خفیف یا عادی تجربه شده ،ممکن است یک گروه کوچک فرماندهی
حادثه کافی باشد .برای یک بحران در مقیاس وسیع ،یک گروه فرماندهی حادثه بزرگتر
مورد نیاز می باشد.
گروه فرماندهی حادثه بطور ویژه وظایف ذیل را انجام می دهد:


تعیین ماهیت خاص بحران و اورژانس هایی که احتمال دارد به خدمات بیمارستانی
اعمال شود.



تدوین یک برنامه عملیاتی حادثه که فعالیت های تصرین شده در برنامه پاسخ
بیمارستان به بحران ( شامل برنامه فرعی اپیدمی) را انعکاس می دهد ،اما منطبق با
ماهیت خاص بحران و مبتنی بر ارزیابی های خطر حادثه می باشد.



آگاه ساختن تصمیم گیرندگان بیمارستان در خصوص حفظ مستمر خدمات ضروری
روزانه مورد نیاز برای برنامه های حمایتی بهداشت عمومی ،تا جایی که بیمارستان
بتواند از عهده آن برآید.
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تدوین برنامه عملیاتی حادثه
برنامه عملیاتی حادثه یک بیمارستان ،سندی تدوین شده توسط گروه فرماندهی حادثه
بیمارستان می باشد و چگونگی پاسخگویی بیمارستان به یک بحران را مشخص می کند.
این برنامه تعیین خواهد کرد که چه کسی برای چه کاری منصوب خواهد شد و برآوردهایی
از منابع در دسترس و سایر منابع مورد نیاز برای انجام این ماموریت ها را ارائه می دهد.
برنامه عملیاتی حادثه موارد ذیل را مشخص می کند:


نقش ها و مسئولیت های بخش های کلیدی و افراد درگیر در پاسخ به حادثه خاص



تعیین اهمیت و بزرگی شرایط اضطراری و تأثیرات احتمالی آن بر بیمارستان ( خطر
بروز اپیدمی ) ،ارزیابی های موقعیتی و برآورد نیازهای احتمالی



در مورد بیماری همه گیر ،اپیدمیولوژی عفونت؛ از جمله ویژگی های عامل عفونی،
دوره بالینی احتمالی عفونت ،و پروتکل های درمانی مشخص گردد.



برآورد افزایش بار بیماری در مواقع بحران



تدارک تجهیزات ،دارو و کادر درمانی مورد نیاز برای مقابله با بحران



اتخاذ تدابیری برای پیشتتتگیری و کنترل عفونت در بیمارستتتتان مانند کنترل های
محیطی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی



تعداد کارکنان توانمند و منا سب حا ضر یا موجود برای فراخوان ،با تأکید بر شرایط
الزم برای کنترل عفونت و درمان درصورت بروز اپیدمی.

22
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مرکز هماهنگی بحران بیمارستان


مرکز هماهنگی بحران بیمارستتتان ،جایی استتت که نشتتستتت های گروه فرماندهی
حادثه در آن ت شکیل می شود .آن باید در یک مکان اخت صا صی یا اتاق جل سات یا
سالن کنفرانس بیمارستان باشد .در مورد مرکز اولیه ای که دچار آسیب شده یا غیر
قابل استفاده می باشد ،باید محلی جایگزین در نظر گرفته شود.



مرکز هماهنگی بحران بیمارستان ،اتاقی امن مجهز به تکنولوژی اطالعات و ارتباطات
از راه دور ،به عالوه نقشتتته ها ،گزارش های فعالیت و کپی هایی از همه برگه های
عملکرد شغلی و روش های مهم عملیاتی استاندارد می باشد.



این محل باید قابلیت برقراری ارتباط های معتبری با مراجع بهدا شتی درمانی ،مراکز
عملیاتی بحران ک شور ( ستاد بحران ک شور) ،خدمات پز شکی اورژان سی (  )115و
سایر بیمارستان ها و ذینفعان مهم را داشته باشد.
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فصل -3پیشگیری و کنترل عفونت
اهداف


کاهش انتقال عفونت در بیمارستان و حفظ ایمنی کارکنان بیمارستان ،بیماران و
مالقات کنندگان



تقویت توانایی بیمارستان برای مقابله با اپیدمی



کاهش یا از بین بردن خطر ابتالی افراد در بیمارستانی که خود درگیر اپیدمی می
باشد.

اصول کلی


پیشگیری و کنترل عفونت باید به عنوان یک فعالیت مداوم توسط تمام کارکنان و
واحدهای بیمارستان تلقی شود.

الزامات اساسی


یک برنامه محوری پیشگیری و کنترل عفونت که دامنه ،عملکرد و مسئولیت ها در
آن به روشنی مشخص شده اند و بودجه کافی برای آن در نظر گرفته شده است.
فعالیت های این برنامه شامل اجزای زیر است:
 اختصاص پرسنل واجد شرایط جهت پیشگیری و کنترل عفونت که آگاه از
مسئولیت ها و وظایف مربوطه بوده و آموزش های الزم در این زمینه دیده باشند.
 دستورالعمل های فنی ،سازگار با شرایط محلی ،برای مدیریت خطرات عفونت
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 سیاست های پیشگیری و کنترل عفونت برای اقدامات روزمره و اقدامات الزم برای
مقابله با تهدیدات خطرات احتمالی؛
 یک سیستم هشدار دهنده زودهنگام مراقبت اپیدمی به صورت عملیاتی که به
سیستم عمومی نظارت سالمت متصل باشد؛
 سیستمی برای نظارت مستمر براقدامات پیشگیری و کنترل عفونت
 دسترسی به آزمایشگاه میکروبیولوژی با استفاده از روش های تشخیصی استاندارد
و رعایت خط مشی ایمنی زیست محیطی
 دسترسی به آب تمیز و امکانات تهویه ،بهداشت دست و ایزوله بیماران عفونی؛
 داشتن سیستمی برای اطمینان از همکاری بین بخشی با واحدهای بیمارستانی،
مانند مدیریت پسماند ،خدمات آزمایشگاهی ،داروسازی ،بهداشت حرفه ای و غیره


دارا بودن برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران ( به انضمام یک برنامه فرعی اپیدمی)
که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان است و پیشگیری و کنترل
عفونت را یک کارکرد اصلی بیمارستان معرفی می کند.



گروه فرماندهی حادثه که مسئول هماهنگی عملیات پاسخ کلی بیمارستان به بحران
یعنی فعالیت های پیشگیری و کنترل عفونت می باشد و مرکز هماهنگی عملیاتی
بحران بیمارستان نیز است.

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


مولفه پیشگیری و کنترل عفونت در برنامه پاسخ به بحران ( شامل یک برنامه فرعی
اپیدمی) بر اساس ارزیابی خطر کلیه مخاطرات بحران بیمارستان ،در نظر گرفته شود.
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شرح وظایف کلیه پرسنل درگیر با پیشگیری و کنترل عفونت همراه با نقش آنان در
شرایط بحرانی تعیین گردد.



از کارایی برنامه های آموزشی پرسنل و مشارکت آنان در مانورهای مربوطه برای کسب
توانمندی اجرای برنامه پاسخ بیمارستان به بحران اطمینان حاصل شود.



در مورد نحوه استفاده از وسائل محافظت فردی به کارکنان آموزش داده شده و بر
احتیاطات بیشتر برای پیشگیری از سایر مکانیسم های خاص انتقال بیماری (مانند
انتقال تماسی ،آئروسل قطره ای و وسایل آلوده) تاکید گردد.



از وجود زیرساخت های الزم و فرایندهای مناسب برای بهداشت دست شامل
شستشوی صحین دست ها ،آموزش مداوم و تجهیزات الزم ،اطمینان حاصل گردد.



اقدامات احتیاطی در مورد کنترل عفونت در تریاژ ،مسیر ارائه خدمت به بیماران و
گزارش اولیه درمان ،تعیین گردد.



کنترل های محیطی و مهندسی مانند اطمینان از سیستم تهویه مناسب محیط و
بهداشت و نظافت آن ،برقرار شود.



حداقل منابع و زیرساخت های الزم برای اجرای اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت،
تعیین گردد.

اقدامات جهت پاسخگویی


اطمینان یافتن از کارایی ساز و کارها برای دریافت دستورالعمل های عملیاتی
هماهنگ با گروه فرماندهی حادثه

26

آماده سازی بیمارستان ها در اپیدمی ها



37

انطباق فعالیت های پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان با برنامه پاسخ بیمارستان
به بحران ( شامل برنامه فرعی اپیدمی) و بر اساس برنامه عملیاتی مدیریت خطر
بیمارستان ،نیازسنجی و محاسبه خطر اپیدمی



تعیین یک نفر ( ترجیحاً از تیم  )IPCبه عنوان مسئول ایمنی بیمارستان برای عضویت
در تیم مدیریت حوادث بیمارستان و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش میزان عفونت برای
کارکنان قبل و بعد و حین شیفت ها



ارزیابی نیاز پرسنلی برای فعالیت های پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان در مواقع
بحران ( حداقل برای پزشکان و پرستاران) و هماهنگی با واحد مدیریت نیروی انسانی
در مورد نیاز به نیروی مازاد



ارائه مراقبت فعال جدی به بیماران در هنگام شروع اپیدمی ( هم در بیماران ورودی
و هم بیمارانی که قبالً بستری شده اند)



اطمینان یافتن از سازگار بودن سیاست های پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان با
مدل انتقال عفونت اپیدمی در جامعه



تقویت اقدامات احتیاطی مربوط به کنترل عفونت و در صورت لزوم اعمال اقدامات
احتیاطی بیشتر با توجه به ماهیت خاص اپیدمی



اطمینان یافتن از حمایت کافی کارکنان بیمارستان در مقابل عفونت و مراقبت مداوم
از وضعیت آنها



نظارت بر شیوه های پیشگیری و کنترل عفونت و اصالح سیاست ها در صورت لزوم.



اجرای استراتژی اطالع رسانی خطرات در بیمارستان با هدف تقویت پیشگیری و
کنترل عفونت در بین کارکنان بیمارستان ،بیماران ،مالقات کنندگان و جامعه
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اطمینان یافتن از آگاهی کارکنان ،بیماران و مالقات کنندگان در زمینه بهداشت دست
ها و بهداشت تنفس ،جهت پیشگیری از عفونت های منتقله بیمارستانی



توزیع وسائل حفاظت فردی بر اساس میزان ریسک انتقال بیماری (جهت اطمینان از
محافظت صحین و پیشگیری از محافظت بیش از حد) در پست های بالینی همراه با
سیستم ثبت و ردیابی



ایزوالسیون فرآیند تریاژ جهت ایزوله کردن موارد مشکوک و مبتال در بخش اورژانس



تعیین مسیر مراقبت و درمان بیماران بر اساس خطرات انتقال و وضعیت بالینی
بیماران



تعیین و تجهیز مکان های مشخصی برای ارائه خدمات درمانی به موارد مشکوک و
مبتال ( با رعایت اصول ایمنی و ایزوالسیون)



قرار دادن بیماران در فضاهای اتاق های یک نفره که تهویه مناسب (به ازای هر بیمار
 ۶0لیتر در هر ثانیه) داشته باشد (در صورت عدم وجود اتاق های تک نفره ،بیماران
مشکوک باید با هم در یک اتاق قرار گیرند .از قرار دادن بیماران مشکوک و مبتال در
یک فضا خودداری شود)



کنترل و محدود نمودن روش هایی که می تواند شیوع عفونت را تسهیل کند ( مثالً
ق رارگیری تخت ها با فاصله یک متری از همدیگر صرف نظر از اینکه بیماران مبتال یا
مشکوک هستند)



در صورت امکان تعیین تیم درمانی آموزش دیده برای درمان جامع بیماران مشکوک
و مبتال جهت کاهش انتقال بیماری



خودداری از نقل و انتقال بیماران به خارج از اتاق هایشان به غیر از موارد ضروری.
اطمینان از به روزرسانی و اجرای آزمایشی فرایند پذیرش ،انتقال و جابجایی بیمار از
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فضای ایزوله جهت دریافت خدمات حمایتی درمانی یا خدمات تشخیصی با رعایت
اصول ایزوالسیون


به حدقل رساندن تعداد مالقات کنندگان و محدودکردن آن ها به افراد مورد نیاز برای
حمایت از بیماران و اطمینان از رعایت اصول احتیاطات تماسی و قطره ای توسط آنها



ثبت تردد تمام افرادی که به اتاق بیمار وارد می شوند شامل تمامی کارکنان و مالقات
کنندگان



تدوین پروتکل و فرآیند نظافت و بهداشت محیط های بالینی ،از جمله نحوه استفاده
از مواد ضدعفونی کننده



اطمینان از وجود مکان های مشخص و پروتکل معینی برای ضدعفونی و استریل
کردن تجهیزات بیو مدیکال و دستگاه ها



اطمینان از تدوین و دسترسی به پروتکل مشخص و مسیر معینی جهت مدیریت
پسماندهای عفونی و زبالههای بیولوژیک و دفع اشیاء تیز و برنده



اطمینان از وجود فضای الزم و گایدالین مربوط به انتقال و دفن اجساد



اطمینان از فرآیند نظارت دقیق بر استقرار اقدامات کنترل و پیشگیری از عفونت و
اجرای آن

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


ارزیابی عملکرد عملیاتی بیمارستان در ارتباط با اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل
عفونت ساالنه ،به عنوان بخشی از بررسی کلی بیمارستان و در صورت لزوم به روز
رسانی آنها بر اساس تجربیات بدست آمده
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انجام اقدامات الزم برای رفع نیازهای رفاهی کارکنان ،مانند مرخصی و حمایت
روانی برای پیشگیری و کنترل عفونت



شارژ مجدد ذخیره دارویی ،تا بیمارستان بتواند خدمات معمول پیشگیری و کنترل
عفونت را حفظ کند.
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فصل  – 4ارتباطات و اطالعات
اهداف


افزایش آگاهی عمومی از یک اپیدمی یا سایر بحران ها در مورد خطرات مرتبط با
بحران برای سالمت مردم ،و اقدامات مورد نیاز جهت کاهش این خطرات و به منظور
پاسخ به بحران



فراهم نمودن اطالعات برای همه افراد حاضر در بیمارستان ،شامل کارکنان ،بیماران
و مالقات کنندگان و برای جلب هماهنگی شان



ارائه اطالعات موردنیاز برای اطمینان یافتن از استمرار ارائه خدمت در داخل
بیمارستان و خارج آن ،تا حد ممکن ،برای هماهنگی فعالیت ها در همکاری با مراجع
بهداشت و درمان محلی و سایر ذینفعان ( مانند سایر مراکز بهداشتی درمانی ،پزشکان
عمومی ،کارکنان بهداشتی درمانی در مکان های درمانی جایگزین ،خدمات پزشکی
اورژانسی ،موسسات بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی)



محدود کردن گسترش شایعات بی اساس درباره بحران

اصول کلی


بیمارستان ها از طریق کارکردهای ارائه خدماتشان ،دسترسی ویژه ای به جامعه داشته
اند و فرصت منحصر به فردی برای آگاه کردن جامعه در مورد یک اپیدمی و آثار
احتمالی اش ارائه می کنند.

31

42


راهنمای مدیریتی WHO

اطالعات صادر شده توسط بی مارستان ،با توجه به کاهش خطر باید با اطالعات ارائه
شده توسط مراجع بهداشت و درمانی ،سازگار باشند.



مدیریت اطالعات ،بسیاری از فعالیت های مختلف بیمارستان از جمله آمادگی و پاسخ
به بحران را در بر می گیرد ،و مشارکت کل کارکنان بیمارستان را می طلبد.



به محض اینکه یک هشدار از یک بحران قریب الوقوع ،اعالم شده ،اطالعات در مورد
بحران و خطراتی که موجب می شود ،باید به هم مرتبط شوند.



اطالعات برای رسانه ها و عموم مردم باید از طریق یک منبع واحد به هم مرتبط
شوند.



عهده دار شدن فعالیت های ارتباطی در پاسخ به یک بحران ،باید از طریق گروه
فرماندهی حادثه بیمارستان و کارکنان ارشد بیمارستان هماهنگ شود.

الزامات اساسی


یک برنامه کلی پاسخ به بحران ( به انضمام یک برنامه فرعی اپیدمی) که بخشی از
برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان است و ارتباطات را بعنوان یک کارکرد
ضروری بیمارستان می شناسد.



یک گروه فرماندهی حادثه برای هماهنگی پاسخ کلی بیمارستان به بحران که شامل
فعالیت های ارتباطی و یک مرکز هماهنگی عملیاتی بحران بیمارستان می باشد.



یک استراتژی ارتباطی خطر بیمارستانی ،که ابزار مورد نیاز برای برقراری ارتباط با
افراد حاضر در بیمارستان و با عموم در موقعیت های غیربحرانی را مشخص می کند.



یک استراتژی ارتباطی بحران بیمارستانی که تجهیزات ارتباطی طراحی شده برای
عملکرد درست در یک بحران را مشخص می کند.
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تحلیلی از تاثیر احتمالی بحران و پاسخ بحرانی به خدمات بیمارستانی



درکی از نوع اطالعاتی که به پیشگیری از آسیب ،بیماری و مرگ ،و فعالیت های مورد
نیاز برای پاسخ به بحران ،از قبیل یک اپیدمی ،مرتبط می باشد.

