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 ن اهلل الزحوي الزحينتس

 «الْی اًطقٌی تالْذی ٍ الْوٌی التقَی»

 ی ٕٞررٝ اٍ٘رراض وٙررس، ظ٘ررسٜ بسٞررس، ٘زررات ضا ٘فررط یرره وؿرری اٌررط ـطٔایررس: ٔرری زاضیررٓ آیررٝ یرره لررطآٖ

 اَِّٙرراؼَ لَتَررَُ ـَىَرََّٕ٘ررا اِْرررَضْوِ ـِرری ـَؿررازٍ أَْٚ َ٘فْررؽٍ بِؽَیْررطِ َ٘فْؿرراً لَتَررَُ َٔررْٗ»اؾررت. وررطزٜ ظ٘ررسٜ ضا ٔررطزْ

ا أَحْیاٞا َْٔٗ َٚ رَٕیعاً  (32)ٔائسٜ/ «رَٕیعا اَِّٙاؼَ أَحْیَا ـَىَرََّٕ٘

 بٛقٟط زض اٚضغا٘ؽ

 تعرررسازی اعرررعاْ برررا 115 اٚضغا٘رررؽ اِٚیرررٝ ٞؿرررتٝ 1357 ؾررراَ زض یعٙررری پررریف ؾررراَ 30 برررٝ لطیرررب

 زٚضٜ ایررٗ ٌطـررت قررىُ تٟررطاٖ بررٝ ٔرراٜ 6 تررا4  زٚضٜ یرره ٌصضا٘ررسٖ رٟررت زیررپّٓ ٔررسضن بررا رررٛاٖ

 ٚضظیرررسٜ ٚ ٔزرررط  اؾررراتیس اظ برررٛزٜ وكرررٛض زض اٚضغا٘رررؽ ٞرررای تىٙؿررریٗ آٔرررٛظـ زٚضٜ اِٚررریٗ ورررٝ

 زض 115 اٚضغا٘رررؽ ٞرررای پایٍررراٜ اـرررطاز ایرررٗ زٚضٜ  برررس٘باَ . برررٛز قرررسٜ اؾرررتفازٜ آٖ زض إِّّررری بررریٗ

 . ٕ٘ٛز٘س آؼاظ 1359 ؾاَ اظ ضا ذٛز ـعاِیت ضؾٕاً ٌٙاٜٚ ٚ بطاظراٖ , بٛقٟط قٟطٞای

ً  قررطٚ  بررا  پایٍرراٜ  ایررٗ ا٘ررساظی  ضاٜ ٕٞعٔررا٘ی ْ  ٚ ؾررٛیی  اظ ایررطاٖ بررا  عررطاق  تحٕیّرری رٙرر  عررس

 قررریطاظ برررٝ بیٕررراضاٖ اعرررعاْ عِْٚررر ٚ اؾرررتاٖ ؾررر   زض ترههررری زضٔررراٖ ذرررسٔات اضائرررٝ أىررراٖ

 . بررٛز زیررسٜ آٔررٛظـ ٌررطٜٚ ایررٗ تٛؾرر  ذررسٔت بٟتررط ٞطچررٝ اضائررٝ ٚ قررطٚ  بررطای ٔٙاؾرربی ـطنررت

 آٔرررٛظـ ٚ ررررص  برررس٘باَ وٍٙررراٖ ٚ ذٛضٔرررٛد قرررٟطٞای زض اٚضغا٘رررؽ ٞرررای پایٍررراٜ ا٘رررساظی ضاٜ

  ـالس پایٍاٜ ایٗ ِیىٗ قس ٔحمك 1374ؾاَ زض اٚضغا٘ؽ ٞای تىٙؿیٗ اظ زیٍط تعسازی
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 اؾرررتمطاض ٔحرررُ قرررٟطٞای اظ یررره ٞرررط زض ٚ برررٛزٜ اؾرررتاٖ زض ٔكررررم ٔؿررریِٛیت ٚ ا٘سٞیؾررراظٔ

 ازاضٜ  1375  زضؾرراَ ایٙىررٝ تررا قررس٘س ٔرری ٔحؿررٛ  بیٕاضؾررتاٖ تابعررٝ ٚاحررسٞای اظ یىرری بعٙررٛاٖ

 ٘ظرراضت بررطای زا٘كررٍاٜ زضٔرراٖ ٔعاٚ٘ررت ٔزٕٛعررٝ ظیررط ٚاحررسٞای اظ یىرری بعٙررٛاٖ 115 اٚضغا٘ررؽ

 ضا ذرررٛز ـعاِیرررت اؾرررتاٖ قرررٟطٞای ؾرررایط ٚ بٛقرررٟط قرررٟط زض اٚضغا٘رررؽ ٞرررای پایٍررراٜ ؾطپطؾرررتی ٚ

 . ٕ٘ٛز آؼاظ

 ٚ ٔطاوررع تٛؾررعٝ ٚ ٌطـتررٝ برررٛز تررطی ٔررٙظٓ قررىُ ورراضی ؾیؿررتٓ ازاضٜ ایررٗ ٌیررطی قررىُ بررس٘باَ

 ؾرررایط زض اٚضغا٘رررؽ پایٍررراٜ ا٘رررساظی ضاٜ ٌطـرررت لرررطاض وررراض زؾرررتٛض زض اٚضغا٘رررؽ ٞرررای پایٍررراٜ

 . ٌطزز ٔی ٔحؿٛ  الساْ ٕٞیٗ ٘تیزٝ اؾتاٖ قٟطٞای

 قٟطؾرررتاٖ زض وررراوی , زیرررط قٟطؾرررتاٖ زض بطزذرررٖٛ , بٛقرررٟط قٟطؾرررتاٖ زض احٕرررسی ٞرررای پایٍررراٜ

 آؼرراظ ضا ذررٛز ـعاِیررت ٚ ورراض 1381 ؾرراَ زض اؾررتاٖ ای رررازٜ ٞررای پایٍرراٜ اِٚرریٗ بعٙررٛاٖ زقررتی

 ٔطورررع زض زضٔررراٖ ٔكررراٚض بعٙرررٛاٖ پعقررره ٘یطٚٞرررای بررراض اِٚررریٗ برررطای ؾررراَ ٕٞررریٗ زض ٚ ٕ٘ٛز٘رررس

 . ٕ٘ٛز٘س آؼاظ ضا ذٛز واض بٛقٟط اٚضغا٘ؽ

 ظیررطا باقررس ٔرری بٛقررٟط اؾررتاٖ اٚضغا٘ررؽ ٔطاوررع ترراضید زض ع ررؿ ٘م ررٝ یرره بعٙررٛاٖ 1384 ؾرراَ

 ؾررطیع اـررعایف قرراٞس آٖ ٔهررٛبات ٚ ؾرراَ ایررٗ اٚاذررط زض رٕٟررٛض ٔحتررطْ ضیاؾررت ؾررفط پرری زض

 ٚ أىا٘رررات بٟبرررٛز ٕٞچٙررریٗ ٚ اؾرررتاٖ ؾررر   زض 115 اٚضغا٘رررؽ ٞرررای پایٍررراٜ ویفررری ٚ وٕررری

 تعرررساز ٚ پایٍررراٜ 11 برررٝ 9 اظ قرررٟطی ٞرررای پایٍررراٜ تعرررساز ب ٛضیىرررٝ س.باقررر ٔررری آٟ٘رررا تزٟیرررعات

 1385 ؾررراَ .زض یاـرررت اـرررعایف پایٍررراٜ 26 برررٝ پایٍررراٜ 6 اظ 115 اٚضغا٘رررؽ ای ررررازٜ ٞرررای پایٍررراٜ

ٖ  ضؾرررا٘ی اطررال   ٚ ٞرررسایت ؾررتاز  ا٘تمررراَ بررا  ْ  ٚ زضٔررراٖ ٔعاٚ٘ررت  حرررٛظٜ اظ زضٔررا  ازاضٜ برررا آٖ ازؼررا

 تكرررىیُ بٛقرررٟط اؾرررتاٖ پعقرررىی ـٛضیتٟرررای ٚ ثحرررٛاز ٔرررسیطیت ٔطورررع ضؾرررٕاً 115 اٚضغا٘رررؽ

 .ٌطزیس
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 تعزیف اٍرصاًس ٍ ٍاحذ ّای هختلف هطغَل تِ فعاليت  

ٞررای ـررٛضی   بررٝ ٔزٕٛعررٝ ذررسٔات ٚ ٟٔرراضت    خددذهبف فَسیتْددبی پضؿددکی پددیؾ ثیوبسػددتبًی:    

ٞررای طبیعرری یررا   پعقررىی اٚضغا٘ؿرری وررٝ زض ٔٛالررع اضرر طاضی ٔا٘ٙررس تهررازؾ، بیٕرراضی حرراز، پسیررسٜ      

زؾررت بكررط زض لاِررب ٘ظرراْ قرربىٝ ـٛضیتٟررای پعقررىی وكررٛض لبررُ اظ ضؾرریسٖ بیٕرراض یررا            ؾرراذتٝ 

 ٌطزز. قٛز، اطالق ٔی زیسٜ بٝ بیٕاضؾتاٖ اضایٝ ٔی ٔهسْٚ حازحٝ

ٞررای  قررأُ ٔطوررع اضتباطررات یررا ٔطوررع پیرراْ، پایٍرراٜ    ؿددجکِ فَسیتْددبی پضؿددکی پددیؾ ثیوبسػددتبًی:  

 ی ٚ ٔٛلت ذٛاٞس بٛز.ای ر ٔٛلت، ٞٛایی، ضیّی ٚ زضیایی ر ؾاحّ قٟطی، رازٜ

  هزکش ارتثاطات ٍ فزهاًذّی عوليات:

 ٖ  ٔطوررررررع اضتباطررررررات ٚ ـطٔا٘ررررررسٞی عّٕیررررررات، ٚاحررررررس اطررررررال  ضؾررررررا٘ی ٚ ـطاذررررررٛا

باقرررس پرررؽ اظ  ٞرررای اٚضغا٘رررؽ اؾرررت ورررٝ ٔٛظرررؿ ٔررری  وٙٙرررسٜ پایٍررراٜ ٚ ٕٞاٞٙرررً 115اٚضغا٘رررؽ  

آٚضز. ضبررر  برررٝ عٕرررُ   تٕررراؼ اـرررطاز ٘یاظٔٙرررس، الرررساْ ٔمتهررری ضا برررا ٕٞررراٍٞٙی ٚاحرررسٞای شی     

ٚاحرررسٞای اضتباطرررات زض ٔطاورررع اؾرررتاٟ٘ا، قرررٟطٞای زاضای زا٘كرررٍاٜ یرررا زا٘كرررىسٜ عّرررْٛ پعقرررىی ٚ  

ٞررعاض ٘فررط بررٝ نررٛضت ٔؿررتمُ     250ذررسٔات بٟساقررتی، زضٔررا٘ی ٚ قررٟطٞای بررا رٕعیررت برریف اظ     

 ٌیطز. زض یه ٔىاٖ ٔٙاؾب لطاض ٔی

  هزکش پيام:

تباطرررات ٚ ـطٔا٘رررسٞی عّٕیرررات ٞرررایی ورررٝ ـالرررس قرررطای  اظْ برررطای ایزررراز ٔطورررع اض  زض قٟطؾرررتاٖ

باقررس ٔطوررع پیرراْ ایزرراز قررسٜ ٚ بررٝ عٙررٛاٖ     ٞررعاض ٘فررط ٔرری  250باقررٙس ٚ رٕعیررت آٟ٘ررا وٕتررط اظ    ٔرری

ضا بررررٝ عٟررررسٜ زاضز ٚ زض  115ضؾررررا٘ی ٚظیفررررٝ ٕٞرررراٍٞٙی ٚ ـطاذررررٛاٖ اٚضغا٘ررررؽ  ٚاحررررس اطررررال 

 قطای  بحطا٘ی با ٔطوع اضتباطات ٕٞىاضی اظْ ضا ا٘زاْ ذٛاٞس زاز.