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی

وظایف عمومی


تدوین مولفه ارتباطی برنامه پاسخ بیمارستان به بحران (شامل یک برنامه فرعی
اپیدمی) مبتنی بر ارزیابی خطر همه مخاطرات بحرانی بیمارستان



فراهم بودن برگه های اقدام شغلی برای همه کارکنان درگیر در فعالیت های ارتباطی،
که نقش ها و وظایفشان را در موقعیت بحرانی توصیف می کند.



اطمینان از اینکه کارکنان ارتباطی ،آموزش دریافت می کنند و در تمرینات منظم
شرکت می کنند تا توانایی شان را جهت انجام نقش هایشان در اجرای پاسخ به بحران
بیمارستان ،باال ببرند.



تعیین گروه کاری از کارکنان برای شناسایی اطالعات اولویت دار درباره مدیریت بحران
و ارتباطات ،به عالوه پیشگیری ،آمادگی ،پاسخ و موضوعات بازیابی



ایجاد روش های در دسترس جمع آوری ،تایید و صحت سنجی اطالعات و تخصیص
به کارکنان مشخص



تهیه فرم استاندارد گزارش دهی در شرایط بحران برای ثبت موارد بستری (شامل
بستری ویژه) ،بروز موارد مشکوک و قطعی ،وضعیت بالینی و مرگ
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شناسایی منابع معتبر اطالعاتی درباره خطرات بحران و استراتژی های مدیریت خطر
در بیمارستان ،مراجع بهداشتی درمانی و سایرین



تعیین سخنگوهای رسمی بیمارستان جهت اطالع رسانی به عموم مردم از طرف
بیمارستان ( مگر اینکه سیاست دولت ،منع بیمارستان ها از برقراری ارتباط با عموم
باشد) ،به همراه پشتیبان برای هماهنگی و اطمینان از برقراری ارتباط مداوم با عموم
مردم ،رسانه ها و مقامات بهداشتی



شناسایی کانال هایی ( از جمله رسانه ها) که برای ارتباطات خطر استفاده می شوند.



آموزش کارکنان بیمارستان در اجرای استراتژی های ارتباطی بحران و انجام تمریناتی
برای تست این استراتژی ها



تست تجهیزات ارتباطی بیمارستان برای اطمینان از اینکه در این حالت و به قدر کافی
از نظر کمیت و کیفیت کار می کند ،به منظور دستیابی به اهداف ارتباطی در طی
یک بحران و اطمینان از اینکه تجهیزات پشتیبانی در دسترس هستند.



ایجاد مکانیسم های ارتباطی داخلی و خارجی با تعیین یک گروه مشخص شامل یک
نفر مسئول ساده سازی اشتراک اطالعات در زمان های واقعی (مشخص) ،کارکنان
هدف ،بیماران موجود ،مالقات کنندگان ،مقامات محلی ،رسانه ها و اطالع رسانی
عمومی

ارتباطات خارجی


تعیین اینکه عموم مردم با دید کاهش خطرات در طی یک بحران به چه اطالعات
احتمالی نیاز دارند.
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توسعه در چارچوب برنامه پاسخ بیمارستان به بحران (شامل یک برنامه فرعی اپیدمی)،
برنامه های ارتباطات خارجی خطر بحران ،که هم مفاد اطالعاتی که ارتباط از آن
طریق برقرار می شود و فرآیند ارتباطی خودش را شناسایی می کند و هم اینکه با
سیاست های وزارت بهداشت در مورد ارتباطات در طی یک بحران سازگار است.



مشخص کردن اینکه چگونه بیمارستان در طی یک بحران ،اطالعات دسترسی به
خدمات بیمارستانی و برنامه های بهداشتی درمانی عمومی را به اشتراک خواهد
گذاشت ( مانند ایمن سازی روتین و بحرانی ،حمایت روانشناسی و بهداشت روانی ،و
مدیریت فوتی ها و مفقودین)



آگاه سازی عموم مردم در مورد اقدامات مورد نیاز برای کاهش خطرات مرتبط با
بحران ،مانند پیشگیری از انتقال عفونت



تعیین اینکه چه نوع اطالعاتی باید با شرکای پاسخ دهی ( خدمات پزشکی بحران،
پزشکان خصو صی و غیره) به اشتراک گذاشته شود و چگونه باید به اشتراک گذارده
شود.



تعیین سخنگوهای اضافی ،اگر درخواست شود ،به منظور سازماندهی همکاری با شرکا
و ذینفعان در ارتباط با اطالعات



توسعه و تجدید نظر همکاری با مراجع بهداشتی درمانی ،اقدامات مورد نیاز برای
برخورد با رسانه ها



اطمینان از جمع آوری ،پردازش و گزارش اطالعات به ذینفعان نظارتی ( به عنوان
مثال مراجع بهداشت عمومی)



اطمینان از وجود سیستم های ارتباطی اولیه و پشتیبان مطمئن و پایدار ( به عنوان
مثال تلفن ثابت ،اینترنت ،دستگاه های تلفن همراه ،پیجرها ،تلفن های ماهواره ای،
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تجهیزات رادیویی دو طرفه ،شماره های ثبت نشده) و دسترسی به فهرست تماس
های به روز رسانی شده

ارتباطات داخلی


تدوین یک برنامه در چارچوب برنامه پاسخ بیمارستان به بحران جهت فراهم نمودن
اطالعات برای کارکنان بیمارستان ،بیماران و مالقات کنندگان



آگاه سازی پرسنل بیمارستان از پروسیجرهایی که برای فعال سازی برنامه پاسخ
بیمارستان به بحران (شامل یک برنامه فرعی اپیدمی) ،در زمان بروز یک بحران،
استفاده می شوند ،آگاه سازی از نقش های مربوطه شان در اجرای این پروسیجرها و
تمرینات آموزشی که از آنها درخواست خواهد شد تا به عهده بگیرند.



توجیه کارکنان بیمارستان در مورد نقش ها و مسئولیت هایشان در مدیریت بیماری
واگیر زیرمجموعه سیستم مدیریت بحران بیمارستان



اطمینان از تسهیل دسترسی تمامی کارکنان به کلیه پروتکل های داخلی ،خطوط
ارتباطی و دستورالعمل های استاندارد عملیاتی .تمام اطالعات بایستی به صورت
خواندنی در دسترس بوده و برای گروه هدف خالصه و مرتب و به روز شوند ( به
حداقل رساندن بار اضافی اطالعات)



اطمینان از وجود محصوالت آموزشی -ارتباطی که به راحتی بین بخش ها قابل توزیع
و جابجایی هستند (مثل جزوات ،پوسترها و غیره) در محل کار



برقراری ارتباط مستمر با پرسنل و ذینفعان در مورد تریاژ بالینی ،اولویت بندی و
مدیریت بیمار (مثالً معیارهای تطبیق یافته پذیرش و ترخیص) ،اقدامات پیشگیری و
کنترل عفونت ،اپیدمیولوژی بیمارستان ،الزامات گزارش دهی و اقدامات امنیتی
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آگاه سازی پرسنل بیمارستان از اثر احتمالی یک بحران بر ایمنی شان ،از نیاز به انجام
اقداماتی با هدف کاهش خطر آسیب یا عفونت ایشان ،از آرایش های مورد نیاز برای
فراخوان احتمالی شان در بروز تقاضای افزایش یافته برای خدمات بیمارستانی و از در
دسترس بودن حمایت برای خانواده شان ،در صورتی که آنها به کار فرا خوانده شوند.



آگاهی دادن به کارکنان بیمارستان درباره روش های مورد نیاز برای ارتباطات دوطرفه
بین مدیریت بیمارستان و کارکنان با توجه به پیشرفت در پاسخ دهی به بحران



راه اندازی یک طرح ظرفیت اضافی یا احتمالی با منابع انسانی برای مدیریت
کمبودهای کارکنان و برای افزایش تعداد کارکنان ماهر مورد نیاز در مواجهه با تقاضای
افزایش یافته برای خدمات ارتباطی

اقدامات جهت پاسخ گویی


اطمینان یافتن از اینکه ساز و کار هایی در محل هستند که مسیرهای عملیاتی
پاسخ دهی را از گروه فرماندهی حادثه و با هماهنگی اقداماتی با آنها دریافت می
کنند.



انطباق با مولفه ارتباطات برنامه پاسخ بحرانی بیمارستان (شامل یک برنامه فرعی
اپیدمی) به منظور توسعه مولفه ارتباطات برنامه اقدام حادثه بیمارستان که به
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ویژگی های بحران مرتبط می باشد ،همچنان که بوسیله ارزیابی های ریسک حادثه
اپیدمی تعیین می شود و با تغییر ارزیابی موقعیتی و نیازها


شناسایی مشکالت اصلی برخاسته از بحران و اطالعات مورد نیاز برای مواجهه با
مشکالت یا حل آنها



مشاوره با وزارت بهداشت جهت اطمینان یافتن از اینکه محتوا و روش های مورد
استفاده ارتباطی با رسانه ها و عموم مردم با محتوا و روش های مورد استفاده وزارت
بهداشت متناسب هستند.



آرایش (سازماندهی) سخنرانی برای سخنران رسمی بیمارستان مطابق با سیاست
وزارت بهداشت ،تا رسانه ها را در زمان های معین و در یک محل طراحی شده در
بیمارستان ،مورد خطاب قرار دهد.



آگاه سازی عموم ،کارکنان بیمارستان و سایر افراد درگیر درباره اینکه:
 چه کسی در خطر وضعیت بحران قرار دارد؛
 چند نفر مبتال می شوند یا احتمال ابتالی آنها وجود دارد؛
 پیش بینی احتمالی افراد مبتال شده؛
 چه اقداماتی برنامه ریزی شده یا به عهده گرفته شده است؛
 افراد در خطر برای کاهش خطر آسیب ،بیماری و مرگ ،چه اقداماتی می توانند
انجام دهند؛
 نقش بیمارستان در پاسخ به بحران؛
 چگونگی دسترسی به خدمات بیمارستانی.



ارائه موارد ذیل به کارکنان بیمارستان:
 اطالعات ضروری که آنها در مورد سالمت و رفاه فردی و خانوادگی نیاز دارند؛
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 گزارش های پیشرفت در مورد مدیریت بحران ،از جمله اقدامات برنامه ریزی
شده در پاسخ به بحران؛
 اعالمیه ها ( ابالغ های) رسمی صادر شده توسط وزارت بهداشت یا سایر منابع.


ارائه پیام هایی به عموم مردم که:
 کوتاه و دارای نکته باشند.
 اطالعاتی که بطور واقعی درست هستند را فراهم می کنند؛
 بدون از بین بردن اعتبار یا شفافیت ،قوت قلب می دهند؛
 ترس ها و عواطف برانگیخته شده بواسطه وضعیت بحرانی را در نظر می گیرند؛
 منابع رسمی اطالعات مورد استفاده در پیام را تصدیق می کنند؛
 به روش به موقع ،در فواصل زمانی مشخص (دقیق) ،و از طریق کانال های
مشخص ارائه می شوند.

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


حفظ و انطباق ارتباطات با عموم مردم ،کارکنان بیمارستان ،و سایر حوزه های درگیر
در مورد:



اقداماتی که مردم در ریسک می توانند انجام دهند تا خطر آسیب ،بیماری مرگ را
در بهبودی به حداقل برسانند؛



نقش بیمارستان در مرحله بازیابی بحران؛



نحوه دسترسی به خدمات بیمارستانی و خدمات جامعه مرتبط با بهبودی
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بخشی از یک تجدیدنظر کلی بیمارستان ،ارزیابی عملکرد عملیاتی بیمارستان در
اجرای برنامه های ارتباطی بحران ،و در صورت لزوم به روز رسانی این برنامه های بر
مبنای درس های آموخته شد.



اجرای اقداماتی برای شناسایی نیازهای رفاهی کارکنان ارتباطات ،مانند مرخصی و
حمایت روانی.
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فصل  - 5منابع انسانی
اهداف


اطمینان از اینکه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی مرتبط ،از قبیل مکان های
جایگزین مراقبت ،با توجه به تعداد پرسنل و شایستگی های مورد نیاز ،به حد کافی
دارای کارمند می باشند تا مراقبت باکیفیت ارائه دهند و سایر خدمات بیمارستانی را
اجرا کنند.



اطمینان از اینکه بیمارستان ها آرایش های ضروری را انجام می دهند تا کارکنان
مورد نیاز را برای پاسخ به تقاضاهای افزایش یافته یک بحران پیدا کنند.

اصول کلی


حفاظت از سالمت کارکنان بیمارستان یک دغدغه اولویت دار است.



همه پرسنل بیمارستان از جمله کارمندان عادی ،داوطلبان و کارکنان موقت ،باید
برای ایمنی شان از سطن یکسانی از حفاظت فردی در مقابل عفونت و سایر خطرات
لذت ببرند و به یک اندازه به خدمات بهداشت حرفه ای دسترسی داشته باشند.



کمبود کارکنان ناشی از غیبت پرسنل و تقاضای افزایش یافته برای خدمات باید پیش
بینی شود ،و برنامه ای برای مواجهه با این کمبود ،از قبیل تخصیص مجدد کارکنان
یا تامین کارکنان اضافی باید تدوین شود.



در طی یک بحران ،پرسنل مازاد -شامل پرسنل ماهر که قادر به ارائه خدمات تخصصی
هستند -ممکن است نیاز باشد که با افزایش احتمالی در تعداد بیمارانی روبرو شوند،
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که بدنبال پذیرش در بیمارستان ،محل های جایگزین مراقبت و سایر مراکز بهداشتی
درمانی در جامعه می باشند.


پرسنل بازنشسته بیما رستان ،کارکنان دانشگاه و دانشجویان دانشکده های پزشکی،
پرستاری و بهداشت عمومی ،منابع احتمالی ،کارکنان مازاد هستند.



کیفیت مراقبت ارائه شده توسط بیمارستان ها ،در میان سایر چیزها ،به کیفیت
خدمات پشتیبانی ضروری بیمارستان بستگی دارد این خدمات که توسط کارکنان
غیرپزشکی بعنوان بخشی از پاسخ کلی بیمارستان به یک بحران ارائه می شود.



ثبت نام کارکنان اضافه از جمله داوطلبان برای اجرای نقش های خاص ،شامل چندین
گام ضروری است ،از جمله اعتبارسنجی ( مثل تضمین رسمی صالحیت های یک
فرد) و اطمینان یافتن از حفاظت مسئولیت ،آموزش حین خدمت (شغلی) ،نظارت و
پیشگیری بیماری



بیمارستان مسئول و پاسخگوی همه خدمات اجرا شده هم توسط کارکنان حقوق بگیر
و هم غیرحقوق بگیر می باشد و همچنین مسئول خطرات سالمتی که کارکنان با آن
مواجه می شوند.



پشتیبانی جامعه ( مثل کمک به مراقبت خانگی یا خانوادگی از کودکان ،نقل و انتقال
به بیمارستان و از بیمارستان و یک مهد کودک) می تواند به کارکنان آرامش خاطر و
انعطاف پذیری برای انجام کار در شیفت های غیرعادی و ساعات طوالنی عطا کند.



بسیج اجتماعی و مشارکت جامعه ( برای مثال ،در تامین کارکنان داوطلب) بعنوان
بخشی از پاسخ کلی ملی یا محلی مدیریت می شود.
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کارایی و اثربخشی کارکنان بیمارستان ممکن است مغایر (برخالف) شرایط تحت تاثیر
قرار گیرد ،نه لزوماً و نه مستقیماً مرتبط با بحران ،بلکه بدالیلی مثل بیماری ،تعارض
بین مسئولیت های خانوادگی و کاری



نگرانی در میان کارکنانی که با یک بحران شامل یک بیماری عفونی بسیار مسری
مواجه شدند ،انتظار می رود و نیاز به مدیریت فعال از طریق پروسیجرهای حفاظت
پرسنلی (فردی) و پشتیبانی روانی می باشد.



کمبودهای کارکنان در یک موقعیت بحرانی ممکن است در سطوح مختلف مهارت
اتفاق بیفتد و بطور گسترده ای متفاوت باشد ،اما در فضاهای ضروری فعالیت
بیمارستان ،طیفی از پرسنل ماهر فنی در یک اتاق عمل با پرسنل مسئول وظایف
نظافت یا آماده سازی غذا به یک اندازه کار می کنند.



کارکنان منصوب شده برای انجام وظایفی که فاقد صالحیت ویژه می باشند ،نیاز به
آموزش ،راهنما و مربی ،و نظارت دقیق خواهند داشت تا کامالً عملیاتی شوند.



منابع معینی از قبیل تجهیزات حفاظت فردی ،داروها یا واکسن ها ممکن است در
یک موقعیت بحرانی ،به اندازه کافی موجود نباشند.

الزامات اساسی


یک برنامه کلی پاسخ به بحران بیمارستان ( و به انضمام یک برنامه فرعی اپیدمی)،
که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان است ،و مدیریت منابع انسانی
را بعنوان یک کارکرد ضروری بیمارستان می داند.
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یک گروه فرماندهی حادثه برای هماهنگی پاسخ کلی بحران بیمارستان که شامل
فعالیت های مدیریت منابع انسانی و یک مرکز هماهنگی عملیاتی بحران بیمارستان
می باشد.



یک سیستم مدیریت منابع انسانی که روش های مورد نیاز برای پیاده سازی شرایط
خدمات و برای اجرای استخدام و نگهداری کارکنان ،لیست کارکنان ،شیفت های
کارکنان ،توسعه کارکنان ،آگاه سازی و آموزش شغلی ،مسایل حقوق و دستمزد و
ایمنی و بهداشت حرفه ای را پوشش می دهد.



یک سیستم مراقبت بیماری کارکنان

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


تدوین عنصر منابع انسانی برنامه پاسخ بحرانی بیمارستان (شامل یک برنامه فرعی
اپیدمی) مبتنی بر ارزیابی خطر همه مخاطرات بحران بیمارستانی ،و مبتنی بر ارزیابی
کارکنان مازاد ،شامل کارکنان مازاد برای مدیریت منابع انسانی ،که بیمارستان به
عنوان یک کل ممکن است در طی یک بحران نیاز داشته باشد.



برای همه کارکنان درگیر در مدیریت منابع انسانی ،برگه های اقدام شغلی که نقش
ها و وظایفشان در یک موقعیت بحرانی را توصیف می کند ،آماده شود.



مشخص کردن اینکه آیا توافق های کمکی دوجانبه و هم افزایی هایی با سایر مراکز
بهداشتی درمانی ،وزارت بهداشت ،آژانس های بخش خصوصی ،دانشگاه ها و سایر
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سازمان ها وجود دارد ،توافق هایی که می توانست پرسنل مازاد مورد نیاز در داخل و
خارج بیمارستان را در دسترس قرار دهد تا خدمات پشتیبانی ضروری مداوم
بیمارستان را حفظ کنند ،و تعیین میزان این توافق های دوجانبه
اطمینان از اینکه شرایط خدمتی کارکنان بیمارستان برای موقعیت های بحرانی فراهم



می شود و مسایلی مثل رفاه کارکنان و خانواده ،ساعات کاری ،پرداخت اضافه کار ،و
جبران زمان تعطیل را ،یک مرتبه که دوره بحران به پایان رسیده ،پوشش می دهد.


ارزیابی کفایت روش های فراخوان بیمارستان برای کارکنان موجود



تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی که مبتنی بر ارزیابی از نقش های کارکنان در یک
بحران باشد ،با در نظر گرفتن ماهیت اپیدمی ،پوشش آموزش در استفاده از احتیاط
های استاندارد و مازاد پیشگیری و کنترل عفونت ،از جمله در میان سایر چیزها،
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ،و اینکه آن متناسب با برنامه پاسخ دهی بحران
مدیریت منابع انسانی بیمارستان می باشد.
تدوین روش هایی برای اعتبارسنجی کارکنان داوطلب و استخدامی جدید و روش



هایی برای آماده کردن آنها با آموزش و حفاظت مسئولیت در یک بحران


اطمینان از تعیین سیاست مدیریت به کارگیری داوطلبان (بررسی ،پذیرش ،رد،
رسیدگی به مسئولیت ها و غیره)



استخدام و آموزش پرسنل اضافی براساس نیازسنجی و مطابق با الزامات قانونی
(مانند کارمندان بازنشسته ،پرسنل ارتش ذخیره ،دانشجویان و سایر کادر
دانشگاهی ،داوطلبان جامعه)
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اطمینان از اینکه برنامه پزشکی حرفه ای بیمارستان ،کامالً عملکردی است و یک
سیستم مراقبت (نظارت) کارکنان را اداره می کند که قادر به تشخیص (کشف)

عفونت (ابتالی) اپیدمی و سایر مسایل بهداشتی درمانی می باشد.


اطمینان از اینکه فهرستی از متخصصان که احتماالً برای درمان کارکنان بیمارستان
مورد نیاز می باشند ،به راحتی در دسترس است.



تدوین برنامه ای برای تامین کارکنان با حمایت روانی و اجتماعی



اطمینان از در دسترس بودن خدمات تیم های چندرسانه ای پشتیبانی روانی
اجتماعی برای خانواده های کارمندان و بیماران شامل مددکاران اجتماعی،
مشاوران ،مفسران و روحانیت



تعیین ا قدامات حمایتی داخلی ( مانند مسافرت ،مراقبت از کودک ،مراقبت از
اعضای خانواده بیمار یا معلول) که می تواند باعث افزایش انعطاف پذیری کارکنان
برای کار در شیفت کاری و ساعات کاری طوالنی تر شود و زمان های غیرکاری
برای تجدید قوا را مشخص کند.



استفاده از مکانیسم های بهداشت حرفه ای برای وضعیت سالمتی و ایمنی پرسنل
در جریان بحران برای نظارت بر فرسودگی شغلی و سایر اثرات استرس ناشی از
طوالنی شدن ساعت کار بر کارکنان



تدوین پروسیجرهایی از قبیل تامین بودجه های بحران از مدیریت ارشد برای
پرداخت به کارکنان در یک موقعیت بحرانی و برای افزایش و دستمزد جهت پوشش
کارکنان جدید ثبت نام شده
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آموزش کارکنان برای مدیریت بالینی ،استفاده از تجهیزات محافظ شخصی،
جابجایی و دفع پسماندهای آلوده



اطمینان از اینکه کارکنان مدیریت منابع انسانی در تمرینات منظم بمنظور تست
برنامه ها و پروسیجرها برای قابلیت کاربردشان در شرایط بحرانی مشارکت می
کنند.



ایجاد یک برنامه ظرفیت اجتماعی یا سریع و موجی برای کمبودهای کارکنان و
برای افزایش تعداد کارکنان ماهر مورد نیاز جهت مواجهه با افزایش تقاضا به خدمات
منابع انسانی



تطبیق مدیریت منابع انسانی برای اطمینان از ظرفیت کافی کارکنان و استمرار
عملیات در پاسخ به افزایش تقاضا برای نیروی انسانی و در عین حال حفظ خدمات
مشخص شده ضروری



اولویت بندی نیاز به کارکنان در بخش ها یا خدمات مورد نیاز و توزیع پرسنل
براساس آن



پیش بینی غیبت کارکنان از قبل و نظارت مستمر بر آن



بررسی سیاست ها و دستورالعمل ها برای غربالگری و محدودیت های کاری برای
پرسنل در معرض خطر یا بیمار و اعمال سیاست های انعطاف پذیر و مطابق با
راهنماهای بهداشت عمومی برای مرخصی استعالجی پیش بینی نشده کادر درمانی



اطالع رسانی و آموزش برای بازگشت به کار کارکنان با توجه به نقش ها و مسئولیت
های پیش بینی شده آنان
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اعمال سیاست مشخص پایش و مدیریت کارکنان مشکوک یا تأیید شده ابتال به
بیماری یا کارکنانی که با بیماران مشکوک ،محتمل یا قطعی کووید  19در تماس
بوده اند.

اقدامات جهت پاسخ گویی


اطمینان از اینکه ساز و کار هایی برای دریافت مسیرهای عملیاتی پاسخ از گروه
فرماندهی حادثه و برای هماهنگی اقدامات با آنها ،در محل وجود دارند.



انطباق عنصر منابع انسانی برنامه پاسخ بیمارستان به بحران (شامل یک برنامه فرعی
اپیدمی) به منظور توسعه مولفه منابع انسانی برنامه اقدام حادثه بیمارستان که به
ویژگی های بحران مرتبط می باشد ،همچنان که بوسیله ارزیابی های ریسک حادثه
اپیدمی تعیین می شود و با تغییر ارزیابی موقعیتی و نیازها



تجدید نظر نیازمندی های کارکنان در طی یک بحران ،با در نظر گرفتن نیاز به
کارکنان ماهر جهت باال بردن ظرفیت افزایشی بیمارستان و اطمینان از استمرار
خدمات ضروری



استخدام کارکنان اضافه ،گسترش منابع استخدام شامل داوطلبان ،بازنشستگان،
دانشجویان پزشکی و غیره ،و سازماندهی برای اعتبارسنجی مناسب و آموزش



فعال نمود ن روش هایی برای فراخوان کارکنان به کار و نام نویسی کارکنان اضافه،
برای مثال از طریق توافق نامه های اجرایی با موسسات بخش عمومی و خصوصی و
سایر سازمان ها.



آگاه سازی و آموزش داوطلبان و کارکنان اضافی تا جایی که ممکن است در مورد
روش هایی که در یک بحران دنبال می شود ،مسایل امنیتی ،اقدامات کنترل عفونت،
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روش های تمیز کردن و استریلیزاسیون ،استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و
دسترسی به خدمات بهداشت حرفه ای.


فراهم نمودن کارمندان برای فضاهای طراحی شده جدید بیمارستان ،از قبیل یک
فضای تریاژ جدید یا اتاق ایزوله



تخصیص مجدد کارکنان برای مهارت های خاص شان جهت مواجهه با افزایش تقاضا
برای خدمات در فضاهای معین ( مثل آزمایشگاه ،آشپزخانه ،نظافت ،انتظامات،
دپارتمان بحران)



تعیین کارکنان ماهر برای وظایف مناسب بدلیل مهارت های ویژه شان و سازماندهی
جهت نظارت و حمایت کارکنان با مهارت کمتر ،آن طور که الزم است.



نظارت و پایش عملکرد کارکنانی که به تازگی ثبت نام کردند و داوطلبان و انجام اقدام
اصالحی در جایی که الزم است.



تعیین کارکنان بیمارستانی مناسب ،همانطور که خواسته شده ،برای اطمینان از
آموزش سریع کارکنانی که در مکان های جایگزین مراقبتی کار می کنند.



پایش بیماری و غیبت کارکنان از طریق سیستم نظارت بیماری کارکنان و گزارش
دهی هر مورد غیرعادی یا خوشه های بیماری از طریق کانال های مناسب ،به گروه
فرماندهی حادثه ،مدیریت ارشد بیمارستان و مراجع بهداشتی درمانی.



اطمینان یافتن از اینکه کارکنان بیمارستان از خدمات پشتیبانی پزشکی ،روانشناسی
و اجتماعی که برای آنها و خانواده هایشان در دسترس است ،آگاهند تا از این طریق
به حفظ سالمت جسمی و روانی آنها کمک شده و هر تعارضی بین تعهدات کاری و
خانوادگی برطرف شده و نقش های بحرانی که ممکن است الزم باشد در طی ماه های
زیادی ایفا کنند را بتوانند انجام دهند.
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تماس با اجتماع برای سازماندهی حمایت جامعه از کارکنان بیمارستان

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


به عنوان بخشی از بازبینی کلی بیمارستان ،عملکرد بیمارستان را در اجرای برنامه
های بحرانی منابع انسانی ،و در صورت لزوم به روزرسانی این برنامه ها بر اساس درس
های آموخته شده ،ارزیابی می کنیم.



پیگیری کارکنانی که بواسطه این بحران (وضعیت اضطرار) از نظر روحی یا جسمی
تحت تاثیر قرار گرفتند ،و پیگیری کسانی که ممکن است نیاز به حمایت روانشناسی
مستمر ،درمان یا توانبخشی داشته باشند.



اتخاذ تمهیداتی ،آن طور که نیاز می باشد ،برای کارکنان تا پس از یک وضعیت
اضطراری (بحران) طوالنی مدت مرخصی بگیرند ،به ویژه برای کارکنانی که قبل یا در
طی بحران هیچ مرخصی نرفتند.
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فصل  -6پشتیبانی عملیاتی ،تدارکات و مدیریت منابع
اهداف


فراهم سازی منابع صحین در زمان مناسب به میزان کافی و در مکان صحین برای
اطمینان از امکان پاسخگویی به افزایش نیاز در بیمارستان ناشی از شرایط اضطراری
و انجام فعالیت ها بدون مقایسه با عملکرد بیمارستان در شرایط معمولی



پشتیبانی مدیریت عملکرد بیمارستان و و مدیریت نیازهای پرسنلی  ،تدارکات
،تجهیزات و حمل و نقل

اصول کلی


لجستی ک شامل فعالیت هایی مانند تحصیل ،حمل و نقل ،انبار کردن ،نظارت بر
انبارها ،انتقال اقالم و گزارش دهی آنهاست .لجستیک به معنای مدیریت فعاالنه و
اقدام به تامین اقالم بر اساس پیش بینی ها می باشد.



هماهنگی پشتیبانی بین دپارتمان ها و واحدهای مختلف بیمارستان ،وظیفه محوری
گروه فرماندهی حادثه بیمارستان است.



فراهم سازی امکانات حمل و نقل بیماران بین بیمارستان ها بویژه انتقال بیماران به
مراکز ریفرال یکی از فعالیت های مهم لجستیک می باشد.



اطمینان از فراهم بودن منابع ذخیره و تامین مستمر ملزومات اصلی از اقدامات مهم
لجستیک می باشد.
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مدیریت لجستیک با تهیه فهرست ملزومات استاندارد و تعدیل مداخالت تسهیل می
شود.



ذخیره اقالم خاص و تجهیزات مانند آنتی بیوتیک ها و داروهای آنتی ویرال و لوازم
حفاظت فردی از الزامات اصلی اکان افزایش ظرفیت ارائه خدمات در طول اپیدمی می
باشد.



اپیدمی می تواند تاثیرات بسیار شدیدی بر عملکرد لجستیک داشته باشد که این
عارضه را می توان با همکاری سایر ذینفعان و شرکای بیمارستان مانند سایر بیمارستان
های بخش خصوصی مدیریت نمود.

الزامات اساسی


برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران ) (HERPکه بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر
بحران بیمارستان ) (HERMPاست و خدمات لجستیک (پشتیبانی) را به عنوان یک
کارکرد ضروری بیمارستان می داند.



گروه فرماندهی حادثه ) (ICGبایستی برای هماهنگی واکنش کلی بیمارستان به
بحران برای لجستیک با مرکز عملیاتی هماهنگی بحران بیمارستان ) (HECCاقدام
نماید.



تدوین سیاست ها و ساز وکار مدیریت لجستیک بیمارستانی در فعالیت های معمول
بیمارستان در شرایط غیر اپیدمی و بحران
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اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


طرح ارتقای لجستیک بیمارستان در برنامه کالن پاسخ بیمارستان در شرایط بحران
بر اساس ارزیابی ریسک در این شرایط گنجانده شود.



برای کلیه پرسنل مرتبط با لجستیک برگه شرح وظایف و برنامه فعالیت در اپیدمی
آماده شود.



از گذراندن دوره آموزشی و گذراندن دوره های عملی معمول پرسنل مطمئن شده و
برای ارتقای توانمندی هایشان مطابق با نقش ایشان برنامه ریزی گردد.



با کمک گروهی مرکب از پرسنل ماهر بخش های مختلف از آمادگی لجستیک
بیمارستان برای فعالیت مناسب در اپیدمی اطمینان حاصل شود.



س یاست های وزارت بهداشت و برنامه های مرتبط با لجستیک بیمارستانی به ویژه در
مورد انبار کردن و توزیع ملزومات اصلی مشخص گردد.



برای افزایش احتمالی دسترسی به منابع مورد نیاز جهت پیشگیری از اختالل عملکرد
بیمارستان اقدام به ارزیابی سیستم لجستیک فعلی بیمارستان بویژه در مورد نیروی
انسانی ،نوع و مقدار ملزومات مصرفی مورد نیاز ،دارو و تجهیزات پزشکی و فرایندهای
حمل ونقل شود.



از وجود سیاست مدیریت کمک های مالی ،مواد غذایی ،نیروی انسانی و غیره اطمینان
حاصل کنید.



از وجود روشی برای مدیریت زنجیره تأمین (داروها و ملزومات) براساس افزایش تقاضا
در زنجیره عرضه و توزیع با توجه به کیفیت و مشخصات فنی براساس پروتکل های
ابالغی ،اطمینان حاصل نمایید.
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فهرست موجودی به روز و کامل کلیه تجهیزات ،ملزومات و دارو و تخمین میزان
مصرف آن ها بر اساس محتمل ترین سناریوهای شیوع ،ایجاد و نگهداری گردد.



با کلیه ذینفعان هماهنگی و توافق شود.



با افزایش بهره وری ،از منابع محدود بیمارستان برای ارتقای خدمات پشتیبانی اقدام
گردد .نیازهای مورد انتظار بیمارستان به نیروی انسانی عملیاتی و مدیریتی در اپیدمی
با توجه به ظرفیت فعلی بیمارستان ارزیابی شود.



فصول مربوط به لجستیک را در طرح کلی بیمارستان در واکنش به اپیدمی بر اساس
ارزیابی ریسک کل مخاطرات بیمارستان ارتقا داده شود .این اقدام شامل فعالیت
هایی مانند تحصیل ،حمل و نقل ،انبار کردن ،نظارت بر انبارها ،انتقال اقالم و گزارش
دهی آنها می باشد که باید با الزامات برنامه های ملی کنترل اپیدمی نیز مطابقت
داشته باشد.



ذخایر دارویی ،ملزومات مصرفی ،مایع های شستشو و لوازم حفاظت فردی کنترل
شده و وضعیت آنها ارتقا یابد.