  ضْزی:پایگاُ اهذاد 

 ٖ ٞرررا، قرررٟطٞای زاضای زا٘كرررٍاٜ یرررا زا٘كرررىسٜ عّرررْٛ پعقرررىی ٚ    ایرررٗ پایٍررراٜ زض ٔطاورررع قٟطؾرررتا

 قٛز.  ٞعاض ٘فط ایزاز ٔی 50ذسٔات بٟساقتی، زضٔا٘ی ٚ قٟطٞای با رٕعیت بیف اظ 
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پایٍرراٜ أررساز قررٟطی بررا ٔطوررع پیرراْ ٚ ٔطوررع اضتباطررات ٚ ـطٔا٘ررسٞی عّٕیررات زض اضتبررا  بررٛزٜ ٚ            

 باقس. آٔبٛا٘ؽ ٔی زاضای زٚ زؾتٍاٜ

 ای: پایگاُ اهذاد جادُ

ٞررعاض ٘فررط بررا ـانررّٝ    50ٞررا ٚ زض ٔبررازی قررٟطٞای بررا رٕعیررت وٕتررط اظ      ای زض رررازٜ پایٍرراٜ رررازٜ  

زلیمرررٝ  15ویّرررٛٔتط ٚ برررا زض ٘ظرررط ٌرررطـتٗ حرررساوخط ظٔررراٖ ضؾررریسٖ برررٝ ٔحرررُ حازحرررٝ   40حرررساوخط 

ـعررراَ برررٛزٜ ٚ برررا ٔطورررع  ای زاضای یررره زؾرررتٍاٜ آٔبرررٛا٘ؽ قرررٛز. ٞرررط پایٍررراٜ ررررازٜ ایزررراز ٔررری

 باقس.  اضتباطات ٚ ـطٔا٘سٞی عّٕیات ٚ یا ٔطوع پیاْ زض اضتبا  ٔی

ای بایؿرررتی زاضای قرررطای   ٞرررای قرررٟطی ٚ ررررازٜ  تبهرررطٜ ر آٔبرررٛا٘ؽ ٔرررٛضز اؾرررتفازٜ زض پایٍررراٜ    

برررٛزٜ ٚ برررٝ اظای ٞرررط ؾرررٝ پایٍررراٜ یررره آٔبرررٛا٘ؽ پكرررتیباٖ زض ٘ظرررط ٌطـترررٝ    Bآٔبرررٛا٘ؽ تیررر  

 قٛز. ٔی

  د فَریتْای پشضکی هَقت :پایگاُ اهذا

ٖ          پایٍرراٜ ٞررایی وررٝ   ٞررایی وررٝ زض ایرراْ ٚیررػٜ بررٝ ٔٙظررٛض آٔررازٌی ٚ تررٛاٖ عّٕیرراتی بیكررتط زض ٔىررا

 قٛ٘س. ا٘ساظی ٔی اـعایف رٕعیت ٚ یا تطزز بیف اظ حس ٔعَٕٛ زاض٘س، ضاٜ

 پایگاُ اهذاد َّایی:

ٝ   پایٍرراٜ ٞررٛایی زض ٔؿرریطٞای نررعب     ذیررع، ٔحٛضٞررایی وررٝ ٔیررعاٖ تررطزز      اِعبررٛض، ٔحٛضٞررای حازحرر

ٚ ٘یررع زض ٔٙرراطمی وررٝ زؾتطؾرری ظٔیٙرری بررٝ ٔحررُ أىا٘پررصیط ٘باقررس بررا زض٘ظررط ٌررطـتٗ      زض آٟ٘ررا برراا باقررس  

 .یابس أىاٖ اؾتفازٜ اظ باٍِطز زض طَٛ ضٚظ اؾتمطاض ٔی

 (Emergency Operation Center : EOC ) ّذایت عوليات تحزاى هزکش  

ٞرررای اظْ زض ظٔررراٖ بحرررطاٖ ضا زض ؾررر   اؾرررتاٖ، برررطٖٚ اؾرررتا٘ی  ایرررٗ ٚاحرررس زض حمیمرررت ٕٞررراٍٞٙی

 زٞس. ٚ زضنٛضت ٘یاظ وكٛضی ا٘زاْ ٔی

 بطحؿب ضطٚضت اطالعات ٔطبٛ  بٝ حٛازحی ٘ظیط :
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 ٔهسْٚ ٚ یا ؾٝ ـٛتی  5اِؿ : حٛازث تطاـیىی با بیف اظ 

 طٚٞیٞای ؼصایی ٌ   : ٔؿٕٛٔیت

 ٌیطی د : ٔكاٞسٜ عالئٕی اظ بیٕاضی آ٘فٛا٘عای پط٘سٌاٖ ٚ یا ٞط ٌٛ٘ٝ ٕٞٝ

 ز : ؾمٛ  بٟٕٗ، ٚلٛ  ؾیُ )یا طؽیاٖ ضٚزذا٘ٝ( ٚ طٛـاٖ

 ظا ٚ ذ ط٘ان  ٌصاضی ٚ ٞط ٘ٛ  ا٘فزاض ٔٛاضز آتف ٞر : بٕب

 ٞط ٌٛ٘ٝ ٘كؿت ؾیاؾی ٚ تحهٗ -ٚ : حٛازث تطٚضیؿتی 

 ایع ٟٔٓ بط اؾاؼ ضطٚضتظ : ؾمٛ  ٞٛاپیٕا ٚ باٍِطز ٚ ٚل

قرررٛز ٚ زض ٔٛالرررع ضرررطٚضی زض اذتیررراض اعهرررای  زض ایرررٗ ٔطورررع ٌرررطزآٚضی، تحّیرررُ ٚ پرررطزاظـ ٔررری

تررریٓ ٔرررسیطیت بحرررطاٖ ٔطورررع، زا٘كرررٍاٜ عّرررْٛ پعقرررىی ٚ تررریٓ ٔرررسیطیت بحرررطاٖ اؾرررتاٖ لرررطاض      

 ٌیطز. ٔی
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 عولکزد هذیز هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریت ّای پشضکی استاى تَضْز    
 

 ضزح عولکزد هذیز

 هبُ
ٔؿیِٛیٗ 

 وكٛضی
 پطؾُٙ پعقىاٖ قٟطٚ٘ساٖ ٔؿیِٛیٗ ٚاحسٞا ٔؿیِٛیٗ اؾتا٘ی

 51 2 4 45 15 0 ـطٚضزیٗ

 25 2 4 60 17 8 اضزیبٟكت

 27 4 7 110 19 3 ذطزاز

 23 4 0 109 13 4 تیط

 4 4 2 81 9 6 ٔطزاز

 10 5 7 73 11 3 قٟطیٛض

 12 1 10 23 5 2 ٟٔط

 18 3 12 28 3 1 آباٖ

 8 4 14 16 2 3 آشض

 6 2 12 18 3 0 زی

 8 1 10 17 4 4 بٟٕٗ

 10 0 6 20 6 5 اؾفٙس

 202 32 88 600 107 39 رٕع وُ
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 9395تَضْز سال ٍاتط عوَهی هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پشضکی استاى عولکزد   
 فعالیتهای خبری  -1

  هجوَػِ فؼبلیتْبی اًجبم ؿذُ دس هشکض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضؿکی اػتبى ثَؿْش اػن اص حَادث ،  ػٌَاى خجشی اص0033تْیِ ٍ اسػبل ثیؾ اص

 سٍیذادّب ، هٌبػجتْب ، حضَس ؿخصیتْب ، ثبصدیذّب ، جلؼبت ٍ ....

 اًتمبل اخجبس ثِ ػبیت داًـگبُ ػلَم پضؿکی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی ثَؿْش 

  جوَْسی ، ایشًب ، هْش ،فبسع ، تؼٌین ٍ.. ٍاحذ هشکضی خجش ، ثشًبهِ ّبی سادیَیی ٍ تلَیضیًَی اػتبًی ثوٌظَس ثشلشاس ّوکبسی ثب خجشگضاسیْبی هؼتجش ًظیش

گبُ استجبط صحیح ثب هشکض ٍ ایجبد فشٌّگی دٍػَیِ جْت آؿٌبیی ثب هجوَػِ ػولکشدّبی فَسیتْبی پضؿکی اػتبى ، کِ عجك دػتَس سیبػت هحتشم داًـ

 ٍ اهَس ثیي الولل داًـگبُ ػلَم پضؿکی اًجبم هی ؿَد . اص عشیك سٍاثظ ػوَهی

  پَؿؾ خجشی چْبسؿٌجِ اخش ػبل 

  پَؿؾ کبهل خجشی حَادث ٍیظُ ٍ ٍضؼیت ثبسًذگیْبی آخش ػبل دس ؿْشػتبًْبی اػتبى 

 خجشی تیوْبی اػضاهی جْت هشاػن اسثؼیي حؼیٌی دس هشصّبی کـَس    پَؿؾ 

 ٌْب هجلِ سػوی فَسیتْبی پضؿکی دسکـَس (ٍ جلت هـبسکت ّوکبساى ٍ پشػٌل ػولیبتی ٍ ػتبدی ثوٌظَس ّوکبسی هؼتوش ثب هبٌّبهِ یک یک پٌج )ت

 اًتمبل هٌبػت خَاػتِ ّب ، ًمغِ ًظشات ٍثیبى عشحْبی هذ ًظش هؼئَلیي هحتشم اػتبًی ٍ ؿْشػتبًی

 دس ؿْشػتبى 112ٍسطاًغ دسیبفت ٍ اًتـبس هبٌّبهِ یک یک پٌج دس پبیگبّْبی اٍسطاًغ اػتبى ثب ّوکبسی هؼئَلیي ا 

  دسخَاػت تؼذاد ثیـتش هبٌّبهِ یک یک پٌج جْت اسػبل ثِ ػبیش اسگبًْب 

 تهیه مستندات و عکس  -2

  دس تؼذادی اص پبیگبّْبی ؿؼشی ٍ  112ٍ حضَس دس کٌبس تیوْبی ػولیبتی اٍسطاًغ  52ثبصدیذ اص پبیگبّْب ٍ کوپْی ػالهت دس  ًخؼتیي ایبم ػبل

 هؼتٌذات سٍػتبیی اػتبى ٍ تْیِ 

  اسػبل گلچیٌی اص ػکؼْبی اٍسطاًغ ثِ سٍاثظ ػوَهی کـَس جْت تْیِ ثبًک تصبٍیش کـَسی ٍ اػتفبدُ ّوبٌّگ دس سػبًِ ّبی تصَیشی 

  پیؾ ثیوبسػتبًی ( ثِ ّوت ّوکبساى هبٌّبهِ یک یک پٌج )اعالػبت هشثَط ثِ آلبیبى حؼیي  112هـبسکت دس چبح کتبة ؿْذای اٍسطاًغ(

 صاّذی ٍ فبخش یَػفی صادُ گشدآٍسی ٍ دس ایي کتبة ثِ چبح سػیذُ ایت . ( 

 همشس ؿذُ اػت آرسهبُ کبس –ّوکبسی داسًذ )گشٍُ ػبٍاالى (  پیگیشی همذهبت حضَس ػَاهل هؼتٌذ ػبص کـَسی کِ دس تْیِ هؼتٌذ فشؿتگبى ًجبت

 تْیِ ػکغ ٍ فیلوجشداسی اص هشکض هذیشیت حَادی ٍفَسیتْبی پضؿکی اػتبى ثَؿْش اًجبم ؿَد ثِ ّویي دلیل عجك لشاسداد اسػبلی اص ػَی سٍاثظ

 ػوَهی اٍسصاًغ کـَس توْیذاتی اًذیـیذُ ٍ پیگیشیْبیی صَست پزیشفتِ اػت .