طرح های تدارک ملزومات با وزارت بهداشت برای تجدید ذخایر بیمارستان
بازنگری شود.



تفاهم نامه یا توافق نامه های همکاری با تامین کنندگان بویژه برای تامین داروها
و لوازم حفاظت فردی تهیه یا تمدید گردد.



طرحی برای لجستیک بیمارستان جهت تامین میزان مصرف کوتاه مدت و میان
مدت برای ارائه خدمات روتین بیمارستان در اپیدمی طراحی شود.
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طرحی برای آمادگی جهت ارائه احتمالی خدمات حداکثری در پیک اپیدمی با
مدیریت منابع انسانی برای تامین نیروی انسانی در صورت ریزش نیروی لجستیک
یا لزوم افزایش مهارت های ایشان در اپیدمی تهیه شود.



از وجود مکانیسمی برای تعمیر و نگهداری سریع و تعمیر کلیه تجهیزات مورد نیاز
برای خدمات اساسی درمانی اطمینان حاصل شود.

اقدامات جهت پاسخگویی


حصول اطمینان از کارایی ساز و کارهای ارتباطی با سطن اجرایی این برنامه و سطن
مدیریتی ( گروه فرماندهی حادثه)



اصالح برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ) (HERPبا شرایط اپیدمی برای لجستیک
بیمارستان با توجه به وضعیت موجود و ارزیابی ریسک و نیازسنجی ها



ارزیابی نیاز به پرسنل و مذاکره با مدیریت منابع انسانی برای افزایش احتمالی



بازنگری و اصالح استانداردهای عملیاتی لجستیک در مواجهه با پیشامدهای احتمالی
مانند افزایش بیماران یا مشکالت تدارکات و عوارض کنترل عفونت



توجه به سطن ذخایر ملزومات و اطالعات مربوط به آنها در مورد ورود و خروج کاالها
و داروهای اساسی و تعیین برنامه ای برای تکمیل سطن مورد نیاز آنها جهت ارائه
خدمات روتین بیمارستان



تعیین امکانات و تسهیالت ذخیره سازی ملزومات مورد نیاز اضافی برای تامین کلیه
نیازها با توجه به دما ،رطوبت ،زنجیره سرد ،لجستیک و غیره
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هماهنگی با مسئولین برای اطمینان از تهیه مستمر داروهای اساسی و منابع مورد
نیاز (به عنوان مثال انبارهای سازمانی و مرکزی ،توافق های احتمالی با تأمین کنندگان
محلی و خیرین)



مدیریت تامین ملزومات بصورت متمرکز جهت رعایت اولویت های بیمارستان و توزیع
اقالم برای محل های بحرانی تر



فعال کردن مکانیسم های اداری و مالی قانونی در دسترس مجاز در شرایط مدیریت
بحران همراه با تعیین مراحل خرید ،تامین و تهیه ملزومات



اطمینان از روش مدیریت تیم های کاری ،از جمله خدمات نظافت ،فضاهای استراحت،
حمل و نقل ایمن و سالمتی کارکنان



تهیه فهرست نیازهای اصلی در مورد پرسنل بیشتر بخش های مرتبط با اپیدمی ،برای
مواجهه با پیک حداکثری بیماری



درخواست همکاری از نیروهای داوطلب در صورت لزوم ،برای مواجهه مدیریت شده
با بحران



تهیه برنامه مراقبت پس از مرگ بیماران با شرکت ذینفعان مرتبط (مثل پیمانکاران
و خدمات تدفین)



مشارکت حراست بیمارستان در شناسایی محدودیت های احتمالی امنیتی ،تسهیل
دسترسی و کنترل تأسیسات ،انبار داروهای اصلی ،مسیر حرکت بیمار ،ترافیک و
پارکینگ؛ درخواست از نیروهای امنیتی محلی برای تقویت امنیت بیمارستان
درصورت لزوم
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تعیین روشی برای مدیریت آمبوالنس جهت حمل و نقل بین بیمارستان ها بر اساس
وسایل نقلیه موجود همراه با اقدامات محافظت از خدمه آمبوالنس و ضد عفونی
وسایل نقلیه و تجهیزات آمبوالنس بعد از هر بار استفاده



اطمینان از برنامه های مناسب برای ذخیره کافی ملزومات حیاتی مثل آب ،برق و
اکسیژن

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی عملکرد بیمارستان را در اجرای دستورالعمل های لجستیک در این بخش
بازنگری و ارزیابی کنید و درصورت لزوم بر اساس مبانی و تجارب اصالح نمایید.



معیارهایی را برای تعیین نیازهای رفاهی پرسنل پشتیبانی مانند مرخصی و خدمات
حمایتی روانی مشخص نمایید.



ذخایر تدارکات لوازم اصلی لجستیک را تجدید نموده و از تجدید آنها برای ارائه
خدمات روتین بیمارستان در طول بحران مطمئن شوید.
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فصل  -7امور دارویی بیمارستان
اهداف


ایجاد دسترسی بیمارستان به داروها و فراورده های دارویی و اطمینان از توزیع مناسب
برای بخش بحران



اطمینان از تداوم دسترسی بیماران در بیمارستان به دارو ها و فراورده های دارویی

اصول کلی


در بحران آماده بودن داروها متناسب با ماهیت بحران و میزان ریسک ،برای مدیریت
حجم مازاد بیماران و تداوم خدمات غیر مرتبط با اپیدمی بسیار حیاتی است.



در بسیاری از بیمارستان ها ضمن مهیا نمودن نیاز بخش های بیمارستان در بحران،
نسبت به ذخیره دارو و سایر اقالم مشابه مانند فرآورده های خونی ،واکسن ،کیت های
آزمایشگاهی و ضدعفونی کننده ها نیز اقدام می نمایند.



در موارد بحران های وسیع مشارکت خیرین منطقه ای یا ملی و حتی اهدا کنندگان
بین المللی وجود دارد.



استاندارد نمودن فرآورده های دارویی ،چک لیست ها و دستورالعمل ها منجر به ایمنی
و اثر بخشی مداخالت شده و تبادل اطالعات و همکار بین بیمارستان با مسئولین
منطقه ای و حاکمیت نظام سالمت را تسهیل می نماید.
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الزامات اساسی


یک برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران ( شامل یک برنامه فرعی اپیدمی) که بخشی
از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان می باشد و در حوزه خدمات دارویی را
به عنوان یک کارکرد ضروری بیمارستان می داند.



گروه فرماندهی حادثه برای هماهنگ نمودن پاسخ کلی بیمارستان به بحران که شامل
فعالیت های دارویی و یک مرکز عملیاتی هماهنگی بحران بیمارستان است.



لیست موجودی و نیازهای بیمارستان به اقالم دارویی اصلی در بحران (تب برها-
اکسیژن– آنتی ویرال ها و آنتی بیوتیک ها )



سیاست ها و مداخالت مورد نیاز برای مدیریت امور روتین بیمارستان در حوزه دارویی
و تعدیل ان با بحران

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


برنامه واکنش بیمارستان به بحران بر اساس کلیه مالحظات بیمارستان و مدیریت
ریسک شرایط بحرانی بایستی تدوین شود.



برگه های تعیین شرح وظایف ک لیه پرسنل بایستی مرتبط با حوزه دارویی با نقش
ایشان در شرایط اضطراری تهیه گردد.



از کارایی برنامه های آموزشی پرسنل و مشارکت ایشان برای اجرای برنامه پاسخ
بیمارستان به بحران اطمینان حاصل شود.



بر اساس توصیه های وزارت بهداشت میزان نیاز خود را برای مصرف روزهای اولیه و
همچنین برای مصرف مدت برآورد شده اپیدمی تعیین نمایید.
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فرایندهای اجرایی خود را برای تهیه ،ذخیره سازی و زنجیره تامین نیازهای بیمارستان
قبل و بعد از بحران را بر اساس سیاست ها و پاسخگویی های ملی ارتقا داده و اجرایی
نمایید.



در صورتی که ذخیره نیازهای اصلی بیمارستان در خارج از بیمارستان نگهداری می
شود نحوه دسترسی دقیق به آنها را مطابق سیاست های وزارت بهداشت تعیین نمایید.



در صورت لزوم تفاهم نامه ها و یادداشت های رسمی و غیر رسمی با تامین کنندگان
داروها و ملزومات را برای تامین اقالم به شکل مطمئن تجدید و تایید نمایید.



توافق نامه های بیمارستان را با تامین کنندگان اقالم و بخش خصوصی از نظر تامین
بر اساس کیفیت مورد قبول و همچنین ارتقای مهارت های پرسنل جراحی تثبیت
نمایید.



فرایندهای خروج پرسنل را در بخشهای دارویی ،آزمایشگاهی و بانک خون برای
اطمینان از ایمنی پرسنل ارتقا داده و کنترل نمایید.



در صورتی که محل های مراقبتی جایگزین در برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ( شامل
یک برنامه فرعی اپیدمی) مشخص شوند ،برنامه هایی را برای نقش داروخانه بیمارستان
در تامین پرسنل این محل ها و عرضه فرآورده هایی دارویی به آنها تدوین کنید.



برنامه خود را برای تامین نیازهای بیمارستان به تفکیک موارد بستری ،سرپایی و
مراقبت در منزل تهیه نمایید.



نقش داروخانه را در دریافت ،ذخیره ،محل تهیه ،معدوم سازی یا خروج موارد منقضی
شده یا غیر الزم تعیین نمایید.
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منابع انسانی مورد نیاز را بر اساس شرایط احتمالی یا پیک های اپیدمی و امکان از
دست دادن نیروهای انسانی تعیین نموده و برای افزایش مهارت های ایشان برای موارد
ضروری اقدام نمایید.

اقدامات جهت پاسخگویی


از کارایی ساز و کار ها برای دریافت دستورات گروه فرماندهی حادثه و اطالع از هم
راستایی عملکرد مطمئن باشید.



برنامه فعالیت های دارویی بیمارستان را با برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ( شامل
یک برنامه فرعی اپیدمی) بر اساس وضعیت بیمارستان ،نیازسنجی و محاسبه ریسک
مطابقت دهید.



نیاز پرسنلی خود را ارزیابی کرده و در مورد نیروی اضافی با بخش مدیریت نیروی
انسانی هماهنگی کنید.



برنامه مقابله با بحران خود را با توجه به درخواست ها ،مصرف و ذخیره و موجودی
طراحی و استاندارد نمایید و میزان نیاز واقعی خود را بر اساس شرایط اضطراری تعیین
کنید.



فهرست داروهای اساسی و مصرف شامل اکسیژن ،سرم ها ،آنتی بیوتیک ها،تب بر ها
و آنتی ویرال ها تهیه شده را به روز رسانی کنید.



فرایندهای عملیاتی خود را برای اطمینان از کفایت موجودی و همچنین تعیین افراد
تصمیم گیرنده و دریافت کننده این اقالم بر اساس شاخص های مرتبط بازنگری نمایید.



تعداد بیماران قابل درمان با موجودی ها و ظرفیت های لحاظ شده را برآورد نمایید و
با تامین کنندگان اقالم تعهداتشان را مجدداً کنترل نمایید.
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اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی برنامه واکنش بخش دارویی بیمارستان در شرایط بحران بایستی ارزیابی
شده و در صورت لزوم بازنگری شود.



مالحظات روانی و رفاهی پرسنل مد نظر قرار گیرند.



موجودی بیمارستان برای توانمند سازی بیمارستان برای تداوم خدمات روتین
دارویی تکمیل شود.
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فصل  -8خدمات تشخیصی (آزمایشگاه ،تصویربرداری پزشکی و ). . .
اهداف


فراهم نمودن خدمات تشخیصی کارا برای پشتیبانی از آمادگی بیمارستان در واکنش
به بحران در زمان مناسب



مشارکت در برنامه ارائه خدمات حداکثری حوزه سالمت با ارائه خدمات مورد نیاز
بیرون از بیمارستان

اصول کلی


واحدهای تشخیصی بیمارستان خدمات اساسی متعددی را برای بخش های مختلف
بیمارستان فراهم می کنند مانند سروایالنس ،پیشگیری و کنترل عفونت و مدیریت
بیماران



اولویت بندی خدمات تشخیصی بایستی به گونه ای صورت پذیرد تا بتواند تعادل بین
شناسایی عوامل ایجاد اپیدمی و نیازهای روتین بیمارستان برای ارائه خدمات معمول
را ایجاد نماید.



معیارهای ایمنی زیستی بیمارستان باید با راهنماها و پروتکل های ابالغی کشوری یا
پروتکل سازمان جهانی بهداشت مطابقت داشته باشد.



پاک کردن واحدهای تشخیصی و مدیریت پسماند آن یکی از مهم ترین اقدامات
بیمارستان می باشد.
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گایدالین های سازمان جهانی بهداشت برای جمع آوری ،نگهداری و حمل نمونه ها با
سایرگایدالین های این سازمان مطابقت دارد.



تطابق استاندارد نمودن فعالیت های واحدهای تشخیصی ،چک لیست ها و فرم ها
باعث ایمنی و کارایی بیشتر عملکرد بیمارستان و تسهیل تبادل اطالعات و همکاری
بین بیمارستان و واحدهای تشخیصی و همچنین بین بیمارستان و شبکه های
تشخیصی منطقه ای و ملی می شود.

الزامات اساسی


برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران ) ( (HERPبه انضمام برنامه فرعی اپیدمی آن)
که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان ) (HERMPمی باشد و
خدمات تشخیصی را به عنوان یک کارکرد ضروری بیمارستان می شناسد.



گروه فرماندهی حادثه ) (ICGبایستی برای هماهنگی پاسخ کلی بیمارستان به بحران
و خدمات تشخیصی بیمارستان با مرکز هماهنگی عملیاتی بحران بیمارستان
) (HECCاقدام نماید.



فهرست ملزومات و اقالم مصرفی واحدهای تشخیصی به روزرسانی شود.



سیاست ها و فعالیت های عادی و روتین بیمارستان بایستی با وضعیت اپیدمی تطبیق
داده شود.



راهنماها در مورد جمع آوری و انتقال نمونه ها بایستی براساس سیاست ها و قوانین
محلی و منطقه ای و ابالغیه های سازمان جهانی بهداشت با هدف کنترل انتشار
آلودگی تدوین شده باشند.
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اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


فصول مربوط به فعالیت های واحدهای تشخیصی را در برنامه پاسخ بیمارستان به
بحران در واکنش به اپیدمی ،بر اساس ارزیابی خطر همه مخاطرات بحران بیمارستان
ارتقا دهید .این اقدام شامل استاندارد سازی فعالیت و استانداردسازی پروتکل ها مثالً
در مورد تست ها و کیت های آزمایشگاه می باشد که باید با الزامات برنامه های ملی
کنترل اپیدمی نیز مطابقت داشته باشد.



برای کلیه پرسنل واحدهای تشخیصی برگه شرح وظایف تهیه نموده و نقش ایشان را
در شرایط اضطراری مشخص نمایید.



از دریافت آموزش های الزم توسط پرسنل و مشارکت شان در تمرین برای ارتقای
توانایی در ارتباط با نقش در نظر گرفته شده برای ایشان مطمئن شوید.



توافق نامه های الزم برای همکاری با بخش های خصوصی ،دانشگاه ها و وزارت
بهداشت و سایر نهادها را به ویژه در زمینه بکار گیری نیروی مازاد داخل یا خارج از
بیمارستان برای تداوم ارائه خدمت در طول اپیدمی را ارزیابی و پیگیری نمایید.



پروتکل هایی را برای زمان بندی برای تبادل اطالعات با سایر بیمارستان ها و مسئولین
تنظیم نمایید.



توافق نامه های موجود را با سایر واحدهای تشخیصی با عملکرد استاندارد که می
تواند باعث افزایش توان ارائه خدمات بر اساس برآورد افزایش نیاز بیمارستان شود را
تمدید یا تجدید نمایید.



تفاهم نامه یا قراردادهایی را با آزمایشگاه های مرجع برای انتقال و انجام تست های
الزم و ارائه گزارش منعقد نمایید.
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تفاهم نامه یا قراردادهایی را با تامین کنندگان یا سایر ارائه کنندگان مراقبت های
سالمت برای اطمینان از امکان تداوم تامین ملزومات اصلی مورد نیاز واحدهای
تشخیصی و همچنین وسایل حفاظت فردی پرسنل و تجدید ذخیره آنها منعقد نمایید.



فرایندهای تخلیه واحدهای تشخیصی را برای حفظ ایمنی پرسنل ،با اطمینان از تداوم
ارائه خدمات ارتقا دهید.



از دانش پرسنل برای پیشگیری از عفونت و معیارهای کنترلی در استفاده از وسایل
حفاظت فردی مطمئن باشید و نقش ایشان را در کنترل عفونت مشخص نمایید.



از انجام تمرین پرسنل برای ارتقای توانایی ایشان برای انجام وظایف شان در بحران
مطمئن باشید.



از فراهم بودن مواد الزم برای پاک سازی محیط واحدهای تشخیصی اطمینان حاصل
نموده و پرسنل را برای حفظ شرایط استریل آموزش دهید.