 کغ  اص آهجَالًؼْبی جذیذ تحت ػٌَاى تْیِ ػMicu , Nicu  ) ثب ّوکبسی سٍاثظ ػوَهی داًـگبُ )جْت ثْشُ ثشداسی دس ّفتِ دٍلت 

 همایشها و تالیفات -3

  02تي اص پشػٌل فَسیتْبی پضؿکی اػتبى دس جـي ثِ هٌبػجت چْل ٍیکویي ػبلگشد تبػیغ اٍسطاًغ پیؾ ثیوبسػتبًی دس  11هؼشفی ٍ حضَس 

  52ؿْشیَس 

  ثب  52جْت ػبل  –سایضًی هجذد ثب اًتـبسات گل گٌذم جْت چبح هجذد کتبة یک یک پٌج ٍ کتبة الَ اٍسطاًغ ثب آسم فَسیتْبی پضؿکی ثَؿْش

 جلذ  2333تیتشاط 

  53تبییذیِ اهَس دسهبى دس خصَف تبهیي اػتجبس عشح فَق الزکش ٍ اجشا دس ػبل 
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  ثِ سٍاثظ ػوَهی داًـگبُ جْت ثْشُ ثشداسی دس ػفش  51لغبیت  50اسائِ ػولکشد هشکض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضؿکی اػتبى ثَؿْش اص ػبل

 ٍصیش هحتشم ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی عجك دسخَاػت 

  ٍ ًْضت ػبؿَسای حؼیٌی اػالم فشاخَاى دس ػغح کـَس ثب هَضَع ؿؼش ٍ داػتبى دس خصَف هذافؼبى حشم ، اٍسطاًغ 

  ؿشکت دس جلؼِ هؼئَلیي سٍاثظ ػوَهی 

دس ؿْشػعععتبًْبی  112جوعععغ آٍسی اعالػعععبت ضعععشٍسی ٍ هؼشفعععی ػعععَطُ هٌبػعععت جْعععت هؼعععتٌذ فشؿعععتگبى ًجعععبت ثعععب ّوکعععبسی هؼعععئَلیي اٍسطآًعععغ       
 اػتبى
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 9395عولکزد هعاٍى هالی اداری ٍ پزسٌل سیز هجوَعِ در  سال 

 

ٔؿررتمط زض وررا٘ىؽ یررا  115پایٍرراٜ اٚضغا٘ررؽ  37بطٌررعاضی رّؿررٝ ٔكررتطن بررا ٔعاٚ٘ررت تٛؾررعٝ ٚ ٔعطـرری -

را٘بررٝ ٚظاضت بٟساقررت، زا٘كررٍاٜ ٚاؾررتا٘ساضی بررٝ ٔٙظررٛض  3ؾرراذتٕاٖ ـطؾررٛزٜ رٟررت تٙظرریٓ تفرراٞٓ ٘أررٝ 

 قٟطی ٚرازٜ ای شیُ: 115احساث ؾاذتٕاٖ پایٍاٟٞای اٚضغا٘ؽ 

-  ٖ ،لّعررٝ ؾررفیس، بٛقررىاٖ، آبررپرف،   2،وٕطبٙررسی1وٕطبٙسی پایٍرراٜ قررأُ: 7زض قٟطؾررتاٖ زقتؿررتا

 وّٕٝ، ٚ بطاظراٖ

پایٍرراٜ قررأُ: احٕررسی، چؽررازن، تطٔیٙرراَ، وررطٜ بٙررس، ذرراضي، ظاٞررسی ٚ    7زض قٟطؾررتاٖ بٛقررٟط -

 بٟٕٙی

 پایٍاٜ قأُ:  بٙسض ضیً ، وٕطبٙسی، قٟطی یه ٚ قٟطی زٚ(4زض قٟطؾتاٖ ٌٙاٜٚ -

 د، چاٚٚقی ٚ ٌعزضاظ پایٍاٜ قأُ: ٌّؿتاٖ، ذٛضٔٛ 4زض قٟطؾتاٖ زقتی -

 پایٍاٜ قأُ: زضٚزاحٕس، زٚضاٞه، آبساٖ ٚ بطزذٖٛ  4زض قٟطؾتاٖ زیط -

 پایٍاٜ قأُ :وٕطبٙسی، وٍٙاٖ زٚ ٚطاٞطی   3زض قٟطؾتاٖ وٍٙاٖ  -

 زض قٟطؾتاٖ زیّٓ یه پایٍاٜ قأُ: پایٍاٜ رازٜ ای  بی بی حىیٕٝ -

 عؿّٛیٝ پایٍاٜ قأُ:  چاٜ ٔباضن، بیسذٖٛ ٚ  3زض قٟطؾتاٖ عؿّٛیٝ  -

 پایٍاٜ قأُ: بٛاِریط، آباز ٚ اٞطْ 3زض قٟطؾتاٖ تٍٙؿتاٖ  -

 زض قٟطؾتاٖ رٓ یه پایٍاٜ قأُ: پایٍاٜ قٟطی رٓ -

 

پیٍیررطی رررص  اعتبرراضات پایٍرراٜ اٚضغا٘ررؽ ٞررٛایی )تاؾیؿررات، تعٕیررطات ٚ رررص  اعتبرراضات( رٟررت     -

 اعتباضات اظ ایٗ ٔحُ  ٔیّیٖٛ ضیاَ 817/7ا٘زاْ پطٚاظ أسازی  ٚ رص  ٚ ٞعیٙٝ وطز  

 برٝ  ؾر   اؾرتاٖ    115پطزاذرت واضا٘رٝ  پطؾرُٙ    زٞٓ زضنرس زضآٔرس بیٕاضؾرتا٘ی اؾرتاٖ ٚ     7پیٍیطی رص   -

 ٔیّیٖٛ ضیاَ 8/ 403 ٔبّػ :

ٔیّیرراضز ضیرراَ  اعتبرراضات ٔطوررع ٔررسیطیت حررٛازث ٚـٛضیررت ٞررای پعقررىی وكررٛض  زض  28پیٍیررطی رررص  -

 لاِب بط٘أٝ ٞای بحطاٖ ٚ ٔتٕطوع اذتهانی بٝ ٔطوع 
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ٞررای اٚضغا٘ررؽ  ؾرراعت بررٝ اظا  ٞررط ٘فررط  پطؾررُٙ زض پایٍررا350ٜپطزاذررت ٔرراظاز ورراضوطز بررااتط اظ ؾررمؿ -

 ٔیّیٖٛ ضیا1530َبٝ ٔبّػ:  اؾتاٖ زض لاِب اضاـٝ واض ذاضد اظ قَٕٛ 115

ٕٞاٍٞٙی ٚ پطزاذت وأُ واضا٘رٝ پعقرىاٖ ٚاحرس زیؿرپک ٔطورع زض بط٘أرٝ  ٔا٘رسٌاضی طرطظ تحرَٛ ٘ظراْ           -

 ٔیّیٖٛ ضیا365َرٕعا بٝ ٔبّػ ؾالٔت 

-  ُ  95قٟطؾررتاٖ بٛقررٟطزض ؾرراَ  لررطاضزاز ؾرراعتی  ٚ پعقررىاٖ  پطزاذررت وّیررٝ حمررٛق ٚ ٔ اِبررات پطؾررٙ

اَ )زض ؾررایط قٟطؾررتاٟ٘ا ٘یررع اظ ططیررك قرربىٝ ٞررای بٟساقررت ٚزضٔرراٖ   ٔیّیررٖٛ ضیرر4812رٕعررا بررٝ ٔبّررػ: 

 پطزاذت ٌطزیس(

ٔیّیررٖٛ ضیرراَ ٔا٘ررسٜ بطٌكررتی ؾرراَ ٌصقررتٝ ٚ ٞعیٙررٝ وررطز رٟررت تعٕیررطات     1730پیٍیررطی ٚ رررص   -

 اؾتاٖ ٚ ذطیس تزٟیعات اظْ  115ٚ بی ؾیٓ ٔؿتمط زض پایٍاٟٞای اٚضغا٘ؽ  115آٔبٛا٘ؽ ٞای

ذرراضي اظ ؾرراظٔاٖ  115یرراَ رٟررت تزٟیررع ٚ ضاٜ ا٘ررساظی پایٍرراٜ اٚضغا٘ررؽ ٔیّیررٖٛ ض800پیٍیررطی رررص   -

 ٔسیطیت ٚبط٘أٝ ضیعی

 ٔیّیٖٛ ضیا156َقٟطؾتاٖ بٛقٟط بٝ ٔبّػ  115پطؾُٙ  95پیٍیطی پطزاذت  تٟیٝ ِباؼ ؾاَ  -

) ٘هررب وٕررس زیٛاضی،٘هررب وررِٛط، ترررت ذررٛا  ٚ.....( ٚ تفىیرره   MCMCٔطوررع تىٕیررُ تزٟیررعات  -

 95ٚ ضاٜ ا٘ساظی آٖ زض ٘یٕٝ زْٚ ؾاَ  115بطق ؾاذتٕاٖ اٚضغا٘ؽ 

بیٕاضبررا  20ؾرراعت پررطٚاظ ٚ ا٘تمرراَ 31ؾررٛضت پررطٚاظی برراٍِطز ٚ ا٘زرراْ 20ٕٞرراٍٞٙی ٚ پكررتیبا٘ی ا٘زرراْ -

 ٔیّیٖٛ ضیاَ  735/2ٞعیٙٝ وطز 

ٚ   رٟرت پطزاذرت   ٔبّرػ لرطاضزاز ؾراعتی    تعییٗ  - َ     حمرٛق پعقرىاٖ  برا   95پطؾرُٙ لرطاضزاز ؾراعتی زض ؾرا

 ٜٕٞىاضی ٔسیطٔحتطْ ٔٙابع ا٘ؿا٘ی زا٘كٍا

زض   95زض ؾرراَ  115ٔأٛضیررت اٚضغا٘ررؽ 30761پكررتیبا٘ی ٚاضائررٝ ؾررطٚیؽ ٞررای اظْ بررٝ ٔٙظررٛض ا٘زرراْ   -

  ؾ   اؾتاٖ

ٚاحرس ٞرای ٔرطتب  زا٘كرٍاٞی ٚ     ـمطٜ ٔىاتبرٝ برا ٔعاٚ٘رت ٞرای  ٔرتّرؿ زا٘كرٍاٜ ٚ ؾرایط         4427ا٘زاْ   -

 ؼیط زا٘كٍاٞی ٚ ا٘زاْ پیٍیطی ٞای اظْ
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برا   1396ایؿرتٍاٜ ؾرالٔت ٘رٛضٚظی زض أرساز ٘رٛضٚظی       10ٕٞراٍٞٙی ٚ اضائرٝ ذرسٔات پكرتیبا٘ی رٟرت        -

 ٔیّیٖٛ ضیا307َٞعیٙٝ وطز

رٟرررت بىررراضٌیطی زض   95٘فررط اظ پعقرررىاٖ ٚ پطؾررُٙ لرررطاضزازی زض ؾرراَ     9تٕسیررسلطاضزاز ؾررراعتی   -

زض قٟطؾررتاٟ٘ا بررٝ   115ٔىاتبررٝ ٚ ا٘عىرراؼ ٔكررىالت پایٍاٟٞررای اٚضغا٘ررؽ     - -پایٍاٟٞررای اٚضغا٘ررؽ  

حمررٛق ٚٔعایررا -ـهررای ـیعیىرری-تزٟیررعات-ٔعاٚ٘ررت ٔحتررطْ زضٔرراٖ ٚ تٛؾررعٝ زا٘كررٍاٜ)٘یطٚی ا٘ؿررا٘ی  

ٚ0000  ) 

 یع٘ی ٚ ٔىاتبٝ با ٔسیط  ٔحتطْ ٔٙابع ا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٜ رٟت تبسیُ ٚضعیت پطؾُٙ لطاضزاز ؾاعتی  ضا -

 ٕٞىاضی با ٚاحس آٔٛظـ رٟت اععاْ اؾاتیس ٚ ٔسضؾیٗ بٝ قٟطؾتاٟ٘ا ٚپطزاذت -

 ٔٛضز  ٔأٛضیت ٔؿیَٛ ٘مّیٝ رٟت ا٘زاْ تعٕیطات زاذُ ٚذاضد اؾتاٖ 84ا٘زاْ بیف اظ  -

زؾررتٍاٜ آٔبررٛاؼ بٙررع اؾررپطیٙتط ٚتٛیٛتررا  17ز رٟررت ایزرراز تؽییررطات اظْ ٚتزٟیررع پیٍیررطی عمررس لررطاضزا -

 ٞایؽ اؾتاٖ

بررٝ آٔبررٛا٘ؽ  ٕٞرراٍٞٙی ٚ ا٘تمرراَ  ٞفررت زؾررتٍاٜ آٔبررٛا٘ؽ بٙررع اؾررپطیٙتط بررٝ تٟررطاٖ  رٟررت تبررسیُ      -

MNICU   ٝبیٕاضؾتاٖ اؾتاٖ 7ٚ آٔازٜ ؾاظی رٟت تحٛیُ ب 

ٚ MICU آٔبرٛا٘ؽ ؽ تٛیٛترا ٞرایؽ برٝ تٟرطاٖ رٟرت تبرسیُ برٝ        زؾرتٍاٜ  آٔبرٛا٘   10ٕٞاٍٞٙی ٚ ا٘تماَ -

 زض ؾ   اؾتاٖ 115پایٍاٜ اٚضغا٘ؽ  10أازٜ ؾاظی رٟت تحٛیُ بٝ 

ٔعطـرری ٕ٘ایٙررسٜ ی ٔطوررع بررٝ ضیاؾررت ٔحتررطْ زا٘كررٍاٜ ٔطوررع رٟررت عهررٛیت زض قررٛضای پیرراْ ٌررعاضاٖ    -

 ؾالٔت زا٘كٍاٜ 

پیٍیطی ٔىاتبٝ برا قٟطؾرتاٖ ررٓ رٟرت ٕٞىراضی برا ؾرٛذت ضؾرا٘ی ّٞری ورٛپتط زض پطٚاظٞرای براٍِطز              -

 ٔطوع بٝ ٔٙظٛض اـعایف قعا  پطٚاظی 

انالظ ـطایٙرس تحٛیرُ وراضوطز واٞیا٘رٝ ٚاحرسٞای ظیرط ٔزٕٛعرٝ ٚاحرس عّٕیرات رٟرت تؿرطیع زض ضٚ٘رس             -

 ا٘زاْ ٔحاؾبات واضوطز ٚاضاـٝ واض پطؾُٙ عّٕیاتی

 ٕٞاٍٞٙی ٚ بطٌعاضی ٔطاؾٓ تزّیُ اظ ذّبا٘اٖ ٚ پطؾُٙ اٚضغا٘ؽ ٞٛایی  -
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ٕٞاٍٞٙی ٚضایع٘ی با ٚاحرس عّٕیرات ٚ بطٌرعاضی رّؿرٝ رٟرت تعیریٗ تىّیرؿ ِبراؼ ـرطْ اعرعاْ پطؾرُٙ             -

 ٚاحس اععاْ بیٕاضؾتاٟ٘ا

اٞی ؾررأا٘سٞی ٚ بٟیٙررٝ ؾرراظی ضٚ٘ررس پیٍیررطی اؾررٙاز بیٕررٝ تىٕیّرری پطؾررُٙ ٔطوررع بررا ٕٞىرراضی أررٛض ضـرر  -

 ٔطوع

ٕٞاٍٞٙی رٟت حهٛض آلرای زوترط نرابطی ٘یرا ضیاؾرت ٔحترطْ ٔطورع ٔرسیطیت حرٛازث ٚـٛضیرت ٞرای             -

پعقررىی وكررٛض ٚ ٔعرراٖٚ ایكرراٖ آلررای زوتررط ؾررطٚض رٟررت باظزیررس ٚ پیٍیررطی آتررف ؾررٛظی بیٕاضؾررتاٖ    

 قٟطیٛض بطاظرا17ٖ

 اؾترساْ رسیس ٔىاتبٝ با ٔسیط ٔحتطْ ٔٙابع ا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٜ ٚاعالْ ٘یطٚی ٔٛضز ٘یاظ رٟت  -

پیٍیطی پطزاذت عیسی برٝ پطؾرُٙ لرطاضزاز ؾراعتی اظ ططیرك ٔعاٚ٘رت ٔحترطْ تٛؾرعٝ ٚ ٔرسیطیت ٔحترطْ            -

 أٛض ٔاِی زا٘كٍاٜ

بطٌعاضی رّؿرٝ برا ضیاؾرت ٔحترطْ بیٕرٝ ؾریٙا رٟرت تزٕیرع بیٕرٝ ٞرا ٚعمرس تفراٞٓ ٘أرٝ ٕٞىراضی زٚ                -

 را٘بٝ

 انالظ ـطایٙس ا٘زاْ ٔأٛضیت پطؾُٙ ازاضی -

 ٝ با قٟطؾتاٟ٘ا ٚ پیٍیطی اضؾاَ عّٕىطز وٕ  ٞای ٘ٛضٚظی ٔىاتب -

 اؾتاٖ 115بطٚظ ضؾا٘ی ِیؿت آٔبٛا٘ؽ ٞای  -

بررٝ ٔعاٚ٘ررت ٔحتررطْ زضٔرراٖ رٟررت اضائررٝ بررٝ    115اٚضغا٘ررؽ  94ِؽایررت 92تٟیررٝ ٌررعاضـ عّٕىطزؾرراَ   -

 اؾتا٘ساضی ٚ ضیاؾت ٔحتطْ زا٘كٍاٜ

ٛظقری وراض برا آٔبرٛا٘ؽ ٞرای بٙرع اؾرپطیٙتط        ٕٞاٍٞٙی رٟت اععاْ پطؾُٙ برٝ تٟرطاٖ رٟرت طری زٚضٜ آٔ     -

315 

باظزیس اظ ؾرتاز ٞرسایت )ضٞرا( قٟطؾرتاٖ بٟبٟراٖ ٚضایع٘ری ما آٖ ٔطورع رٟرت تؿرٟیُ زض اعرعاْ بیٕراضاٖ اظ             -

 قٟطؾتاٖ زیّٓ بٝ ٔمهس بیٕاضؾتاٟ٘ای بٟبٟاٖ

  1404ٕٞىاضی با ٔعاٚ٘ت ٔحتطْ زضٔاٖ رٟت تسٚیٗ بط٘أٝ ٞای اـك  -



هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پشضکی استاى تَضْز  - 95عولکزد سال    

17 
 

 

برٝ ٔعاٚ٘رت ٔحترطْ زضٔراٖ زا٘كرٍاٜ رٟرت        115ط٘أرٝ ٞرای پرایف عّٕیراتی اٚضغا٘رؽ      اضؾاَ اطالعات ب -

 باضٌعاضی زض پٛضتاَ ٚظاضت بٟساقت 

تعیرریٗ ترهرریم اعتبرراضات ٚ بٛزرررٝ اظ زا٘كررٍاٜ بررٝ ٔطوررع ٔررسیطیت حررٛازث ٚـٛضیررت ٞررای پعقررىی ٚ  -

 اعالْ بٝ اٚضغا٘ؽ وكٛض

ٚ ِررعْٚ  115ٙؿرریٗ زض پایٍاٟٞررا ی اٚضغا٘ررؽ ٔىاتبررٝ بررا قٟطؾررتاٟ٘ا رٟررت انررالظ ـطایٙررس بىرراضٌیطی تى -

 اذص ٌٛاٞیٙأٝ تٛؾ  تٕأی پطؾُٙ ـٛضیت ٞای پعقىی عّٕیاتی

 پیٍیطی ٚتحٛیُ تزٟیعات تحٛیّی اظ اٚضغا٘ؽ وكٛض بٝ ٔطوع -

 95پیٍیطی ٚعمس لطاضزاز رسیس با پیٕا٘ىاضاٖ ذٛزضٚٞای اؾتیزاضی زض ؾاَ  -

 وكی ظٔیٗ پایٍاٜ بٟٕٙی ٚاٚضغا٘ؽ ٞٛایی پیٍیطی ٚ ا٘زاْ ٕٞاٍٞٙی اظْ رٟت زیٛاض -

قطوت زض رّؿرٝ ٞرٓ ا٘سیكری ضیاؾرت ٔحترطْ زا٘كرٍاٜ برا ٕ٘ایٙرسٌاٖ زقتؿرتاٖ ، ٚ زقرتی رٟرت اضائرٝ              -

 115آٔاضٞای اظْ زض حٛظٜ 

 2٘فررط اظ تىٙؿررٗ ٞررای ـٛضیررت ٞررای پعقررىی بررٝ تبطیررع رٟررت قررطوت زض واضٌرراٜ  6ٕٞرراٍٞٙی ٚاعررعاْ  -

 PHTLSضٚظٜ 

اؾرتاٖ ٚاعرالْ برٝ ٔرسیط ٔحترطْ ٔٙرابع        115وٕبٛز ٘یرطٚی ٔرٛضز ٘یراظ پایٍاٟٞرای اٚضغا٘رؽ      ا٘زاْ ٚ بطآٚضز -

 ا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٜ رٟت ضایع٘ی با ٚظاضت بٟساقت بٝ ٔٙظٛض رص  ٘یطٚ زض لاِب قطوت ذسٔاتی 

ا٘زرراْ ٔىاتبررٝ بررا قٟطؾررتاٟ٘ا رٟررت اعررالْ ٔبرراِػ رطیٕررٝ احتٕرراِی آٔبررٛا٘ؽ ٞررا بررٝ ٔٙظررٛض پیٍیررطی     -

 ٓ آٔبٛا٘ؽ ٞای زض حیٗ ٔأٛضیتبركٛزٌی رطائ

پیٍیررطی ٚ ضاٜ ا٘ررساضی ؾیؿررتٓ حهررٛض ٚؼیررا  زیزیترراِی ٔطوررع ٔررسیطیت ٚؾررایط ٚاحررسٞای ٔؿررتمط زض    -

 115ؾاذتٕاٖ 

احٕررسی  ٚ تطٔیٙرراَ اظ حیررج ضٚقررٙایی ٚضـررع ٘مررایم  115پیٍیررطی ٚانررالظ ٔحٛطررٝ پایٍرراٜ اٚضغا٘ررؽ  -

 پایٍاٜ ٔطبٛطٝ
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ٕٞىرراضی زض بطٌررعاضی آظٔررٖٛ اؾررترسأی ـٛضیتٟٟررای پعقررىی زض برررف آٔررازٌی رؿررٕا٘ی ٚ ٔهرراحبٝ    -

 زا٘كٍاٜ 

 ٘ظاضت بط ؾیؿتٓ ضازیٛیی اٚضغا٘ؽ اؾتاٖ ٚ پیٍیطی ا٘زاْ تعٕیطات  بی ؾیٓ پایٍاٜ ٞا  -

 پیٍیطی ٚ ٘هب تّفٗ ؾا٘تطاَ زض ؾاذتٕاٖ رسیس-

 ITاظ ططیك ٔؿیَٛ  پیٍیطی ذ  زیتای ٔطوع ٚ ضـع اقىاات ٔطبٛطٝ-

 ضایع٘ی با اٚضغا٘ؽ وكٛض رٟت تؿٟیُ زض ذطیس بیؿیٓ زیزیتاَ  -

تىٕیُ اطالعات بی ؾریٓ وّیرٝ پایٍاٟٞرا ٚ ٔطاورع پیراْ ٚ اضؾراَ برٝ اٚضغا٘رؽ وكرٛض رٟرت ٌرطـتٗ ٔزرٛظ             

 اظ ؾاظٔاٖ تٙظیٓ ٔمطضات 

 اؾا اٚضغا٘ؽ وكٛض تىٕیُ  اطالعات اٚضغا٘ؽ ٞای  بیٕاضؾتا٘ی ٚ پیف بیٕاضؾتا٘ی زضؾأا٘ٝ ؾیٙ-

تعٕیررط ٚ ٍ٘ررٝ زاضی ؾیؿررتٓ ٞررای ازاضی ٔطوررع ٚ ذطیررس آ٘ترری ٚیررطٚؼ رٟررت وّیررٝ وررأپیٛتط ٚاحررسٞای   -