برنامه ای برای وضعیت ارائه حداکثری خدمات با توجه به احتمال ریزش نیروی انسانی
و افزایش حجم مهارت های مورد نیاز پرسنل برای تامین خدمات الزم بیمارستان
تهیه نموده و با مدیریت منابع انسانی تثبیت نمایید.



حصول اطمینان از کارایی ساز و کارهای ارتباطی با سطن اجرایی این برنامه و سطن
مدیریتی ( گروه فرماندهی حادثه)



اصالح برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ) (HERPبا شرایط اپیدمی برای ارتقای
وضعیت ارائه خدمات تشخیصی با توجه به وضعیت موجود و ارزیابی ریسک و نیاز
سنجی ها
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فهرست نیازهای اساسی واحدهای تشخیصی به ملزومات و تجهیزات را به روز رسانی
کنید .در صورتی که اپیدمی مربوط به بیماری تنفسی می باشد ،ملزومات مورد نیاز
برای انجام تست خلط در آزمایشگاه بسیار مهم هستند.



تهیه برنامه عملیاتی برای ارزیابی نیاز به پرسنل و مذاکره با مدیریت منابع انسانی
برای افزایش احتمالی



بازبینی پروتکل ها و استانداردهای ارائه خدمات حمایتی روانی و اصالح بر اساس
شرایط فعلی ارتباط با کلیه بخش های بیمارستان و ارزیابی اعضای تیم حمایت روانی
و خدمات ایشان



طرح اقدام احتمالی ( )IAPو استاندارد مداخالت اجرایی ( )SOPو پروتکل ها و توافق
نامه های ارائه خدمات تشخیصی طبق راهنماهای وزارت بهداشت را اجرا نمایید.



معیارهایی را در آزمایشگاه برای تصمیم گیری انجام یا عدم انجام تست عوامل ایجاد
کننده اپیدمی تعیین کنید و این معیارها را ضمن بازنگری رعایت نمایید.



توانایی تامین کنندگان ملزومات و نیروی انسانی مازاد را دوباره کنترل نمایید.



وضعیت سالمت پرسنل را بطور جدی ارزیابی کنید.



پروتکل ها را از نظر کفایت برای حفاظت پرسنل و کنترل عفونت ،پاک سازی محیط،
ضد عفونی کردن و مدیریت پسماند کنترل کنید.



از در دسترس بودن تمام وقت خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی جهت تشخیص موارد
مبتال یا مشکوک ،اطمینان حاصل کنید.



فرایند های مربوط به نمونهگیری ،حمل نمونه ،پک کردن و انتقال نمونه ها را ترسیم
کنید ( با رعایت اصول ایمنی بیولوژیک و هم راستا با مقررات و الزامات انتقال
بیولوژیک) و پرسنل را در این زمینه آموزش دهید.
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از روش های ارائه اطالعات آزمایشگاهی و تشخیصی به پزشکان و مسئوالن مدیریت
بالینی بیماران به منظور استقرار نظام مراقبت بیمارستانی ،اطمینان حاصل کنید.



مسیر ارجاع آزمایشگاهی برای تشخیص ،تایید و پایش کووید  19را برقرار کنید.

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


عملکرد واحدهای تشخیصی را به عنوان بخشی از بیمارستان از نظر استقرار برنامه
های ویژه در اپیدمی ارزیابی کرده و در صورت لزوم بر اساس تجارب بدست آمده ارتقا
دهید.



معیارهای ارائه خدمات پرسنلی و رفاهی به کارکنان مانند حمایت های روانی و
مرخصی تعیین کرده و آن را استقرار دهید.



میزان موجودی ها و ذخایر ملزومات را برای ارائه مستمر خدمت در اپیدمی برآورد و
تکمیل نمایید.
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فصل  -9بحران های همزمان
هدف


اطمینان از امکان تداوم سایر خدمات بحرانی همزمان با مقابله با اپیدمی

اصول کلی


درحین اپیدمی های طوالنی ،شرایط اضطراری دیگر مانند زلزله ،حوادث گروهی بزرگ
و بروز بیماری های دیگر می تواند منجر به ایجاد فشار مضاعف بر سرویس دهی
بیمارستان نماید.



پاسخگویی سریع و مدیریت شرایط اضطراری همزمان با اپیدمی در بیمارستان نیازمند
پروتکل ویژه دیگری می باشد.



بروز شرایط اضطراری دیگر می تواند عملکرد بیمارستان را مختل نماید و اجرای برنامه
های ملی می تواند در این شرایط کمک کننده باشند.



در بحران های اجتماعی یا اختالالت تکنیکال یا سیل عمدتاً خطوط انتقال انرژی و
آب و گازهای طبی و جابجایی بیماران و پرسنل آسیب می بینند .بروز آتش سوزی در
این شرایط نیز محتمل است .برخی بیماران ممکن است نیازمند اعمال محدودیت
باشند که بایستی با کمک مدیریت سالمت منطقه ای یا ملی اعمال شود.



بیمارستان های موجود در مناطق مجاور مناطق بحران همزمان با کرونا بایستی توانایی
پذیرش و مدیریت هر دو نوع بحران را داشته باشند.
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مراجع بهداشت و درمان ممکن است بیمارستانی را که برای اپیدمی فعالیت می کند و
ظرفیت خالی ندارد ،قرنطینه نموده و اجازه بستری به موارد بحران دیگر را ندهد.



اپیدمی می تواند در طول بحران جدید گسترش یابد و بیماریابی در این مرحله برای
کاهش احتمال ابتال پرسنل و کنترل اپیدمی بسیار حیاتی است.



فرایند تریاژ بایستی در این شرایط اصالح شود.

الزامات اساسی


یک برنامه پاسخ به همه مخاطرات بحران بیمارستان ( به انضمام برنامه های فرعی
مخاطره یا موقعیت خاص) که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان،
می باشد و شامل برنامه های فرعی برای انواع مختلف بحران هاست و می تواند در هر
زمانی ،حتی در دوره یک اپیدمی فعال گردد.



گروه فرماندهی حادثه که مدیریتی کلی را در وقوع بحران های همزمان و یک مرکز
هماهنگی عملیاتی بحران بیمارستان را فراهم می کند.

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


اطمینان از وجود برنامه مدیریت در بالیا همزمان با اپیدمی



اطمینان از تطابق برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ( از جمله برنامه های فرعی اش)
با برنامه های ملی و محلی پاسخ به بحران



تعیین فرایندهای مطمئن برای تشخیص زودرس ،کنترل و گزارش موارد مشکوک ابتال
در بحران همزمان
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اطمینان از آماده بودن و کلیه کارکنان در مورد بروز بحران همزمان با اپیدمی هدایت
ایشان برای ارتقای مهارت ها



تعیین ساز و کار تسهیل توزیع بیماران بین بیمارستان های منطقه و حتی مدیریت
مراقبت های سرپایی و مراقبت در منزل برای جلوگیری از اختالل عملکرد و یا مواجهه
با بیمارانی بیشتر از ظرفیت بیمارستان



تعیین فرایندهای تعامل با وزارت بهداشت ،بخش خصوصی ،دانشگاه ها و سایر مراکز و
ارائه کنندگان خدمات برای دسترسی به نیروی مورد نیاز احتمالی داخل یا خارج از
بیمارستان برای جلوگیری از اختالل ارائه خدمات



تفکیک پذیرش ،محل و نحوه تریاژ بیماران حوادث از اپیدمی و تعیین ظرفیت های
جداگانه برای بستری

اقدامات جهت پاسخگویی


از کارایی ساز و کار ها برای دریافت دستورات گروه فرماندهی حادثه و اطالع از هم
راستایی عملکرد مطمئن باشید.



اعالم خطر به گروه فرماندهی حادثه ،اگر موارد اپیدمی در میان بیمارانی تشخیص داده
شود که تحت تاثیر بحران دیگری قرار داشتند.



فع ال سازی برنامه های مدیریت بالیای همزمان با اپیدمی در بیمارستان بر اساس
ارزیابی ریسک و وضعیت و نیاز سنجی



ارزیابی نیاز پرسنلی و هماهنگی با مرکز مدیریت منابع انسانی



توجه جدی به شاخص های مشمول نمودن یا عدم مشمولیت ارائه خدمات برای افراد
با شدت و وضعیت حادثه ،امکان دسترسی به درمان جایگزین و منابع بیمارستان
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بازبینی شرح وظایف و نقش قسمت های مختلف بیمارستان و پرسنل آنها و اصالح آنها
در صورت لزوم



فعال سازی فرایندهای ارتباط با پرسنل و سایر ذینفعان و افراد جامعه در مورد اطالع
رسانی احتمال گسترش اپیدمی



تفکیک فرایند پذیرش بیماران برای بحران همزمان از بیماران اپیدمی



تفکیک مسیر حرکت و ورود و خروج بیماران بحرانی معمولی از بیماران بحران های
همزمان



انجام تریاژ بیماران قبل از پذیرش با توجه به تفکیک سوانن از اپیدمی ،تریاژ بیماران
بالیا که آلوده نیز هستند و امکان سنجی تریاژ خارج از بیمارستان برای بحران های
بسیار وسیع



تعیین خدمات قابل ارائه برای بیمارانی که خارج از بیمارستان تریاژ شده اند.



محافظت فردی پرسنلی که با بیماران بالیای همزمان مواجهه دارند در مقابل ابتالی
احتمالی ایشان



ارزیابی همزمان و مستمر ظرفیت بیمارستان با بالیای همزمان با اپیدمی و اطالع رسانی
مدیریت سالمت برای تکمیل آن

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی برنامه واکنش بخش دارویی بیمارستان در شرایط بحران همزمان با اپیدمی
بایستی ارزیابی شده و در صورت لزوم و بر اساس تجارب و پروتکل های ابالغی بازنگری
شود.
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فصل  -10خدمات پشتیبانی ضروری
اهداف

غذا و خدمات تغذیه


اطمینان از عدم بروز اختالل درتامین آب و غذای سالم و خدمات تغذیه مانند مشاوره
ها برای کلیه افراد بیمارستان

امنیت


اطمینان از امنیت بیمارستان ،افراد مستقر (پرسنل ،بیماران و مالقات کنندگان )،
سیستم ها و دارایی های ضروری برای عملکرد ایمن و کارا در طول اپیدمی

مهندسی و نگهداشت


ترمیم کارا و نگهداشت پیشگیرانه برای اجتناب از توقف فعالیت بیمارستان و اطمینان
از تداوم خدمت رسانی در طول اپیدمی

رختشویخانه ،نظافت ،مدیریت پسماند


فراهم سازی خدمات رختشویخانه و مدیریت پسماند با هدف کاهش ریسک های
بعدی گسترش عفونت در طول اپیدمی

73

84

راهنمای مدیریتی WHO

خدمات اجساد


فراهم نمودن مدیریت ایمن و موثر اجساد شامل شناسایی ،بازیابی و جابجایی اجساد،
خدمات خانواده متوفیان ،نگهداری موقت و تدفین یا سوزاندن اجساد)

اصول کلی

غذا و خدمات تغذیه


تامین مستمر و کافی غذا در اپیدمی ممکن است به علت افزایش نیاز به آب و غذا در
بیمارستان ،اختالل در زنجیره تامین و کاهش پرسنل مرتبط ،مشکل باشد.

امنیت


امنیت عملکرد حیاتی برای حفاظت از بیمارستان ،افراد مستقر و خطوط حیاتی آن
(آب ،برق ،راه های ارتباطی ،حمل و نقل خطوط تلفن زنجیره تامین اقالم اساسی و
سایر موارد) است.



امنیت همیشه برای تداوم ارائه خدمات اساسی بیمارستان حیاتی است به ویژه در
طول اپیدمی.



توجه به موارد مطرح در حوزه امنیت (مانند افراد مستقر ،تجهیزات اصلی و فضاهای
اصلی و مهم ) الزامی هستند و ممکن است نیازمند تقویت این موارد و کاهش احتمال
اتفاقات نامطلوب باشد.
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مهندسی و نگهداشت


نگهداشت خطوط حیاتی و تجهیزات بیمارستانی یک اصل مهم در عملکرد مطلوب
بیمارستان است.



پرسنل مهندسی ممکن است مجبور به تثبیت خدمات خطوط حیاتی و نصب
تجهیزات اصلی در مراکز جایگزین ارائه خدمات نیز باشند.



در یک بحران مدیریت شده ممکن است نیازمند آموزش بیشتر یا دعوت به همکاری
از پرسنل بیشتری نیز باشد.

رختشویخانه ،نظافت ،مدیریت پسماند
کلیات


پرسنل این بخش از خدمات بیمارستان بایستی برای فعالیت در محیط های آلوده و
جلوگیری از انتشار عفونت آموزش الزم برای اطمینان از امنیت شاغلین و استفاده از
ملزومات کنترل عفونت دیده باشند.



تعامل بین پرسنل بالینی با پرسنل این گروه از خدمات ،نکته اساسی در کنترل
بیماریهای عفونی در بیمارستان محسوب می شود.



در یک بحران مدیریت شده ممکن است نیاز به فراخوان نیروهای کمکی و آموزش
این نیروها داشته باشید.
لندری
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 افزایش ناگهانی و قابل مالحظه در مصرف لینن و اقالم قابل استفاده مجدد؛
 کاهش پرسنل آموزش دیده؛
 عدم امکان مدیریت نیرو و مواد مصرفی ناشی از حجم کار اضافی.
مدیریت پسماند
مشکالت مهم در شرایط اضطراری در بخش مدیریت پسماند عمدتاً شامل موارد ذیل



می باشد:
 افزایش مقدار پسماند آلوده یا در معرض آلودگی مانند تیغ ها و سرنگ ها و
اقالم آغشته به خون؛
 ظرفیت محدود بیمارستان برای انبار کردن پسماند؛
 فقدان یا اختالل در سیستم انتقال پسماند.
نظافت


به نظر می رسد در اپیدمی خدمات نظافت با افزایش ناگهانی در میزان فعالیت روبه
رو می شود که معموالً به دالیل زیر این فشار مضاعف می گردد:
 افزایش فضاهای فعال نیازمند شستشو در بیمارستان (مانند فضای تریاژ و فضاهای
ایزوله )؛
 کاهش پرسنل ماهر در مواجهه با محیط های آۀوده و خطرناک یا افزایش ساعات
فعالیت ایشان؛
 روند غیر قابل اعتماد در تامین مواد شستشو؛
 مالحظات بسیار شدیدتر در مورد ایمنی کارکنان و بیماران.
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خدمات اجساد


در اپیدمی ها جابجایی و مدیریت اجساد و فرایندهای انجام نمونه برداری و شناسایی
اجساد ،بایستی توسط پروتکل های اعالمی وزارت بهداشت به ویژه در مورد کنترل
گسترش آلودگی صورت می پذیرد.



مدیریت اجساد نیازمند پاسخگویی مناسب چندین بخش مختلف می باشد که
بیمارستان و همچنین ذینفعان بخش های دیگر خصوصی یا عمومی را شامل می
شود.



اولویت بیمارستان در درجه اول حفظ سالمت افراد زنده بوده و جلب همکاری
موسسات بیرونی که در صورت افزایش فعالیت ها پیشنهاد می شود.

الزامات اساسی


یک برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران )( (HERPبه انضمام یک برنامه فرعی
اپیدمی آن) که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان ) (HERMPمی
باشد ،خدمات پشتیبانی را به عنوان یک کارکرد ضروری بیمارستان شناسایی نموده
و باید چگونگی عملکرد هر از این خدمات در یک بحران را تصرین کند.



گروه فرماندهی حادثه ) (ICGبایستی برای هماهنگی واکنش کلی بیمارستان به
بحران برای ارائه خدمات پشتیبانی اصلی با مرکز عملیاتی هماهنگی بحران
بیمارستان ) (HECCاقدام نماید.



به روز رسانی لیست پرسنل ،خطوط حیاتی ،تجهیزات ،تدارکات و سایر اقالم و
ملزومات که برای ارائه خدمات اصلی پشتیبانی مورد نیاز است.
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سیاست ها و روش ها برای ارائه خدمات ضروری در عملکرد عادی بیمارستان ( برای

مثال غیر اورژانسی) که منطبق با موقعیت بحرانی باشد.
اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی

کلیات


طرح ارتقای خدمات اصلی بیمارستان در برنامه کالن پاسخ بیمارستان در شرایط
اضطراری بر اساس ارزیابی ریسک در این شرایط گنجانده شود.



برای کلیه پرسنل مرتبط با ارائه خدمات پشتیبانی برگه شرح وظایف و برنامه فعالیت
آماده نمایید.



از گذراندن دوره آموزشی و گذراندن دوره های عملی معمول این پرسنل مطمئن شده
و برای ارتقای توانمندی هایشان مطابق با نقش ایشان برنامه ریزی کنید.



برای افزایش دسترسی به منابع و پرسنل اضافی مورد نیاز جهت پیشگیری از اختالل
عملکرد بیمارستان اقدام به هماهنگی و توافق با کلیه ذینفعان نمایید.



با افزایش بهره وری ،از منابع م حدود بیمارستان برای ارتقای خدمات پشتیبانی اقدام
نمایید.



نیازهای قابل انتظار بیمارستان به نیروی انسانی عملیاتی و مدیریتی در اپیدمی را
باتوجه به ظرفیت فعلی بیمارستان ارزیابی نمایید.