 ٔرتّؿ

 پیٍیطی ،  ٘هب ٚ ضاٜ ا٘ساظی ؾیؿتٓ ازاضی ؾتاز ٞسایت ٚ  ٚاحس واضپطزاظی  -

 پیٍیطی ٚضـع اقىاَ ٔؿتٕط ؾیؿتٓ ضب  ٔىإِات قٟطؾتاٟ٘ا ٚ ٔطوع-

 عّٕیات زض بطٌعاضی ٚ پٛقف ٞط چٝ بٟتط ٔطاؾٓ چٟاضقٙبٝ ؾٛضی اذط ؾإَٞىاضی با ٚاحس  -

 باضٌعاضی اطالعات پطؾُٙ لطاضزاز ؾاعتی  زض پطتاَ ٔعاٖٚ زضٔاٖ ٚظاضت بٟساقت -

 ٚتٛظیع زض بیٗ پایٍاٞای اٚضغا٘ؽ قٟطؾتاٟ٘ا 315ٚ314زؾتٍاٜ آٔبٛا٘ؽ بٙع اؾپطیٙتط 14تحٛیُ -

 ٘ؽ ٞا با ازاضٜ ذسٔات پكتیبا٘ی زا٘كٍاٜپیٍیطی انالظ زضنس ؾٛذت آٔبٛا -

 ٕٞىاضی زض ٔطاحُ تىٕیُ ظطـیت ضقتٝ واضزا٘ی ـٛضیت ٞای پعقىی زا٘كٍسٜ پیطاپعقىی -

 تىٕیُ بط٘أٝ ٞا زض ؾأا٘ٝ عّٕیاتی ٔعاٚ٘ت زضٔاٖ -
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 پیٍیطی ٚا٘زاْ بیٕٝ ٔؿیِٛیت حطـٝ ای ضیاؾت ٔحتطْ ٔطوع-

-    ٛ یرا ضٞیاـرت ٚ باظزیرس اظ قرطوت ٌراظ اؾرتاٖ ـراضؼ ورٝ لربال          پیٍیطی ذطیس بیؿریٓ زیزیتراَ اظ قرطوت پ

 تٛؾ  قطوت پٛیا ضٞیاـت زض قبىٝ بیؿیٓ زریتاَ پیازٜ ؾاظی قسٜ بٛز

پیٍیررطی ضاٜ ا٘ررساظی ـیبررط ٘ررٛضی رٟررت ضـررع ٔكررىُ ذ ررٛ  تّفررٗ ٚ ٕٞچٙرریٗ ضاٜ ا٘ررساظی ؾررأا٘ٝ        -

MCMC 

 ٔٛضز  12٘هب بیؿیٓ بط ضٚی ذٛزضٚٞای ٔطوع اٚضغا٘ؽ اؾتاٖ  -

 315یٍیطی ٚ ٘هب بطچؿ  آٔبٛا٘ؿٟای رسیس پ -

 MCMCزؾتٍاٜ تّٛظیٖٛ رٟت ؾأا٘ٝ  5پیٍیطی ذطیس  -

پیٍیطی ٚ ذطیرس زؾرتٍاٜ ؾرا٘تطاَ رسیرس ٚ ضاٜ ا٘رساظی ٔٙكری تّفٙری ٚ ضاٜ ا٘رساظی قرٕاضٜ ٌیرطی ؾرطیع             -

 با اؾتفازٜ اظ وس پطؾُٙ

 ٘ٛؾاظی وّیٝ وابّٟای تّفٗ ٔطوع پیٍیط لطاضزاز ؾأا٘ٝ ؾتاز ٞسایت -

 1mبٝ kb 512اـعایف پٟٙای با٘س ایٙتط٘ت اظ -

 2mبٝ  1mاظ  .Gاـعایف پٟٙای با٘س ذ  -

 رٕع آٚضی وّیٝ اطالعات بیؿیٓ اؾتاٖ رٟت زضیاـت ٔزٛظ بٟطٜ بطزاضی بیؿیٓ -

 ؾأا٘ٝ ؾیٙاؾا رٕع آٚضی ٚ حبت اطالعات پایٍاٜ ٚ پطؾُٙ زض  -

 باظزیس زٚضٜ اظ زؾتٍاٜ ضب  ٔىإِات زض اؾتاٖ ٚ ضب  ٔىإِات زضٖٚ ٔطوع بهٛضت ضٚظا٘ٝ-
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هدددَس   286146ثٌدددب ثدددِ پیـدددٌْبد ؿدددوبسُ   4/9/1386ّیئدددت ٍصیدددشاى دس خلؼدددِ هدددَس      

ٍصاسف ثْذاؿدددتر دسهدددبى ٍ آهدددَصؽ پضؿدددکی ٍ ثدددِ اػدددتٌبد اكدددل یکلدددذ ٍ    13/11/1384

اػبػددی خوْددَسی اػددرهی ایددشاىر آیددیي ًبهددِ ػددبهبًذّی پَؿددؾ فشاگیددش    ػددی ٍ ّـددتن لددبًَى  

 فَسیتْبی پضؿکی پیؾ ثیوبسػتبًی کـَس سا ثِ ؿشح تلَیت ًوَد:

 

 :  9جذٍل ضوارُ     

 95سال   -کل ًيزٍی هَرد ًياس تز اساس طزح پَضص فزاگيز 

 

 

 هؼئَل پضؿک کبسؿٌبع کبسداى اپشاتَس خذهبف
 

 اضتباطاتٔطوع  1 5 5 0 5 0

0 40 0 40 9 9 
 ٔطوع پیاْ

 قٟطؾتاٖ(8)

12 60 60 60 0 0 
 پایٍاٜ قٟطی

 )یه وس ٚبیكتط(

31 155 155 155 0 0 
 پایٍاٜ رازٜ ای

 (پایٍا33ٜ)

 أساز ٞٛایی پزشک 1 3 5 0 3 0

 أساز زضیایی 1 0 5 5 5 1

 وُ ٔٛضز ٘یاظ 12 17 270 220 268 44
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  الف :-1جدول     

 تعداد پرسنل شاغل در مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی                             

 به تفکیک پایگاههای شهری و جاده ای                             

 

  
 سدیف ؿبخق تؼذاد

 1 تؼذاد پشػٌل ؿبغل دس پبیگبُ ّبی ؿْشی 801

 2 تؼذاد پشػٌل ؿبغل دس پبیگبُ ّبی خبدُ ای 150

 3 هشاکض پیبمتؼذاد پشػٌل ؿبغل دس  01

 اهَس اداسی تؼذاد پشػٌل ؿبغل دس 01
 

 3 تؼذاد کل پشػٌل ؿبغل دس هشکض فَسیتْب 022
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 : ب -9جذٍل              

 به تفکیک شهرستان 111اورژانس  تعداد پرسنل شاغل در پایگاههای                                     

 

 رسوی /پيواًی کل پزسٌلتعذاد  ضْزستاى
 کار هعيي

 ساعتی پيام آٍر طزحی
 4تثصزُ 3تثصزُ 

 91 4 3 7 98 99 89 تَضْز

 4 9 9 9 39 99 69 دضتستاى

 3 1 9 9 91 8 33 تٌگستاى

 8 1 9 3 93 4 99 دضتی

 6 5 1 4 99 3 37 دیز

 3 9 9 1 91 5 99 کٌگاى

 7 9 9 9 5 9 97 عسلَیِ

 99 9 9 9 91 8 39 گٌاٍُ

 9 1 1 9 5 5 99 جن

 3 1 1 9 99 6 99 دیلن

 64 94 99 93 959 99 355 جوع کل
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 : 2جدول شماره    

 51شش ماهه اول  شهری وجاده ای در سطح استان111تعداد پایگاه های اورژانس  

 

  
 ردیف 9395ضص هاِّ اٍل 

 تؼذاد پبیگبُ اٍسطاًغ ؿْشی ;6

 تؼذاد پبیگبُ اٍسطاًغ خبدُ ای 88

 تؼذاد پبیگبُ اٍسطاًغ َّایی 6

 تؼذاد کل پبیگبّْب 5:
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 : 3جدول شماره  

 

 شهری و جاده ای در سطح استان 111تعداد آمبوالنس های فعال در پایگاههای اورژانس  
 

 

 ًَع آهجَالًغ    

تؼذاد کل  ؿْشػتبى

 آهجَالًؼْب

 تَیَتب اػپشیٌتش

ثٌض هَثی 

 تکٌَ

ثَالًتی  ثٌض خیفب

 تَیَتب

 تَیَتب 315

 3 0 1 0 2 6 کٌگبى

 2 1 3 0 0 6 دیلن

 2 1 1 0 4 8 گٌبٍُ

 2 1 5 1 0 8 تٌگؼتبى

 3 1 4 0 1 9 دؿتی

 2 1 1 1 4 9 دیش

 3 4 0 3 10 20 ثَؿْش

 1 1 1 0 1 4 خن

 3 2 4 2 4 15 دؿتؼتبى

 1 1 1 0 1 4 ػؼلَیِ

 22 13 21 7 27 89 خوغ
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  اٍرصاًس تيوارستاًیعولکزد ادارُ       
 

 

ٕٞراٍٞٙی برط اٚضغا٘رؽ ٞرای بیٕاضؾرتا٘ی ٚ باظزیرس اظ بررف ٞرای  اٚضغا٘رؽ ٞرای بیٕاضؾرتاٖ             ٘ظاضت ٚ -

 بٝ قطظ شیُ: ٞای تابعٝ ٚ ؼیط تابعٝ 

زٜ ٔررٛضز باظزیررس اظ بیٕاضؾررتاٖ قررٟسای ذّرریذ ـرراضؼ ٚ بطٌررعاضی رّؿررٝ ٔكررتطن بررا ٔعاٚ٘ررت       -       

زضٔرراٖ، ٔررسیط ذررسٔات پطؾررتاضی ٚ ٔؿررَٛ برررف ٞررای اٚغا٘ررؽ آٖ ٔطوررع  رٟررت انررالظ ـطایٙررس ٞررای    

ٚ برررف اٚضغا٘ررؽ ٚانررالظ آٔرراض اٚضغا٘ررؽ ٞررای  115ررراضی اٚضغا٘ررؽ  ٚ تحٛیررُ  ٚتحررَٛ بیٕرراضاٖ برریٗ 

 آٖ ٔطوع بیٕاضؾتا٘ی

چٟرراض ٔررٛضز باظزیررس اظبرررف اٚضغا٘ررؽ بیٕاضؾررتاٖ قررٟیس ٌٙزرری بطاظررراٖ ٚ بطضؾرری عّٕىررطز ایررٗ     -   

ٚاحس ٚ بطٌرعاضی رّؿرٝ ٔكرتطن برا ضیاؾرت ٔحترطْ بیٕاضؾرتاٖ رٟرت وراٞف ٔا٘رسٌاضی بیٕراضاٖ پرؽ اظ             

تعییٗ تىّیرؿ زضبررف اٚضغا٘رؽ ٚ بطضؾری عّرُ زضنرس براای ضضرایت قرهری زض آٖ ٔطورع ٚ ٕٞچٙریٗ            

ضایع٘ی رٟرت تٙظریٓ تفراٞٓ ٘أرٝ ٕٞىراضی ؾرٝ را٘برٝ بریٗ قربىٝ بٟساقرت ٚزضٔراٖ قٟطؾرتاٖ زقتؿرتاٖ،              

بیٕاضؾتاٖ قٟیس ٌٙزری ٚ ٔطورع ٔرسیطیت حرٛازث ٚـٛضیرت ٞرای پعقرىی اؾرتاٖ زض ا٘تمراَ زاذرُ قرٟطی            

 ٚ بیٗ ٔطاوع زضٔا٘ی آٖ بیٕاضؾتاٖ  

رٟرت انرالظ ـطایٙرس اضؾراَ آٔراض ٚ        ؾٝ ٔرٛضز باظزیرس اظ بررف اٚضغا٘رؽ بیٕاضؾرتاٖ ظیٙبیرٝ ذٛضٔرٛد        -

٘ظرراضت بررط عّٕىررطز ایررٗ برررف ٚ پیٍیررطی ضٚ٘ررس بٟیٙررٝ ؾرراظی ـهررای ـیعیىرری برررف اٚضغا٘ررؽ آٖ       

 بیٕاضؾتاٖ اظ ٔحُ اعتباضات اٚضغا٘ؽ ٞای بیٕاضؾتا٘ی وكٛض
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چٟرراض ٔررٛضز باظزیررس اظ بیٕاضؾررتاٖ بمیررٝ ان زیّررٓ ٚ وٙتررطَ ضٚ٘ررس اضائررٝ ذررسٔات زض اٚضغا٘ررؽ آٖ           -

 ٖبیٕاضؾتا

ؾررٝ ٔررٛضز باظزیررس اظ بیٕاضؾررتاٖ أیطإِررٛٔٙیٗ ٚ زٚ ٔررٛضز اظ بیٕاضؾررتاٖ ؾررٛا٘  ٚ ؾررٛذتٍی ٌٙرراٜٚ ٚ      -

بطضؾرری ـطایٙررس ٞررای برررف اٚضغا٘ررؽ بیٕاضؾررتاٟ٘ای ٔطبٛطررٝ رٟررت ضاٜ ا٘ررساضی ٔزررسز ٚاحررس تطیرراغ       

 بیٕاضؾتاٖ أیطإِٛٔٙیٗ ٌٙاٜٚ ٚ ٕٞچٙیٗ ضاٜ ا٘ساظی تطیاغ 

 ٖ أاْ حؿیٗ اٞطْ ٚ بطضؾی ـطایٙس ٞای ا٘زاْ ذسٔات زض آٖ ٔطوع چٟاضٔٛضز باظزیس اظ بیٕاضؾتا -

پررٙذ ٔررٛضز باظزیررس اظ بیٕاضؾررتاٖ لّررب ٚ بطٌررعاضی رّؿررٝ ٔكررتطن بررا حهررٛض ٔؿررَٛ برررف اٚضغا٘ررؽ    -

 لّب ٚ ٔؿیَٛ پصیطـ آٖ ٔطوع رٟت

پررٙذ ٔررٛضز باظزیررس اظ برررف اٚضغا٘ررؽ بیٕاضؾررتاٖ أرراْ ذٕیٙرری وٍٙرراٖ ٚ بطٌررعاضی رّؿررٝ ٔكررتطن بررا    -

یاؾررت ٔحتررطْ اٖ  بیٕاضؾررتاٖ بررٝ ٕٞررطاٜ ٔررسیط ذررسٔات پطؾررتاضی آٖ ٔطوررع زض رٟررت حررُ ٔكررىالت     ض

 برف اٚضغا٘ؽ ٚ أاض آٖ بیٕاضؾتاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ باظزیس اظ برف اٚضغا٘ؽ زض حاَ احساث 

ٔررسیط ذررسٔات ٔكررتطن بررا  ٝ بطٌررعاضی رّؿرریرره ٔررٛضز باظزیررس اظ بیٕاضؾررتاٖ ٘برری  اوررطْ عؿررّٛیٝ ٚ    -

اٖ رٟررت انررالظ ـطایٙررس ٞررای اٚضغا٘ررؽ ٞررای بیٕاضؾررتا٘ی ٚ ٕٞچٙرریٗ ٕٞرراٍٞٙی    پطؾررتاضی آٖ بیٕاضؾررت

   رٟت اععاْ باٍِطز بٝ آٖ ٔطوع 

ضایع٘رری بررا ازاضٜ اٚضغا٘ررؽ بیٕاضؾررتا٘ی وكررٛض رٟررت ضـررع ایررطازات آٔرراض قرراذم ٞررای ّٔرری اٚضغا٘ررؽ   -

 بیٕاضؾتا٘ی

 حهٛض زض وٍٙطٜ وكٛضی اٚضغا٘ؽ ٞای بیٕاضؾتا٘ی  ٚ اضائٝ ٔماِٝ  -
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عاضی رّؿرٝ ٔكرتطن برا ٔعاٚ٘رت ٔحترطْ زضٔراٖ زا٘كرٍاٜ زض رٟرت حرُ ٔكرىالت اعرعاْ ٚپرصیطـ             بطٌ -

 بیٕاضاٖ اظ بیٕاضؾتاٖ اٞطْ ٚ حُ ـطایٙس اععاْ اظآٖ ٔطوع

زض زٚ ٘ٛبررت رٟررت پطؾررُٙ برررف اٚضغا٘ررؽ بیٕاضؾررتاٖ  ESIبطٌررعاضی زٚضٜ آٔٛظقرری تطیرراغ بیٕاضؾررتا٘ی  -

 أاْ ذٕیٙی وٍٙاٖ

زض یرره ٘ٛبررت رٟررت پطؾررُٙ برررف اٚضغا٘ررؽ        ESIطیرراغ بیٕاضؾررتا٘ی   بطٌررعاضی زٚضٜ آٔٛظقرری ت   -

 بیٕاضؾتاٖ ظیٙبیٝ ذٛضٔٛد

 

ضایع٘رری بررا ضیاؾررت ٔحتررطْ بیٕاضؾررتاٖ أرراْ ذٕیٙرری وٍٙرراٖ ٚ ٔررسیط ذررسٔات پطؾررتاضی آٖ بیٕاضؾررتاٖ     -

 رٟت ضاٜ ا٘ساظی ٚاحس تطیاغ

ا٘رساظی ٚاحرس تطیراغ    ٔىاتبٝ با ضیاؾرت ٔحترطْ ٔطورع آٔٛظقری زضٔرا٘ی قرٟسای ذّریذ ـراضؼ رٟرت ضاٜ           -

 برف اٚضغا٘ؽ اطفاَ

پیٍیطی حُ ٔكرىالت ٚاحرس اعرعاْ بیٕاضؾرتاٖ ٞرای أراْ ذٕیٙری ٚقرٟیس ٌٙزری بطاظرراٖ ٚ ٔىاتبرٝ برا              -

ٔررسیط ٔحتررطْ ٔٙررابع ا٘ؿررا٘ی زا٘كررٍاٜ رٟررت رررص  پطؾررُٙ زض لاِررب لررطاضزاز ؾرراعتی رٟررت ٚاحررس اعررعاْ 

 بیٕاضؾتاٟ٘ای ٔصوٛض

)تررا پایرراٖ اؾررفٙس ٔرراٜ  ی اٚضغا٘ررؽ  بیٕاضؾررتاٖ ظیٙبیررٝ ذٛضٔررٛدبٟؿرراظی ـهررای ـیعیىرر ضٚ٘ررس پیٍیررطی  -

 % پیكطـت ـیعیىی زاقتٝ اؾت90

 انالظ ـطایٙس زضیاـت ٚحبت اطالعات اٚضغا٘ؽ ٞای بیٕاضؾتا٘ی  -

 باضٌعاضی آٔاض ضٚظا٘ٝ ٚ ٔاٞیا٘ٝ اٚضغا٘ؽ ٞای بیٕاضؾتا٘ی  زض ؾایت ٚظاضت ٔتبٛ   -
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 ضؾا٘ی اطالعات اٚضغا٘ؽ ٞای بیٕاضؾتا٘ی ٕٞىاضی با ٚاحس آٔاض زا٘كٍاٜ ٚبطٚظ  -

 ابالغ اؾتا٘ساضز برف اٚضغا٘ؽ ٞای بیٕاضؾتا٘ی بٝ بیٕاضؾتاٟ٘ای تابعٝ ٚ ؼیط تابعٝ زا٘كٍاٜ -

برراض ٌررعاضی اطالعررات ٔررطارعیٗ بیٕاضؾررتا٘ی چٟرراض قررٙبٝ ؾررٛضی زض پطترراَ ٔعاٚ٘ررت زضٔرراٖ ٚظاضت       -

 بٟساقت

ٔىاتبٝ با ٔعاٚ٘ت زضٔراٖ زا٘كرٍاٜ رٟرت انرالظ ـطایٙرس پرصیطـ بیٕراضاٖ زض بررف اٚضغا٘رؽ بیٕاضؾرتاٖ            -

 تأیٗ ارتٕاعی 

حبت آٔاض اٚضغا٘ؽ ٞرای بیٕاضؾرتا٘ی زض ؾرأا٘ٝ ؾیٙاؾرا ٔطورع ٔرسیطیت حرٛازث ٚـٛضیرت ٞرای پعقرىی            -

 وكٛض

بیٕاضؾررتا٘ی ٚبیٕاضؾررتا٘ی بررٝ ٔطاوررع ٚ  اضؾرراَ پطٚتىررُ تحٛیررُ بیٕرراض بررٝ بیٕاضؾررتاٖ زض ٚاحررس پرریف     -

 بیٕاضؾتاٟ٘ای تابعٝ ٚؼیط تابعٝ زا٘كٍاٜ
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 95  سالعولکزد هعاًٍت عوليات هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پشضکی استاى تَضْز 

  20288یتهررازـ طیررؼ)  اؾررتاٖ اٚضغا٘ررؽ یاتیررعّٕ یٚاحررسٞا تٛؾرر  تیررٔأٛض29356 ا٘زرراْ .1

ٝ  تیر ٔأٛض80ٗیاٍ٘یر ٔ برا  أط ٗیا وٝ( 9068یتهازـ ٝ  ضٚظا٘ر  قرسٜ  ٔحمرك  اٚضغا٘رؽ  ٍراٜ یپا ٞرط  اظا بر

س ٚ ٘ؿربت برٝ ٔرست ٔكرابٝ ؾراَ      باقر یٔ ٔطورع  ٗیر ا یأرساز  یٍاٟٞرا یپا ٔٙاؾرب  پٛقرف  ٘كاٍ٘ط ٚ

  زضنسی ضا قاٞس بٛزیٓ.-------- 94

 تٕاؼ ٚضٚزی 52373 اظ فیب اْیپ ٔطاوع بٝ یٚضٚز یتٕاؾٟا بٝ ٔكاٚضٜ ٚ ییپاؾرٍٛ .2

 30اظ پایٍاٟٞررای اٚضغا٘ررؽ ٚ ٔطاوررع پیرراْ اؾررتاٖ ٚ ا٘زرراْ برریف اظ      سیررباظز   500بیف اظ تعررساز .3

 ٔٛضز ٔا٘ٛض ِحظٝ نفط..

تحررٛیّی اظ اٚضغا٘ررؽ   315ٚ  314زؾررتٍاٜ آٔبررٛا٘ؽ بٙررع   14بررٝ ورراض ٌیررطی ٚ آٔررٛظـ تعررساز    .4

 وكٛض 

  Micuزؾتٍاٜ آٔبٛا٘ؽ تٛیٛتا بٝ تٟطاٖ رٟت تزٟیع ٚ ٘ٛؾاظی ٚ ضاٜ ا٘ساظی  10اععاْ  .5

زؾررتٍاٜ آٔبررٛا٘ؽ بٙررع اؾررپطیٙتط اظ ؾیؿررتٓ ٚ اعررعاْ بررٝ تٟررطاٖ رٟررت تزٟیررع ٚ    7طٚد تعررساز ذرر .6

رٟررت وّیررٝ بیٕاضؾررتاٟ٘ای زِٚترری اؾررتاٖ بررطای اِٚرریٗ برراض زض      Mnicu٘ٛؾرراظی ٚ ضاٜ ا٘ررساظی  

 وكٛض 

 یاؾتا٘ اتی٘كط زض یعّٕىطز ٚ یآٔٛظق ٔماِٝ ٚ ٌعاضـ 4 چاپ ٚ اضائٝ .7

8.   ٖ ٔمررسٔات تؿررت آٔررازٌی رؿررٕا٘ی ٚ ٔهرراحبٝ آظٔررٖٛ      ٕٞىرراضی زض بطٌررعاضی ٚ ـررطاٞٓ آٚضز

 اؾترسأی عٙاٚیٗ قؽّی تىٙؿیٟٙای ـٛضیتٟای ٚ اپطاتٛضٞای ٔطاوع پیاْ  
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ً  یططاح .9  عیر تٛظ ٚٔزٟرع برٝ وپؿرِٟٛای پطتابرُ اوؿریػٖ       ؿیر و عرسز  60 ٗیترأ  ٚ اٚضغا٘رؽ  رأبر