استاندارد ساز و کار های عملیاتی را بر اساس سیاست های ملی و راهنماهای فنی
برای ارائه خدمات پشتیبانی اصلی را با تاکید بر موارد ذیل مرور و ارتقا دهید:
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 اطمینان از توجیه و آموزش پرسنل بویژه پرسنل جدید در مورد استانداردها و
پروتکل های عملیاتی
 تعیین ساز وکار مدیریت و آموزش نیروهای داوطلب
 کنترل ،بازنگری و تایید کلیه سازو کارها ،برنامه ها و پروتکل ها


اطمینان از دسترسی به مقادیر الزم تجهیزات و تدارکات



تهیه برنامه برای لزوم فعالیت حداکثری یا شرایط احتمالی و مذاکره با مدیریت منابع
انسانی برای کنترل کاهش نیروها یا افزایش مهارت های الزم ایشان در مواجهه با
افزایش حجم کار

غذا و خدمات تغذیه


سیستم ها و پروتکل های مدیریت ذخیره در آشپزخانه را برای اطمینان از تدارک
کافی مواد غذایی در اپیدمی بازبینی کنید.



تنظیم برنامه و توافق با تامین کنندگان مواد غذایی برای اطمینان از تداوم تامین مواد
سالم
 تدابیر الزم برای جلوگیری از اختالل زنجیره تامین مواد غذایی اتخاذ نمایید.

امنیت


فهرست مخاطرات اصلی امنیتی احتمالی را تهیه کرده و بر اساس اهمیت مرتب سازی
نمایید و در نهایت برای رفع هر یک برنامه اجرایی طراحی نمایید.
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ملزومات مورد نیاز امنیتی ،مقادیر سوخت مازاد مورد نیاز ،فیلم های رادیولوژی و سایر
ملزومات مصرفی ( مانند باتری چراغ های اتاق عمل و  )..کوتاه مدت و میان مدت
بیمارستان را در اپیدمی مشخص نمایید.



نیاز به نیروهای ماهر امنیتی را برآورد نموده و کفایت سازوکارهای موجود برای
همکاری خدمات امنیتی محلی مانند نیروی آتش نشانی ،پلیس ،آمبوالنس و سایر
گروه های داوطلب را ارزیابی نمایید.



سیستم های نظارتی امنیتی و فرایندهای آن را برای شرایط اضطراری ارتقا دهید.



فضاهای که باید برای بیماران اپیدمی قابل دسترسی باشد را تعیین نمایید و مالحظات
الزم را برای مداخالت فوری اعمال نمایید.



نقشه محل های فعالیت بیمارستان و حفاظ های آن را تهیه نموده و نقاط نیازمند
توجه بیشتر در اپیدمی را مشخص نمایید.



نیروهای امنیتی را برای مواجهه با ابتال آموزش دهید.



برای دریافت کمک به بیمارستان با نیروهای امنیتی محلی مانند پلیس مطابق نقش
آنها در تامین امنیت مذاکره نمایید و از توجیه بودن ایشان از مالحظات و سیستم
امنیتی بیمارستان در اپیدمی اطمینان حاصل نمایید.

مهندسی و نگهداشت


از دسترسی به میزان کافی خدمات برای نگهداشت تجهیزات اصلی بیمارستان در
شرایط مطلوب مطمئن گردید.
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نیازهای خطوط حیاتی که ماهیتا بایستی دائماً برقرار باشند مانند آب ،گرمایش،
تهویه،کولرها و برق را برآورد نموده و توافق نامه ای با تامین کنندگان خدماتی اولویت
های بیمارستانی را تامین می کنند تنظیم نمایید.



فهرست مخاطرات اساسی احتمالی سیستم ها را شناسایی نموده و بر اساس اولویت
برای هر یک راه حلی ارائه نمایید.



برای ارتقای ظرفیت های ارائه سرویس بر اساس نیروهای اضافی مورد نیاز و تدارک
بیشتر لوازم برنامه ای طراحی نمایید.



نیازهای احتمالی برای دریافت خدمات از فراهم کنندگان سرویس های مهندسی و
نگهداشت بیرون از بیمارستان را مشخص نموده و برای همکاری برنامه ای طرح
نمایید.



فضاهای ویژه بیمارستان را که ممکن است تجهیزات ویژه برای اپیدمی نیاز داشته
باشند را مشخص نموده و آنها را تامین نمایید.



پرسنل مهندسی و نگهداشت را برای مواجهه با ابتال با عفونت آموزش دهید.

رختشویخانه ،نظافت ،مدیریت پسماند


از ظرفیت طرح ها و ساز وکارهای لندری ،نظافت و مدیریت پسماند برای تامین
نیازها و کنترل عفونت اطمینان حاصل نمایید.

خدمات اجساد


از اینکه نقشه واکنش سرویس های مربوط به اجساد و برگه های شرح وظایف این
گروه شامل موارد ذیل باشد ،مطمئن گردید:
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 اطمینان از وجود برنامه های جامعه محلی و دولتی برای واکنش اضطراری به
مدیریت اجساد؛
 ضرورت پیشگیری از گسترش عفونت؛
 دسترسی به کاور اجساد ،ساز و کار شناسایی اجساد و تاییدیه فوت؛
 شناسایی تسهیالت بخش عمومی و خصوصی که امکان ارائه حمایت در شرایط
بحرانی را دارند؛
 ساز وکار ردیابی بیماران و افراد فوت شده در بیمارستان و امکان اطالع رسانی
برای دوستان و خانواده ایشان؛
 سازماندهی ارائه حمایت های روانی برای خانواده افراد فوت نموده؛
 نگهداری اموال فوت شدگان ( به ویژه اموال قابل اندازه گیری )
اقدامات جهت پاسخگویی

کلیات


حصول اطمینان از کارایی ساز و کارهای ارتباطی با سطن اجرایی این برنامه و سطن
مدیریتی ( گروه فرماندهی حادثه)



اصالح برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ) ( (HERPاز جمله برنامه فرعی اپیدمی) با
شرایط اپیدمی برای ارائه خدمات پشتیبانی اصلی بیمارستان با توجه به وضعیت
موجود و ارزیابی ریسک و نیاز سنجی ها



ارزیابی نیاز به پرسنل و مذاکره با مدیریت منابع انسانی برای افزایش احتمالی



ارزیابی تاثیر اپیدمی بر زنجیره تامین اقالم اساسی
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زمان بندی برای افزایش تدارکات و پرسنل برای مواجهه با افزایش نیاز به خدمات در
اپیدمی و فعال سازی قراردادها با تامین کنندگان آنها



تقویت سازوکارهای بحرانی و آموزش پرسنل برای حصول اطمینان از تداوم خدمات



نیروهای جدید را آموزش داده و فعالیت هایشان را ارزیابی کنید.

غذا و خدمات تغذیه


معیارهایی برای جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از اشکال مواد غذایی و اطمینان
از مدیریت مناسب پسماند غذایی تعیین نمایید.

امنیت


از همکاری خدمات امنیتی محلی مانند نیروی آتش نشانی ،پلیس ،آمبوالنس و سایر
گروه های داوطلب و برنامه فعالیت های مشترک قابل اجرا اطمینان حاصل نمایید.



مخاطرات پرسنل و بیماران را لحاظ نموده و پرسنل حفاظتی را برای کنترل داخل
بیمارستان و نواحی اطراف موظف نمایید.



از شناسایی کامل فضاهای در معرض آسیب بیمارستان مطمئن شده و تمرکز پرسنل
حفاظت را برای مکان هایی مانند تریاژ ،محل ایزوالسیون بیماران و مکان نگهداری
تدارکات جلب نمایید.
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مهندسی و نگهداشت


از اینکه پرسنل مهندسی و نگهداشت تمام اقدامات و پروتکل ها را بر اساس خطرات
و عواقب احتمالی ویژه رعایت می کنند ،مطمئن شوید .توجه ایشان به احتمال انتشار
عفونت و همچنین توجه بیشتر به مکان های در معرض اسیب را کنترل نمایید.



سازماندهی ها برای تدارکات خطوط حیاتی ،تجهیزات فنی و قطعات مهم را بازنگری
نموده و از تداوم دریافت تدارکات مهم برای بیمارستان مطمئن گردید.

رختشویخانه ،نظافت ،مدیریت پسماند


استاندارد مداخالت کنترل محیط را مانند پاک کردن و ضدعفونی کردن ارزیابی
نمایید تا برای گذر از بحران حاضر ،کفایت داشته باشید.



پیامدهای آلودگی های محیط ناشی از انتشار میکرو ارگانیزم عامل عفونت در اپیدمی
را مشخص کنید و ساز وکارهای مناسب را برای ضدعفونی به صورتی که مانع انتشار
عفونت باشد مشخص نمایید.



سازماندهی ها برای تدارکات لندری را بازنگری نموده و از تداوم دریافت تدارکات برای
بیمارستان مطمئن گردید.

خدمات اجساد


از تحویل ایمن اجساد با پرسنل مناسب و لوازم کافی مطمئن شوید.



از رعایت فرایندهای حفاظتی فردی موجود برای آماده سازی و انتقال اجساد و انجام
نمونه برداری ها بر اساس پروتکل های وزارتی کشوری وزارت بهداشت برای مدیریت
اجساد توسط پرسنل اطمینان حاصل نمایید.
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در صورتی که محلی را برای نگهداری اضطراری اجساد در خارج از بیمارستان تعیین
کرده اید ،آن را و نیز نحوه ارتباط بیمارستان را با آنجا ارزیابی و تایید نمایید.



از کفایت نحوه تحویل اجساد به خانواده شان مطمئن گردید.



کفایت ارتباط تیم حمایت روانی بیمارستان را با مسئولین ملی مانند وزارت دادگستری
و پلیس ارزیابی و تایید نم وده و در صورت لزوم از عملکرد پرسنل سردخانه جانبی
بیمارستان برای تحویل یا معدوم سازی بقایا بر اساس ابالغیه های را تایید نمایید.



برای همکاری با گروه فرماندهی حادثه و مرکز عملیات محلی بحران ،چگونگی و
فواصل زمانی اعالم آمار مرگ را تعیین نمایید.

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی عملکرد بیمارستان را در اجرای دستورالعمل های ارائه خدمات بحران در این
بخش بازنگری و ارزیابی کنید و درصورت لزوم بر اساس مبانی و تجارب اصالح نمایید.



معیارهایی را برای تعیین نیازهای رفاهی پرسنل پشتیبانی مانند مرخصی و خدمات
حمایتی روانی مشخص نمایید.



از صحت کارکرد تجهیزات مهم آسیب دیده در بحران بعد از تعمیر مطمئن شوید.



ذخایر تدارکات لوازم پشتیبانی را تجدید نموده و از تداوم تدارکات معمول آنها در
طول بحران مطمئن شوید.
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فصل  -11تداوم ارائه خدمات و مراقبت های بهداشتی درمانی ضروری

هدف
اطمینان از امکان تداوم ارائه خدمات ضروری سالمت به جامعه تحت پوشش توسط



بیمارستان ،به عنوان بخش مهم نظام سالمت همزمان با ارائه خدمات به بیماران ناشی
از اپیدمی یا سایر شرایط اضطراری
اصول کلی


جامعه حتی در اپیدمی ها ،نیازمند خدمات بحرانی مانند عوارض زایمان ،مشکالت حاد
قلبی یا صدمات تهدید کننده حیات می باشد.



بیمارستان بایستی بر اساس موارد اخالقی و عادالنه نسبت به ایجاد تعادل بین هزینه
های کنترل اپیدمی و این خدمات و احتماالً برنامه های ملی سالمت اقدام نماید.



ایجاد تناسب بین خدمات بحرانی مورد نیاز جامعه با خدمات کنترل اپیدمی معموالً
سطوح باالتر تصمیم گیری را درگیر می نماید و عمدتاً با مشارکت بیمارستان با
مسئولین منطقه ای و ملی سالمت صورت می پذیرد.



ارائه خدمات ضروری سالمت توسط بیمارستان حتی در صورتی که بطور کامل یا نسبی
تخلیه شده باشد بر هر مالحظه دیگری اولویت دارد.



در شرایط اپیدمی بیمارستان بایستی شاخصه های جدیدی برای تریاژ جهت بستری
بیمارن بحرانی و بیماران قابل کنترل اپیدمی اعمال نماید .در برخی شرایط ،مسئولین
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نظام سالمت ممکن ا ست بر روی بستری بیماران بحرانی تمرکز نموده و بیماران اپیدمی
را به سایر نقاط منتقل نمایند یا کمتر پذیرش کنند.


در تعامل با مسئولین نظام سالمت بیمارستان بایستی نسبت به تعیین خدماتی که باید
ارائه دهد ،و شاخص های پذیرش یا عدم پذیرش بیماران را تعیین نماید .این شاخص
ها بر اساس منابع ،شدت بیماری ها و امکان ارائه خدمات جایگزین انتخاب می شوند.
کاهش پیامدهای منفی این اقدام با مرحله ای کردن مداخالت ممکن می شود .ضرورت
دریافت خدمات بیماران اپیدمی دلیل مشکل بودن این تصمیم و ضرورت مشارکت با
مسئولین مانند وزارت بهداشت است.

الزامات اساسی


برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران ( به انضمام برنامه فرعی اپیدمی آن) که بخشی
از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان می باشد ،و مسئله استمرار خدمات
بهداشتی درمانی ضروری را مشخص می کند.



آمادگی گروه فرماندهی حادثه بیمارستان برای مدیریت بحران و تعامل با مرکز
هماهنگی عملیاتی بحران بیمارستان



تدوین سیاست ها ،فرایندها و شاخص های پذیرش و بستری بیماران در اپیدمی

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


نقش بیمارستان در اپیدمی توسط وزارت بهداشت به ویژه شرایط پذیرش یا ارجاع
بیماران به سایر مراکز بایستی شفاف گردد.
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ساز و کار های همکاری بیمارستان با سایر ارائه کنندگان خدمات در منطقه برای
جلوگیری از بار مراجعات بیمار در بیمارستان با همکاری مراکز ارجاع ،نظام ارجاع و
پیگیری بیماران در مراکز جایگزین یا ارائه خدمات در منزل تعیین گردند.



راهبردهای ارجاع بیماران اپیدمی به سطوح دیگر ارائه خدمات سالمت تعیین شود .در
مورد خدمات اساسی و الزامات آن با وزارت بهداشت مذاکره گردد.



شرایط پذیرش ،ترخیص ،اولویت بندی بیماران و مداخالت درمانی بر اساس ظرفیت
درمانی موجود و مورد نیاز به روز رسانی شود.



تمامی خدمات بیمارستان اولویت بندی شده و خدمات غیرضروری که می تواند به
تعویق بیافتد (مانند خدمات مشاوره تخصصی ،فرایندهای ، OPDجراحی های غیر
ضروری) مشخص گردد.



استراتژی های بیمارستان برای تداوم خدمت به بیماران در معرض خطر (مانند زنان
باردار و بیماران دیالیزی) که ارتباطی با کووید  19ندارند ،تعیین گردد.



فرایندهای مدیریت ارائه سایر خدمات غیر ضروری مشخص شود :مانند نحوه ارجاع
بیماران یا مدیریت بخش هایی که خدماتشان تا پایان بحران تعطیل می گردد.



تعداد بیماران اپیدمی که قادر به ارائه خدمات به ایشان همزمان با خدمات ضروری
هستیم ،مشخص شده و به سایر بخش های جامعه و وزارت بهداشت نیز اطالع داده
شود.



فهرست و ظرفیت کلیه خدمات سرپایی و بستری مانند برنامه های ملی نظام سالمت
و مراقبت های بهداشت همگانی مشخص شود.



منابع الزم شامل نیروی انسانی و لوازم مورد نیاز با هماهنگی مسئولین محلی برای
حصول اطمینان از تداوم خدمات ضروری بیمارستان ،تعیین گردد.
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از وجود برنامه مربوط به تداوم خدمات ضروری در اپیدمی و تطابق آن با سیاست های
منطقه ای و ملی اطمینان حاصل گردد.



از وجود سازماندهی برای بدست آوردن و تجدید و دسترسی به ملزومات پزشکی و
منابع مالی مورد نیاز برای تداوم خدمات ضروری در بیمارستان ،اطمینان حاصل شود.



بایستی تعیین شود که چه تعداد پرسنلی با توانایی و ویژگی هایی برای اطمینان از
تداوم خدمت مورد نیاز است .و برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ( از جمله برنامه فرعی

اپیدمی) شامل نحوه بکارگیری نیروهای ورزیده درصورت کاهش نیروها در اپیدمی باشد.


در صورت لزوم تفاهم نامه ها و یادداشت های رسمی و غیر رسمی با کلیه طیف های
همکاری مانند تامین کنندگان داروها و ملزومات برای تامین اقالم به شکل مطمئن
تجدید و تایید شود ( برای ایجاد امکان تداوم ارائه خدمات اساسی توسط بیمارستان
در اپیدمی).

اقدامات جهت پاسخگویی


اطمینان از کارایی ساز و کار های تبادل اطالعات و ارتباط با کلیه ذینفعان اجرایی و
مدیریتی ( گروه فرماندهی حادثه)



ارزیابی نیاز به منابع انسانی برای تداوم ارائه خدمات ضروری و رایزنی با مدیریت منابع
انسانی



تعیین میزان ملزومات برای تداوم مراقبت های ویژه و بیماران بدحال و خدمات اساسی



اطمینان از کارایی ساز وکار ارائه خدمات به بیماری های خاص منطبق با شرایط اپیدمی



تعدیل ن قش بیمارستان در برنامه های ملی سالمت و جایگاه آن در شرایط اپیدمی
فعلی
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ارزیابی مداوم ظرفیت های بیمارستان برای تداوم خدماتی که متعهد شده است و
گزارش منظم آن به مسئولین سالمت



اطمینان از کفایت منابع انسانی  ،ملزومات و داروهای الزم برای بیماران اپیدمی و غیر
اپیدمی



تفکیک مسیر تردد و دریافت خدمات بیماران اپیدمی با سایر بیماران برای کاهش
احتمال گسترش اپیدمی

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی برنامه واکنش بیمارستان برای تداوم خدمات ضروری همزمان با اپیدمی بایستی
ارزیابی شده و در صورت لزوم و بر اساس تجارب و پروتکل های ابالغی بازنگری گردد.
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فصل  -12خدمات حمایتی اجتماعی و روان شناسی
هدف


کاهش پیامد های نامطلوب روانی و اجتماعی در شرایط اضطراری بر روی بیماران و
پرسنل و بخشی از جامعه که درگیر این شرایط می شوند.

اصول کلی


تقریبا همه شرایط اضطراری در سالمت پیامدهای روانی و اجتماعی نامطلوبی دارند که
به خوبی ثبت شده و شناخته شده می باشند ولی اغلب بخوبی مدیریت نشده اند.



پرسنل بیمارستانی معموال بیشتر از افراد عادی جامعه به حمایت های اجتماعی و روانی
برای بازگشت سریع به شرایط عادی و ادامه فعالیت نیاز دارند.



همکاری با یک مرکز ارائه این حمایت ها در داخل بیمارستان می تواند مفید باشد.



پرسنل به دلیل مسئولیت حرفه ای شان مجبور به مواجهه با بیمارانی هستند که ممکن
است به ایشان یا خانواده ایشان منتقل گردد.



این حمایت ها نیاز به منابع کافی دارند و می بایست با فرهنگ جامعه هماهنگ باشد.



ارائه این خدمات بایستی اختیاری باشد و ترجیحاً توسط بخش مدیریت سالمت نیروی
انسانی تجویز شود (نه مدیریت منابع انسانی)

91

102

راهنمای مدیریتی WHO

الزامات اساسی


یک برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران )( (HERPبه انضمام برنامه فرعی اپیدمی
آن) که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان ) (HERMPمی باشد و
خدمات روانشناسی را به عنوان یک کارکرد ضروری بیمارستان می شناسد.



گروه فرماندهی حادثه ) (ICGبایستی برای هماهنگی پاسخ کلی بیمارستان به بحران
و مداخالت حمایتی روانی و اجتماعی با مرکز هماهنگی عملیاتی بحران بیمارستان
) (HECCاقدام نماید.



خدمات و مراقبتهای روانی در دسترس در بیمارستان برای پرسنل و بیماران مبتنی بر
جامعه که با شرایط اپیدمی طراحی شده باشد.

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


تشکیل تیم روانشناسی بیمارستان براساس برنامه کلی بیمارستان در بحران و اطمینان
از توانایی و مهارت های گسترده ایشان برای ارائه خدمات به پرسنل ،بیماران و خانواده
ایشان طبق برنامه های وزارت بهداشت و مسئولین منطقه ای مدیریت اپیدمی



تعیین برگه شرح وظایف برای تمامی اعضای تیم حمایتی روانی و تشرین نقش ایشان
در مدیریت بحران و اطمینان از دریافت آموزش های الزم و تمرین های ایشان برای
نقش و شرح وظایف مشخص شده



ارزیابی عملکرد این تیم و تعیین اولویت های بعدی خدمات حمایتی الزم



هماهنگی با سایر بخش های بیمارستان مانند مدیریت منابع انسانی و تمهید امکانات
الزم مانند فضای فیزیکی برای ارائه خدمات
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انعقاد تفاهم نامه با سایر مراکز یا گروه هایی که قادر به مشارکت یا ارائه خدمات
حمایتی و آموزش اعضای این تیم هستند.



اطمینان از دسترسی به خدمات حمایتی روانی در بیمارستان یا مراکز جایگزین
احتمالی



افزایش توجه و هدایت دانش و مهارت اعضای تیم برای مدیریت استرس



آموزش اعضای این تیم با اصول مواجهه با عفونت و کنترل حفاظت فردی



مذاکره با مرکز مدیریت منابع انسانی برای افزایش نیاز احتمالی به این خدمات و تدارک
منابع الزم

اقدامات جهت پاسخگویی


حصول اطمینان از کارایی ساز و کار های ارتباطی با سطن اجرایی این برنامه و سطن
مدیریتی ( گروه فرماندهی حادثه)



اصالح برنامه پاسخ بیمارستان به بحران )( (HERPشامل یک برنامه فرعی اپیدمی) با
شرایط اپیدمی برای ارتقای وضعیت ارائه خدمات حمایتی روانی با توجه به وضعیت
موجود و ارزیابی ریسک و نیازسنجی ها



ارزیابی نیاز به پرسنل و مذاکره با مدیریت منابع انسانی برای افزایش احتمالی



بازبینی پروتکل ها و استانداردهای ارائه خدمات حمایتی روانی و اصالح بر اساس شرایط
فعلی ارتباط با کلیه بخش های بیمارستان و ارزیابی اعضای تیم حمایت روانی و خدمات
ایشان



طراحی و اجرای برنامه بیماریابی برای بیماران ،پرسنل و خانواده های در معرض خطر
مشکالت روحی و روانی در بحران
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حصول اطمینان از مطلع بودن بیماران ،خانواده ایشان و پرسنل از دسترسی به خدمات
حمایتی روانی و نحوه استفاده از آن به صورت تلفنی یا حضور در بیمارستان



کسب اطمینان از اینکه اطالعات ارائه شده توسط تیم حمایتی ضمن کاهش ترس و
شایعات گمراه کننده می تواند منجر به افزایش توانمندی افراد در برابر اپیدمی و کنترل
آن می شود.



فعال نمودن تفاهم نامه ها یا سایر موسسات و موسسات خصوصی و داوطلبین برای
ارائه خدمات مورد تعهد و استفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود با ارتباط با رهبران
گروههای اجتماعی و مذهبی



اطمینان از آگاهی اعضای تیم حمایتی از نحوه مواجهه با بیماران آلوده و استفاده از
لوازم حفاظت فردی



اطمینان از هماهنگ بودن خدمات تیم حمایتی با خدمات و اطالعات با محوریت جامعه
و اطالعات ارائه شده توسط مراکز رسمی و روابط عمومی بیمارستان بویژه در مواردی
مانند فوت یا فقدان اعضای خانواده



اطمینان از امکان ارائه خدمات حمایتی روانی در مراکز جایگزین

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


حصول اطمینان از به روز رسانی پروتکل های ارائه خدمات حمایتی روانی با تجارب
بدست آمده در طول اپیدمی



ارزیابی و برآورد نیازهای بیماران و پرسنل و افراد درگیر با اپیدمی در جامعه به خدمات
حمایتی روانی و پیگیری مشکالت ایشان
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فصل  -13شناسایی سریع
هدف


شناسایی سریع بیماران مبتال و مشکوک به بیماری واگیر

اصول کلی


شناسایی سریع بیمار شامل انتقال در داخل بیمارستان و فراهم آوردن اطالعات بیمار
برای درمان به موقع است.

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی پاسخگویی
استقرار سیستم ارتباطی و پایش ،ترجیحاً تحت نظر اپیدمیولوژیست بیمارستان برای هشدار
به موقع و گزارش دهی سریع موارد مشکوک در هر بخشی از بیمارستان شامل محل های
ورود بیماران و ورودی بیمارستان


طراحی فضای تریاژ واجد حداکثر شرایط پیشگیری و کنترل عفونت برای تریاژ بیماران
با عالئم تنفسی حاد شامل فضای ایزوله برای بیماران مشکوک ،در دسترس بودن وسائل
محافظت فردی و تعیین محلی برای دفع زباله های آلوده



تهیه راهنماهای مراجعین برای اطالعات مربوط به سواالت شایع در مورد کووید 19
مانند بهداشت دست ها و بهداشت تنفس و ...در فضاهای ورودی بیمارستان و در
فضاهای انتظار و پخش از طریق نمایشگر یا نمایش به صورت عالئم
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تهیه سیس تم فراخوان و اطالع رسانی عمومی برای انتظار بیمارانی که شرایط جسمی
مناسبی دارند در وسایل نقلیه شخصی به جای ازدحام در اتاق انتظار



راه اندازی سیستم تریاژ با هدف حصول اطمینان از شناسایی و گزارش دهی سریع
بیماران دچار عفونت حاد تنفسی



آموزش کلیه کارکنان برای شناسایی سریع موارد مشکوک براساس تعاریف استاندارد
مشخص شده و گزارش فوری آن به فرد مسئول تعیین شده در هر حوزه از بیمارستان



استفاده از پروتکل های جایگزین تریاژ مثل تریاژ تلفنی برای تماس بیمار قبل از مراجعه
به بیمارستان



اطمینان از این که پزشکان ،کارکنان خط مقد م و دیگر تصمیم گیران اطالعات را از
طریق پایش ،گزارش اقدامات و یا دادههای اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی دریافت می
نمایند.
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فصل  -14مدیریت بیماران و ایزوالسیون
اهداف


کسب اطمینان از اینکه سیستم مدیریت بیمار در بیمارستان از بستری تا ترخیص
به طور ایمن ،کارآمد و مؤثر انجام می شود.



کسب اطمینان از اینکه بیمارستان نه تنها در شرایط عادی دارای مدیریت بیمار ایمن
و اثر بخش است ،بلکه در مواقع اضطراری که تقاضای فزاینده ای برای دریافت خدمت
ایجاد می شود را نیز پیش بینی می کند.

اصول کلی


مدیریت بیمار شامل بستری یا ارجاع ،تریاژ ،تشخیص ،درمان ،سیر درمان بیمار،
ترخیص و پیگیری و همچنین مدیریت خدمات دارویی و خدمات پشتیبانی می باشد.



استفاده از شیوه ها و پروتکل های استاندارد شانس دستیابی به مدیریت ایمن و کارآمد
بیمار را افزایش می دهد.



در طول اپیدمی های بزرگ که تعداد زیادی از بیماران مبتال می شوند ،فقط بیمارانی
که نیاز به مراقبت بستری دارند باید در بیمارستان پذیرش شوند.



نقش بیمارستان باید در ارائه خدمات مراقبتی از بیمار و مدیریت اپیدمی به وضوح
مشخص و تعریف گردد و مسئولیت ها و نقش های آن در جامعه و بخش نظام سالمت
تعیین گردد.
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الزامات اساسی


داشتن یک برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران ( شامل برنامه فرعی اپیدمی ضمیمه
آن) ،که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان است و مدیریت بیماران
را یک کارکرد اساسی بیمارستان می داند.



گروه فرماندهی حادثه مسئول هماهنگی عملیات پاسخ اضطراری بیمارستان که شامل
فعالیت های پیشگیری و کنترل عفونت می باشد.



وجود پروتکل های ملی مدیریت بیمار یا پروتکل هایی که با همکاری مقامات بهداشت
ملی و سازگار با اپیدمی یا سایر موارد اضطراری تهیه شده اند.



معیارهای کاربردی و ثابت تریاژ ،مطابق با توصیه های وزارت بهداشت ،برای پذیرش
یا ارجاع بیماران و سازماندهی فرایند تریاژ به منظور جلوگیری از در معرض خطر
عفونت قرار گرفتن بیماران سایر بیمارستانها ،مراجعه کنندگان و کارکنان



اقدامات استاندارد (مانند واکسیناسیون ،تجویز داروهای مناسب ،استفاده از تجهیزات
حفاظت شخصی) برای جلوگیری از انتقال عفونت به بیماران بیمارستان ،کارکنان و
مالقات کنندگان



پروتکل های استاندارد برای درمان بیماران مبتال

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


برنامه پاسخ بیمارستان به بحران برای پیشگیری و کنترل عفونت بر اساس کلیه
مالحظات بیمارستان و مدیریت خطر شرایط بحرانی بایستی تدوین شود.



شرح وظایف کلیه پرسنل درگیر با پیشگیری و کنترل عفونت همراه با نقش آنان در
شرایط بحرانی تعیین گردد.
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از کارایی برنامه های آموزشی پرسنل و مشارکت آنان در مانورهای مربوطه برای کسب
توانمندی اجرای برنامه پاسخ بیمارستان به بحران اطمینان حاصل شود.



از وجود پروتکل های ملی مدیریت بیمار برای اپیدمی یا موارد بحرانی دیگر اطمینان
حاصل شود و به طور گسترده در دسترس کارکنان مربوطه در داخل و خارج از
بیمارستان قرار گیرد.



گایدالین یا پروتکل مدیریت موارد قطعی و مشکوک به بیماری ،تدوین و بر حسن
اجرای آن نظارت گردد.



وجود مکانیسمی برای ارجاع بیمارانی که نیازی به بستری در بیمارستان ندارند ،به
سایر سطوح مراقبت های بهداشتی درمانی و پیگیری های بعدی آنها ،که این امر
باعث افزایش ظرفیت ارائه خدمت به بیماران نیازمند و کاهش یا جلوگیری از اضافه
بار بیماری در بیمارستان می شود.



استراتژی برای پذیرش ،ارجاع ،انتقال و ترخیص بیماران دچار عفونتهای حاد تنفسی
با هماهنگی مسئولین محلی بر اساس پروتکل های مربوطه تدوین شود.



محل مناسبی برای پذیرش بیماران اپیدمی تعیین شود و از عملکرد این مناطق در
خصوص تمیز کردن تجهیزات ،اتاق ها و رعایت بهداشت دست ،اطمینان حاصل
گردد.



محلی مجهز و محفوظ برای تریاژ بیماران اپیدمی تعیین شود که در حالت ایده آل
مستقل از بخش بحران باشد.



فضاهایی برای ارائه خدمات درمانی به بیماران مشکوک /مبتال ( با رعایت شرایط
ایمنی و ایزوالسیون) ،تعیین و تجهیز گردد.
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جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتال و مشکوک که نیاز به مراقبت ویژه دارند
( تهویه مکانیکی پایش همودینامیک ،حمایتهای مولتی ارگان) برنامه ریزی شده و
از ظرفیت دستگاه های نصب شده استفاده گردد.



فرایند پذیرش و یا جاب جایی بیماران در بین بخش های بیمارستان جهت مدیریت
بخش های ایزوله ،مرور و به روزرسانی شده و خدمات حمایتی درمانی وخدمات
تشخیصی انجام گردد؛ همچنین مناسبترین مسیر حرکت بیماران با حداقل جابجایی
بیماران در بخش های بیمارستان ،برقرار شود.



اطمینان حاصل گردد که پرسنل شاغل در واحد تریاژ اپیدمی ،آموزش های الزم از
جمله آموزش در مورد روش های پیشگیری و کنترل عفونت را دریافت کرده اند.



پرسنل آموزش دیده و تجهیزات الزم برای شروع و تداوم ارائه خدمت به بیماران
مشکوک  /مبتال ( شامل غربالگری اولیه ،احیا ،تثبیت اولیه بیماران ،تهویه مکانیکی و
بستری) تامین گردیده و دسترسی به تجهیزات محافظتکننده فردی فراهم شود.



برای معالجه بیماران اپیدمی منطقه خاصی تعیین شده و از عالئمی مانند پوسترها و
پمفلت ها برای هدایت بیماران به این منطقه درمانی استفاده گردد.



روش هایی برای مدیریت مسیر تردد بیمار در داخل و خارج از بیمارستان ایجاد شود.
بیمارستان باید دو کانال مجزا ،یکی برای بیماران اپیدمی ،دیگری برای بیماران غیر
اپیدمی ،به منظور جلوگیری از هرگونه تماس بین این دو ایجاد نماید.



ساز و کاری برای مدیریت مراقبت های سرپایی به منظور جلوگیری از احتمال ابتالی
بیماران سالم تعریف گردد.
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نکات کلیدی و معیارهای تعیین کننده بر اساس توصیه های اعالمی وزارت بهداشت



در راستای استقرار پروتکل ها و خطرات قابل پیش بینی در اپیدمی و اطمینان از
بکارگیری پروتکل های ذیل ،تعیین گردد:
 تریاژ بیماران با بیماری مسری
 درمان موارد مشکوک و قطعی بیماران با عالئم بیماری های مسری
 بکارگیری کامل معیارهای کنترل و پیشگیری به ویژه در مورد حفاظت پرسنل از
عفونت
 تدارک و تجدید منابع داروها و ذخایر تجهیزات در باالترین سطن تعیین شده با
همکاری داروخانه و خدمات پشتیبانی موارد ضروری


حداکثر ظرفیت تعداد بیماران ایزوله و تعداد اتاق هایی که می تواند به اتاق ایزوله
تبدیل شود ،برآورد گردیده و حداکثر تعداد بیمارانی که میتوانند دریک اتاق ایزوله
تحت نظر قرار گیرند ،بررسی شود.