 اؾتاٖ اٚضغا٘ؽ یٍاٟٞایپا ٗیب

 ٞفتٝ ؾالٔت  بطٌعاضی ٕ٘ایكٍاٜ ؾیاض عّٕی ٚ آٔٛظقی زض  .10

قررطٚ  طررطظ اؾررتا٘ساضز ؾرراظی پایٍاٟٞررای اٚضغا٘ررؽ ٚ ابررالغ بركررٙأٝ ِررعْٚ تزٟیررع آٔبٛا٘ؿررٟای  .11

اٚضغا٘ؽ اؾرتاٖ برط اؾراؼ زؾرتٛضاِعُٕ اؾرتا٘ساضز تزٟیرعات ٚ زاضٚٞرای اٚضغا٘رؽ ٚیرطایف ؾرْٛ           

 96ٚ اؾترطاد ٘یاظٔٙرسیٟای پایٍاٟٞرا ورٝ برط اؾراؼ بط٘أرٝ ا٘تظراض ٔری ضٚز طرطظ ٔرصوٛض زض ؾراَ            

 تىٕیُ ٌطزز

 بطٌعاضی ططظ أساز ٘ٛضٚظی .12

 ٕٞاٍٞٙی ٚ قطوت زض ٔا٘ٛض اؾتا٘ی قطٚ  ططظ أساز ٘ٛضٚظی .13

 پٛقف ٔطاؾٓ ٕ٘اظ رٕعٝ زض ؾطتاؾط اؾتاٖ تٛؾ  آٔبٛا٘ؿٟای ٔطوع .14

 پٛقف ٔؿابمات ضؾٕی ٚضظقی بٝ نٛضت ٔٛضزی .15

 پٛقف حهٛض قرهیتٟای ؾیاؾی زض اؾتاٖ  .16

 ..،ـطٚزٌاٜ ، وطٜ بٙس ، عاِیكٟط ٚ ، ـاطٕٝ ظٞطا 2، رٓ پیٍیطی ضاٜ ا٘ساظی پایٍاٟٞای عؿّٛیٝ  .17

 پیٍیطی ٔكىالت ؾاظٜ ٞای تاظٜ ؾاذت اٚضغا٘ؽ اؾتاٖ .18

ابررالغ زؾررتٛضاِعُٕ ٔررسیطیت وپؿررِٟٛای اوؿرریػٖ زض پایٍاٟٞررا ٚ رٕررع آٚضی ٘یاظٔٙررسیٟا زض ایررٗ     .19

 ظٔیٙٝ ...

ت اؾررتا٘ساضز قررطوت زض رّؿررٝ اٚضغا٘ررؽ ٞررٛایی تٟررطاٖ ٚ پیٍیررطی زؾررتٛضاِعّٕٟای ابالؼرری رٟرر   .20

 ؾاظی ٔأٛضیتٟای آٔبٛا٘ؿٟای ٞٛایی
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بط٘أٝ ضیرعی ، آٔرٛظـ ٌطٚٞری ٚ اررطا زض ٔرا٘ٛض ٔكرتطن بیٕاضؾرتاٖ ذراتٓ )ل( ٘یرطٚی زضیرایی            .21

 اضتف

 ٔكاضوت زض بطٌعاضی ٔا٘ٛض بٝ ٔٙاؾبت ٞفتٝ پساـٙس ؼیط عأُ .22

 ٔكاضوت زض بطٌعاضی آظٖٔٛ تىٕیُ ظطـیت ـٛضیتٟای پعقىی رٟت پطؾُٙ .23

 ٚظاضترا٘ٝ  -ىاتبات ٚ ٔؿتٙسات ٔطوع رٟت بط٘أٝ عّٕیاتی ٔعاٚ٘ت زضٔاٖ اؾترطاد ٔ .24

 قطوت زض رّؿٝ وٕیتٝ ٔطي ٚ ٔیط اطفاَ. پیٍیطی ٚ ارطای ٔهٛبات وٕیتٝ زض ٔطوع .25

 ٘فط ٘یطٚی ططحی ٚ پیاْ آٔٛض زض اٚضغا٘ؽ اؾتاٖ 11بىاض ٌیطی تعساز  .26

 بررا ٝیرراطالع 9 عیررتٛظ ٚ ٗیتررسٚ  آٔبررٛا٘ؽ ٚ ٍرراٜیپا – پطؾررُٙ لررٛت ٚ ضررعؿ ٘مررا  ییقٙاؾررا .27

 .یاتیعّٕ ٚ یؾتاز یطٚٞای٘ عّٕىطز ٚ  تیفیو وٙتطَ ، یآٔٛظق ٔٛضٛعات

 باٍِطز اؾتاٖ تیٔأٛض یـطٟٔا چاپ ٚ ٗیتسٚ .28

 ٔٛضز 18 ی ٚ قفاٞی ٔؿتٙسوتب تصوط .29

  ٔٛضز 50ی ٚ قفاٞی ٔؿتٙس بیف اظوتب كیتكٛ .30

  یا٘ظبات رّؿات ٔٛضز 11بیف اظ  یبطٌعاض ٚ اتیقىا بٝ یسٌیضؾ ٚ ییپاؾرٍٛ .31

 ٔمرراْ بررٝ یرریارطا ضاٞىرراض ٚ ٌررعاضـ اضائررٝ ٚ ینررٛت یّٟررایـا ٚ ٔىإِررات ٘ررأٙظٓ ٚ ٔررٙظٓ قررٙٛز .32

 پطؾُٙ بٝ باظذٛضز ٚ ٔاـٛق

 اضظیابی عّٕىطز ٔساْٚ ٚ ٔاٞا٘ٝ پطؾُٙ رٟت پطزاذت واضا٘ٝ .33

 ٕٞىاضی با ٔعاٚ٘ت ازاضی ، ٔاِی زض تىٕیُ اضظقیابی ؾاا٘ٝ پطؾّٙی .34
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عٙررٛاٖ  واضقٙاؾرری ٚ ٔىاتبررٝ بررا ٘یررطٚی ا٘تظررأی ، بیٕاضؾررتاٖ قررٟسا ،    –ٔررٛضز  60تعررسازبیف اظ  .35

 ٔعاٚ٘ت زضٔاٖ ، ضٚؾای قبىٝ ، ٔؿیِٛیٗ اٚضغا٘ؽ قٟطؾتاٖ ....

اٚضغا٘ؿررٟای ٞررٛایی ٚ   ٔٛضررٛ  بررا وررالؼ زٚضٜ یبطٌررعاض لاِررب زض آٔررٛظـ ؾرراعت ٘فررط 200 .36

 ٔسضؼ عٙٛاٖ تحتباٍِطز 

 بٙیاٖ ٌصاض وبیط ا٘مال  )ضٜ(ٕٞاٍٞٙی ٚ اععاْ آٔبٛا٘ؽ بٝ ٔطاؾٓ اضتحاَ  .37
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 9815 سال ینوروز امداد طرح .83

 95عولکزد هعاًٍت عوليات هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پشضکی استاى تَضْز در طزح اهذاد ًَرٍس  

 بب هسئَلیي اٍرصاًس ضْزستبى ٍ تَجیْی بزگشاری جلسِ ّوبٌّگی -1

 کوپ سالهت ًَرٍسی در سطح استبى  9راُ اًداسی  ٍ بزًبهِ ریشی -2

 بوشهر کمپ سالمت ساحلی بوشهر 1

 دضتستبى ضبّشادُ ابزاّین کوپ سالهت 2

 تٌگستبى دلَار کوپ سالهت سبحلی 3
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 دیلن دیلن کوپ سالهت سبحلی 4

 کٌگبى کٌگبى کوپ سالهت سبحلی 5

 عسلَیِ عسلَیِ کوپ سالهت سبحلی 6

 گٌبٍُ گٌبٍُ کوپ سالهت سبحلی 7

 دیز دیز کوپ سالهت سبحلی 8

 تٌگستبى کوپ سالهت خبئیش 9

 

سبعت  66666آهبدُ ببش ٍ استقزار آهبَالًسْب در اهبکي پزتزدد ٍ در سبعبت پیک هبهَریت ) بیص اس  -3

 پَضص در سطح استبى( 

 ٍ اًجبم ...... سبعت پزٍاس طی .... سَرت پزٍاسی اعالم آهبدُ ببش بِ ببلگزد )آهبَالًس َّایی ( -4

 پیگیزی ٍ راُ اًداسی هَقت اٍرصاًس جبدُ ای کزُ بٌد -5

 پزس ( 75<9)تبهیي ٍ تَسیع غذای کٌسزٍی ٍ کتزیٌگ در پبیگبّْبی اٍرصاًس استبى -6

ٍ بزاهِ ریشی حضَر راًٌدُ پبیِ یک در کلیِ سبعبت  پَضص اتَبَس آهبَالًس در هببدی ٍرٍدی ضْز -7

 ضببًِ رٍس

 بِ ضْزستبًْب ٍ ًظبرت بز حسي اًجبم کبر ٍ تَسیع پزچن تْیِ طزح بٌز طزح اهداد ًَرٍسی ٍ اعالم -8

بزًبهِ ریشی ببسدید هستوز ٍ بِ صَرت سزسدُ اس کلیِ پبیگبّْبی اٍرصاًس استبى بِ ًحَی کِ اس ّز  -9

 است ببسدید تَسط کبرضٌبسبى ٍ هسئَلیي هزکش صَرت گزفتِ 2 حداقل پبیگبُ در طَل طزح
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لیست ًَرٍسی بِ ضْزستبًْب ٍ ًظبرت  بَضْز ٍ اعالم چکتبهیي دارٍ ٍ تجْیشات درهبًی ضْزستبى  -16

 السم

 بزرسی هبهَریتْب ٍ فزهْب ٍ دفبتز بِ صَرت دقیق در طَل طزح اهداد ًَرٍسی  -11

 آهبر هقبیسِ ای عولکزد هبهَریتْبی پبیگبّْب ٍ کوپ سالهت طزح اهداد ًَرٍسی -12

 سال
جمع 

 فوریت
 تصادف

غیر 

 تصادفی

درمان در 

 محل

بستری 

 بیمارستان

فوتی 

 تصادفی

فوتی غیر 

 تصادفی
 مراجعیه کمپ

4931 2822 427 2395 2114 833 2 16 1545 

4931 4112 764 3338 2239 1263 16 35 1918 

 24 119 711 52 6 33 31 32 ورخ رشد

 

 

 

 

 

 

 جذٍل خالصِ عولکزد : -93

 66 تعذاد پایگاُ اٍسطاًس فعال شْشی 6

 88 تعذاد پایگاُ اٍسطاًس فعال جادُ ای 7

 6 تعذاد پایگاُ اٍسطاًس فعال َّایی 8

 ;6 تعذاد آهبَالًس پشتیباى 9

 6 بَشْش ساحلی تعذاد کوپ سالهت ًَسٍصی ساُ اًذاصی شذُ :

> 
 6 تٌگستاى دلَاس

 6 بشاصجاى شاُ صادُ ابشاّین

 6 گٌاٍُ ساحلی
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 6 دیلن ساحلی

 6 کٌگاى ساحلی

 6 عسلَیِ

 6 دیش ساحلی

 6 تٌگستاى خاییض

  

 ًفشُ 8تین  < ساُ اًذاصی تین عولیاتی )سٍصاًِ ( بْوشاُ آهبَالًس ، هستقش دس کوپْای سالهت ;

 6 اٍسطاًس جادُ ای کشُ بٌذ ساُ اًذاصی پایگاُ اٍسطاًس اص ابتذای طشح بِ صَست هَقت >

 9: تجْیض هٌاسبتی کلیِ پایگاّْا ٍ کوپْای سالهت ًَسٍصی =

 5 تعذاد هاهَسیت اهذادی بالگشد دس طَل طشح <

 < تعذاد هشاکض پیام فعال 65

 6 آهادُ باش اتَبَس آهبَالًس جْت پیشتیباًی حَادث احتوالی 66

 =65 تعذاد پایگاُ باصدیذ شذُ دس طَل طشح 67

 865 تعذاد ًفشات شاغل دس طَل طشح اهذاد ًَسٍصی 68

 95;;: دس طَل طشحتعذاد ًفش ساعت شاغل عولیاتی  69

 9657 تعذاد کل هاهَسیتْای صَست گشفتِ تَسط تیوْای عولیاتی :6

 ===7 تعذاد کل هاهَسیت اٍسطاًس پایگاّْای شْشی ;6

 =<65 تعذاد هاهَسیت اٍسطاًس پایگاّْای جادُ ای >6

 :5>68 :66تعذاد کل تواسْای ٍسٍدی بِ  =6

 - تعذاد هشاٍسُ پضشکی صَست گشفتِ <6

 75<9 تعذاد ٍعذُ ّای غزایی تَصیع شذُ دس طَل طشح 75

 ;66 تعذاد اعضام بیي هشاکض صَست گشفتِ با ّواٌّگی ستاد + جذٍل تفکیکی 76

 پایاى طشح اهذاد ًَسٍصی

 