اقدامات جهت پاسخگویی


حصول اطمینان از کارایی ساز و کار های ارتباطی با سطن اجرایی این برنامه و سطن
مدیریتی ( گروه فرماندهی حادثه)



اصالح برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ( ( )HERPشامل برنامه فرعی اپیدمی) با
شرایط اپیدمی برای ارتقای فصول مربوط به مدیریت بیماران با توجه به وضعیت
موجود و ارزیابی ریسک و نیازسنجی ها در این برنامه
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ارزیابی نیاز پرسنلی و هماهنگی با مرکز مدیریت منابع انسانی برای بکارگیری احتمالی
نیروی بیشتر در راستای اطمینان از کفایت خدمات مدیریت بیماران در شرایط
اضطراری



کلیه پروتکل ها و ساز وکار مدیریت بیماران مشکوک یا قطعی اپیدمی را بازنگری
نموده و با ریسک های مطرح در اپیدمی مطابقت دهید.



با همکاری واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت ،معیارها و فرایندها را برای یافتن
موارد مشکوک و قطعی بیماری بازنگری نموده و در صورت امکان آنها را با سایر
ذینفعان به ویژه پرسنل فوریت های پزشکی ،مرکز هدایت عملیات بحران و مرکز
هماهنگی بیمارستان های منطقه و پزشکان بخش خصوصی و مراکز سالمت به
اشتراک بگذارید.



برای بیماران ورودی در پذیرش بیمارستان ،یا بیماران منطقه تریاژ ،پروتکل های
مربوط به تریاژ و مسیر حرکت بیمار را بر اساس موارد ذیل به اجرا بگذارید:
 تریاژ بیماران
 طبقه بندی ،جدا سازی و درمان موارد مشکوک یا قطعی بیماران اپیدمی
 سازماندهی و مدیریت مراقبت های بهداشتی درمانی برای بیماران سرپایی و
بستری
 کنترل و پیشگیری عفونت بویژه در مورد پرسنل درگیر با بیماران مبتال



انتقال سریع بیماران ارجاعی به بخش ایزوله بیمارستان



اطمینان از مراجعه مستقیم بیماران با عالیم بیماری اپیدمی به تریاژ ویژه اپیدمی و
عدم مراجعه سایر بیماران به این مکان
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بر اساس ویژگی های بیماری و نحوه انتقال و درمان های اعالم شده آن ،پروتکل های
ارسالی از مراجع مسئول نظام سالمت را با توجه به محدودیت منابع بیمارستان به
روز رسانی نمایید.

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی و استقرار پروتکل ها و ساز وکار مدیریت بیماران بیمارستان در شرایط بحران
همزمان با اپیدمی به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد کل بیمارستان بایستی ارزیابی
شده و در صورت لزوم و بر اساس تجارب و پروتکل های ابالغی بازنگری شود.



معیارهایی را برای رفع نیازهای رفاهی مانند حمایت های روانی و اجتماعی و مرخصی
برای پرسنل مرتبط با مدیریت بیماران انتخاب نمایید.



بر اساس راهنماهای ابالغی مسئولین نظام سالمت و گروه فرماندهی حادثه ،ساز وکار
و فرایندهای شروع مجدد مدیریت روتین بیماران را فعال نمایید.
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فصل  -15افزایش ظرفیت در اپیدمی
هدف


فعال سازی بیمارستان برای توسعه توانایی ها در مدیریت آنی ،سریع و پیشرونده
افزایش ظرفیت ارائه خدمات مورد نیاز در شرایط اضطراری

اصول کلی


منظور از افزایش ظرفیت در اپیدمی ،افزایش توان ارائه خدمات بیمارستان برای رسیدن
به نهایت توان مواجهه در مدیریت خدمات در شرایط اپیدمی است.



رسیدن به توان حداکثری در ارائه خدمات تلفیقی از الزامات آماده سازی و ظرفیت
پاسخگویی کلیه عملکردهای بیمارستانی است.



توان حداکثری مولفه ای کمی بوده و به معنای افزایش تعداد ارائه خدمات می باشد.
از طرف مولفه کیفی نیز می باشد زیرا به توان فراهم سازی تمهیداتی که یک بیمارستان
در شرایط غیر معمول مانند اپیدمی نیاز دارد می باشد.



رسیدن به توان حداکثری ،رویکردی سیستمی با تلفیق و همسان سازی معیارهای
سالمت همگانی است که عمدتاً توسط ذینفعان متعددی از جمله ارائه کنندگان تراز
اول خدمات سالمت ،سازمان های اجتماعی و ارائه کنندگان خدمات بخش خصوصی
اتخاذ می شود .این ذینفعان در پاسخگویی به تبعات فشار بیش از حد به بیمارستان
که ممکن است منجر به عدم امکان ادامه فعالیت آن گردد مشارکت می کنند.
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الزامات ارائه خدمات با توان حداکثری شامل مدیریت منابع انسانی ،مدیریت زنجیره
تامین ،تجهیزات ،پشتیبانی و تداوم تامین ملزومات ،و تجارب ویژه برای نقاط جدی
در اپیدمی و در نهایت مدیریت منابع مالی بیمارستان می باشد.



برنامه ارائه حداکثری خدمات بایستی شامل مراحلی برای افزایش پیشرونده فعالیت ها
باشد به گونه ای که آستانه و محدوده هر مرحله کامالً مشخص باشد ( مطالب مدیریت
منابع انسانی در فصل  5و موضوع پشتیبانی در فصل  ۶مطالعه شود ).

الزامات اساسی


یک برنامه کلی پاسخ بیمارستان به بحران ) ( (HERPشامل برنامه فرعی اپیدمی ضمیمه

آن) که بخشی از برنامه کلی مدیریت خطر بحران بیمارستان ) (HERMPمی باشد و
ظرفیت اضافی را بعنوان یک پیش نیاز مهم بیمارستان و تاثیرگذار بر همه عملکردهای
بیمارستان می شناسد.


گروه فرماندهی حادثه ) (ICGبایستی برای هماهنگی واکنش کلی بیمارستان به بحران
و مداخالت حمایتی روانی و اجتماعی با مرکز هماهنگی عملیاتی بحران بیمارستان
)(HECCاقدام نماید.



خدمات و مراقبت های روانی در دسترس در بیمارستان برای پرسنل و بیماران مبتنی
بر جامعه که با شرایط اپیدمی طراحی شده باشد.

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


ساز و کارهای توافق با سایر ارائه کنندگان خدمات جهت پیشگیری از کاهش ارائه
خدمت ایشان و بار مراجعات بیمار در بیمارستان با راهبرد مرکز ارجاع ،نظام ارجاع،
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انتخاب مرکز جایگزین برای پیگیری بیماران بعد از بستری و همچنین ارائه مراقبت در
منزل ( برای بیماران نیازمند به خدمات غیر بستری) ،تسهیل شود.


حداکثر تعداد پذیرش بیمار محاسبه شده و میزان افزایش تقاضا برای خدمات
بیمارستانی در طی یک دوره بروز بیماری برآورد گردد.



فهرست تمام منابع موجود به روزرسانی گردد :منابع سازمانی (سطوح سه گانه خدمات
و بخش عمومی و خصوصی) ،فیزیکی ( استقرار مراقبت های سالمت و تجهیزات
پزشکی) انسانی (پرسنلی) سایر مواد (تدارکات)



فضاهایی که قابل استفاده برای افزایش ظرفیت پذیرش بیمار است (مثل استفاده از
راهروهای بیمارستان البی و فضاهای غیرضروری :فضای پارکینگ و فضاهای خالی به
عنوان آخرین گزینه های انتخابی) مشخص ،و فضای فیزیکی ،نیروی انسانی ،تجهیزات
و فرآیندهای مورد نیاز پیش بینی گردد.



راهبردها و برنامه واکنش بیمارستان به بحران برای رسیدن به توان حداکثر ارائه
خدمات در اپیدمی ارتقا یابد :نیروی انسانی ،تخت های نیازمند پرسنل مانند تخت های
مراقبت های ویژه ،ملزوات حیاتی پزشکی ،تدارکات و تامین مقادیر زیادی از مایحتاج
مدیریت اپیدمی ( مانند واکسن ،آنتی بیوتیک ها ،وسایل حفاظت فردی ،آنتی ویروس
ها و محلول ها )



راهبردها برای گسترش فضاها ،بخش ها و تخت های بیمارستان ارتقا داده شود ( مانند
تبدیل فضاهای محیطی به بخشی و تبدیل فضای بخش ها به بخش های ویژه ) و
تدارکات و پرسنل مورد نیاز ،متناسب با افزایش ظرفیت ارائه خدمات و منابع مالی
مربوطه برآورد گردد.
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مکان های جایگزین و یا ثانویه به غیر از بیمارستان (مانند ورزشگاه ها هتل ها و مکان
های عمومی  )...به منظور افزایش ظرفیت بستری درصورت نیاز ،تعیین گردد.



شرایط تبدیل اتاق های معمولی به اتاق ایزوله برای استفاده از آن ها در شرایط افزایش
بیش از حد معمول بیماران و جابجایی بیماران غیرایزوله به سایر اتاق ها ،مشخص
گردد.



با تامین کنندگان اقالم توافق نامه ای تنظیم شود و از دریافت مقادیر الزم و کافی آنها
اطمینان حاصل گردد به گونه ای که بیمارستان در مرحله حاد کنترل اپیدمی وابسته
به تدارکات نباشد.



در صورت لزوم تفاهم نامه ها و یادداشت های رسمی و غیر رسمی با کلیه طرف های
همکاری مانند تامین کنندگان داروها و ملزومات ،برای تامین اقالم و ارائه آموزش های
الزم به شکل مطمئن تجدید و تایید گردد ( برای رسیدن به توان حداکثری در ارائه
خدمات توسط بیمارستان در اپیدمی).



ساز وکارهای تسهیل توافق با سایر ارائه کنندگان خدمات در منطقه تثبیت شود (جهت
پیشگیری از کاهش ارائه خدمت ایشان و بار مراجعات بیمار در بیمارستان با راهبرد
مرکز ارجاع ،نظام ارجاع ،انتخاب مرکز جایگزین برای پیگیری بیماران بعد از بستری و
همچنین ارائه مراقبت در منزل)

اقدامات جهت پاسخگویی


انطباق برنامه پاسخ بیمارستان به بحران ) ( (HERPو برنامه فرعی اپیدمی) ،شامل
اجزای افزایش ظرفیت ،و تدوین یک برنامه عملیاتی افزایش ظرفیت که بستگی به
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ویژگی های بحران دارد ،همان گونه که بوسیله ارزیابی های خطر حادثه اپیدمی و
ارزیابی نیازها و موقعیت های در حال تغییر ،تعیین می شود.


ارزیابی و سنجش وضعیت موجود و نیازها



فراخوان برای نیروهای بیشتر و افزایش منابع بکارگیری ایشان مانند دانشجویان
پزشکی ،افراد داوطلب و ارائه آموزش های الزم برای ایشان



به روز رسانی فهرست نیازمندی های بیمارستان برای ارائه حداکثری خدمات



افزایش تخت های دارای پرسنل ،مانند تخت های مراقبت های ویژه و سایر امکانات
بستری بیماران



بازنویسی راهبردهای بستری بیماران شامل مصرف ،نیازها و بازدید بخش های مراقبت
های روزانه و ضد عفونی کردن اتاق ها



ارتقا و اجرای سیاست ها برای ترخیص زودتر بیماران



بازنگری و اصالح شاخص های تریاژ بیماران برای آزادسازی ظرفیت های ارائه خدمات
با ساز و کار هایی مانند ارجاع بیماران قابل انتقال به سایر مراکز ارائه خدمت یا ادامه
خدمات در منزل



ارتقای ارتباط پرسنل با سایر مراکز ارائه خدمات و جامعه ،با تدابیری مانند ایجاد هات
الین



حصول اطمینان از کارایی ساز و کار های ارتباطی با سطن اجرایی این برنامه و سطن
مدیریتی (تیم مدیریت حادثه)
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اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی برنامه واکنش بیمارستان برای ارائه حداکثری خدمات در اپیدمی بایستی
ارزیابی شده و در صورت لزوم و بر اساس تجارب و پروتکل های ابالغی بازنگری گردد.
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فصل  -16پایش و بهبود کیفیت
اهداف


اطمینان یافتن از ارائه خدمات باکیفیت ،ایمن و اثربخش در بحران



اطمینان از تعیین ساز و کار و خط مشی های بهبود کیفیت بیمارستان برای ارزیابی
میزان کیفیت و ایمنی خدمات ارائه شده در زمان بحران

اصول کلی
استفاده از شیوه ها و پروتکل های استاندارد بهبود کیفیت در بحران ها منجر به



دستیابی به خدمات باکیفیت و ایمن برای بیماران می شود.
نقش تیم بهبود کیفیت در پایش و ارتقای خدمات در بحران باید به وضوح مشخص



و تعریف گردد.
الزامات اساسی
تعیین تیمی جهت پایش و بهبود کیفیت خدمات در زمان بحران



 این تیم می تواند متشکل از کارکنان واحد بهبود کیفیت بیمارستان و یا ترکیبی
از کارکنان ماهر و آموزش دیده در زمینه بهبود کیفیت باشند که از بخش ها و
واحدهای مختلف بیمارستان ( اعم از بالینی و غیر بالینی) گرد هم آمده اند.
 تیم پایش و بهبود کیفیت بایستی توسط مدیر گروه فرماندهی حادثه تعیین و
منصوب گردند.
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یک برنامه کلی پایش و بهبود کیفیت در پاسخ به بحران که بخشی از برنامه کلی
مدیریت خطر بحران بیمارستان ) (HERMPمی باشد.



وجود استانداردهای ملی بهبود کیفیت که سازگار با اپیدمی یا سایر بحران ها تهیه
شده اند.



تدوین فرآیندهای کاری پایش و بهبود کیفیت توسط تیم بهبود کیفیت در بحران



تدوین شاخص های پایش و بهبود کیفیت در بحران و تهیه فرم های جمع آوری
اطالعات



مشارکت گروه فرماندهی حادثه و سایر بخش ها و واحدها در برنامه ریزی ،اجرا و
پایش برنامه پایش و بهبود کیفیت در بحران



وجود چک لیست های ارزیابی جهت سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در بحران

اقدامات مورد نیاز جهت آمادگی


برنامه بهبود کیفیت در برنامه پاسخ به بحران بر اساس ارزیابی خطر کلیه مخاطرات
بحران بیمارستان ،در نظر گرفته شود.



شرح وظایف کلیه اعضای تیم بهبود کیفیت همراه با نقش آنان در شرایط بحرانی
تعیین گردد.



از کارایی برنامه های بهبود کیفیت و مشارکت آنان در مانورهای مربوطه برای کسب
توانمندی اجرای برنامه بهبود کیفیت در پاسخ به بحران بیمارستان اطمینان حاصل
شود.
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حداقل منابع و زیرساخت های الزم برای اجرای اقدامات پایش و بهبود کیفیت ،تعیین
گردد.



برای همه اعضای تیم بهبود کیفیت در بحران ،برگه های اقدام شغلی که نقش ها و
وظایفشان در یک موقعیت بحرانی را توصیف می کند ،آماده شود.



آموزش کارکنان در اجرای نقش های بهبود کیفیت در بحران ها

اقدامات جهت پاسخگویی


اطمینان یافتن از کارایی ساز و کارهای بهبود کیفیت برای دریافت دستورالعمل های
عملیاتی هماهنگ با گروه فرماندهی حادثه



انطباق فعالیت های بهبود کیفیت در بحران با برنامه پاسخ بیمارستان به بحران (
شامل برنامه فرعی اپیدمی) و بر اساس برنامه عملیاتی مدیریت خطر بیمارستان،



ارزیابی نیاز پرسنلی برای فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان در مواقع بحران



نظارت بر شیوه های پیشگیری و کنترل عفونت و اصالح سیاست ها در صورت لزوم.



اجرای استراتژی بهبود کیفیت در برابر بحران و خطرات در بیمارستان با هدف کاهش
پیامدهای بحران در بین کارکنان بیمارستان ،بیماران ،مالقات کنندگان و جامعه

اقدامات مورد نیاز جهت بازیابی و بازگشت به حالت قبل


کارآیی برنامه کلی پایش و بهبود کیفیت در پاسخ به بحران بایستی ارزیابی شده و در
صورت لزوم بازنگری گردد.
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کارآیی و استقرار استانداردهای بهبود کیفیت در شرایط بحران همزمان با اپیدمی به
عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد کل بیمارستان بایستی ارزیابی شده و در صورت لزوم
و بر اساس تجارب و استانداردهای ابالغی بازنگری شود.



پایش داده ها ،اقدامات و مداخالت اصالحی در مورد مدیریت بحران ،از طریق تعیین و
تحلیل شاخص های عملکردی اختصاصی ،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی ،واقع بینانه
و دارای زمانبندی صورت می گیرد.
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