95عولکزد ستاد ّذایت در سال   

 95لاستاى تَضْزسا تيوارستاًْای تاتعِ اًجام ضذُ تَسط  اعشام ّایهقایسِ 

ًام 

 تيوارستاى
 سَختگی ارتَپذی گَارش داخلی ًَساداى اطفال قلة ًَرٍلَصی ًَرٍسزجزی

اعصاب 

 ٍ

 رٍاى

 غيزُ
جوع 

 کل

ؿْذای 

 خلیح فبسع
23 13 4 26 11 9 9 6 34 15 68 218 

ػلوبى 

 فبسػی
10 4 74 36 17 4 26 1 8 1 61 242 



هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پشضکی استاى تَضْز  - 95عولکزد سال    

37 
 

گٌدی ٍ هْش 

 ثشاصخبى
4 0 12 5 5 3 4 16 4 0 11 64 

اهیشالوَهٌیي 

 ٍ چشٍهی
243 90 59 34 28 12 106 51 9 0 104 736 

اهبم خویٌی 

 کٌگبى
214 33 69 28 24 4 49 18 13 0 56 508 

صیٌجیِ 

 خَسهَج
212 133 76 19 12 11 99 129 11 4 72 778 

 434 55 2 6 27 38 35 2 23 111 43 92 اهبم حؼیي

خلیح فبسع 

 خبسگ
4 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 15 

اهیشالوَهٌیي 

 َّایی
24 6 17 2 4 4 3 2 1 2 7 72 

خبتن االًجیب 

 دسیبیی
2 6 2 1 0 4 1 4 0 1 7 28 

 408 67 2 2 37 22 17 24 28 33 56 120 تَحیذ خن

دسهبًگبّْبی 

 ػؼلَیِ
52 36 64 5 0 35 23 33 11 0 33 292 

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 للت

ثمیِ اهلل 

 االػظن دیلن
52 59 67 32 9 29 15 9 5 0 86 363 

 4173 629 27 104 336 397 167 136 241 605 479 1052 خوغ کل

 

 

 

 95لاستاى تَضْزسا تيوارستاًْای تاتعِ اًجام ضذُ تَسط  پذیزش ّایهقایسِ 

ًام 

 تيوارستاى
 ارتَپذی گَارش داخلی ًَساداى اطفال قلة ًَرٍلَصی ًَرٍسزجزی

سَختگ

 ی

اعصاب 

 ٍ رٍاى
 غيزُ

جوع 

 کل

قٟسای 

ذّیذ 

 ـاضؼ

596 184 62 91 43 71 381 241 2 7 231 1909 

 326 33 1 0 71 3 10 17 10 6 129 46ؾّٕاٖ 
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 ـاضؾی

ٌٙزی ٚ 

ٟٔط 

 بطاظراٖ

323 45 16 6 4 9 20 32 0 13 29 497 

أیطإِٛٔٙی

 ٚ ٖ

 چطٚٔی

0 22 29 21 2 15 0 3 33 0 24 149 

أاْ ذٕیٙی 

 وٍٙاٖ
0 34 39 10 8 21 0 38 0 0 17 167 

ظیٙبیٝ 

 ذٛضٔٛد
0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 5 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أاْ حؿیٗ

ذّیذ 

ـاضؼ 

 ذاضي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

أیطإِٛٔٙی

 ٖ ٞٛایی
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ذاتٓ اا٘بیا 

 زضیایی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 22 4 0 0 4 0 0 0 0 14 0 0 تٛحیس رٓ

زضٔاٍ٘اٟٞا

 ی عؿّٛیٝ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 402 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 0 لّب

بمیٝ ان 

 ااعظٓ زیّٓ
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

 3484 339 21 35 396 404 129 74 139 568 414 965 رٕع وُ

 

 

 

 95ّای اًجام ضذُ تَسط پایگاّْای اٍرصاًس ضْزی استاى تَضْزساالًِ هقایسِ هاهَریت
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 شهرستان
تعداد کل 

 ماموریت 

جمع 

ماموریت 

 تصادفی

جمع 

ماموریت 

 تصادفیغیر 

متوسط 

ماموریت در 

 روز

متوسط ماموریت 

 تصادفی در روز

متوسط 

ماموریت 

تصادفی در غیر

 روز

 35 5 39 9::6 3358 8245 بَشْش

 3 2 4 659 396 833 تٌگستاى

 3 3 5 647 ;74 76; جن

 5 4 8 3485 978 ;423 دشتستاى

 4 3 5 988 632 3398 دشتی

 4 3 5 76: 3;4 3367 دیش

 7 3 7 3926 ::3 4;:3 دیلن

 2 2 2 7; 85 :37 عسلَیِ

 4 4 6 29; 799 36:6 کٌگاى

 7 5 : 42;3 3:; 23;4 گٌاٍُ

 58 36 72 :3547 7327 3:585 جوع
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 95ای استاى تَضْزساالًِ ّای اٍرصاًس جادُ ّای اًجام ضذُ تَسط پایگاُ هقایسِ هاهَریت

 شهرستان
تعداد کل 

 ماموریت

جمع ماموریت 

 تصادفی

جمع ماموریت 

 تصادفیغیر 

متوسط 

ماموریت در 

 روز

متوسط 

ماموریت 

تصادفی در 

 روز

متوسط 

ماموریت 

تصادفی غیر

 در روز

 ; 7 = ::75 ;>= 86<7 بَشْش

 6 6 7 5>9 >97 ><= تٌگستاى

 6 5 6 758 =66 876 جن

 8 8 ; 7;67 ::65 >786 دشتستاى

 6 6 7 6<8 ;87 >6> دشتی

 6 6 7 =98 799 7=; دیش

 8 5 8 <665 6;6 5>67 دیلن

 6 6 7 ;=8 <=8 :>> عسلَیِ

 5 5 6 <>6 7=6 6;8 کٌگاى

 6 6 7 >8: :=6 77> گٌاٍُ

 <6 66 85 585> 8;<8 8<<65 جوع
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 هقایسِ ًتيجِ هاهَریتْای پایگاّْای اٍرصاًس ضْزی استاى تَضْز

 95ساالًِ  -تفکيک ضْزستاىتِ 

 شهرستان

 تصادفیغیر  تصادفی

دسهاى 

 سشپایی

بستشی دس 

 بیواسستاى

هاهَسیت 

-کارب 

سضایت 

 شخصی

دسهاى 

 سشپایی

بستشی دس 

 بیواسستاى

هاهَسیت 

-کارب 

سضایت 

 شخصی

 3555 4332 3464 3:9 ;9: ;8 بَشْش

 :6 583 53 52 363 5 تٌگستاى

 67 472 325 83 658 ;4 جن

 352 87: 435 89 897 32 دشتستاى

 :4 882 66 53 ;57 39 دشتی

 54 833 393 48 ;47 7 دیش

 82 5:6 3442 48 372 8 دیلن

 38 74 42 34 72 3 عسلَیِ

 3:8 779 ;33 :35 623 43 کٌگاى

 2; ;:; 973 4: :2: 8: گٌاٍُ

 :8;3 ;8:5 36;5 882 :637 469 جوع
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 پایگاّْای اٍرصاًس جادُ ای استاى تَضْزهقایسِ ًتيجِ هاهَریتْای 

 95ساالًِ -تِ تفکيک ضْزستاى

 شهرستان

 تصادفیغیر  تصادفی

دسهاى 

 سشپایی

بستشی دس 

 بیواسستاى

هاهَسیت 

-کارب 

سضایت 

 شخصی

دسهاى 

 سشپایی

بستشی دس 

 بیواسستاى

هاهَسیت 

-کارب 

سضایت 

 شخصی

 5:4 3449 ::5 ;; 954 59 بَشْش

 3: 467 7; 6; 2;4 ;4 تٌگستاى

 9 353 85 6 ;32 4 جن

 338 68: 434 347 5:: 44 دشتستاى

 52 483 5: 76 467 44 دشتی

 54 539 95 39 433 : دیش

 33 :36 :6; 39 359 5 دیلن

 82 476 :5 87 529 32 عسلَیِ

 62 328 42 72 ;34 3 کٌگاى

 32 ;35 3;5 33 354 59 گٌاٍُ

 ;98 5896 4533 758 5397 393 جوع
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 95 سالهقایسِ هاهَریتْای غيز تصادفی  پایگاّْای ضْزی تِ تفکيک ًَع حادثِ ٍ تيواری 

 ؿْشػتبى

 بیٕاضی حٛازث

غشق 

 ؿذگی

هؼوَهیت 

 COثب 

ػبیش 

هؼوَهیتْب 

)داسٍییر 

هخذسر 

 الکلر ...(

 گشهبصدگی

تشٍهبی 

غیشهشتجظ 

ثب حول ٍ 

 ًمل

ػبیش 

 حَادث
 تٌفؼی للجی

اٍسطاًغ 

 صًبى

ػبیش 

 ّبثیوبسی 

 :477 77 :67 957 5;4 ;64 37 9; ; 9 ثَؿْش

 423 43 56 :; 49 43 2 : 35 4 تٌگؼتبى

 8;3 7 37 82 99 68 2 8 6 2 خن

 :94 34 85 ;38 :33 9; 8 36 2 4 دؿتؼتبى

 6:5 8 45 6: ;8 83 2 44 2 2 دؿتی

 677 45 74 355 97 86 6 :4 2 7 دیش

 ;359 5 57 79 354 62 3 37 8 2 دیلن

 :6 2 4 34 35 34 6 2 2 2 ػؼلَیِ

 :66 ;5 68 ;7 323 334 36 56 ; : کٌگبى

 67; 35 325 5:3 :35 445 : 57 2 5 گٌبٍُ

 9663 399 53: ::39 3265 3327 74 ;47 63 49 خوغ
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 95 سالهقایسِ هاهَریتْای غيز تصادفی  پایگاّْای جادُ ای تِ تفکيک ًَع حادثِ ٍ تيواری 

 قٟطؾتاٖ

 بیٕاضی حٛازث

غشق 

 ؿذگی

هؼوَهی

 COف ثب 

ػبیش 

هؼوَهیتْب 

)داسٍییر 

هخذسر 

 الکلر ...(

 گشهبصدگی

تشٍهبی 

غیشهشتجظ 

ثب حول ٍ 

 ًمل

ػبیش 

 حَادث
 تٌفؼی للجی

اٍسطاًغ 

 صًبى

ػبیش ثیوبسی 

 ّب

 ثَؿْش
0 1 55 4 178 162 373 199 42 961 

 تٌگؼتبى
3 39 12 5 40 45 44 34 10 204 

 خن
0 0 3 0 31 26 20 13 2 107 

 دؿتؼتبى
3 5 20 4 94 163 231 64 24 603 

 دؿتی
1 0 17 0 20 34 48 34 25 201 

 دیش
0 4 19 0 30 41 83 27 18 199 

 دیلن
0 0 11 1 18 28 31 14 2 1001 

 ػؼلَیِ
1 4 15 10 58 35 48 19 27 134 

 کٌگبى
5 0 3 4 22 18 39 10 7 53 

 گٌبٍُ
0 1 10 0 54 55 119 23 1 264 

 خوغ
13 54 165 28 545 607 1036 437 158 3727 
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 هقایسِ تواس ّای تلفٌی هزاکش پيام ضْزستاًْای استاى تَضْز

 ؿْشػتبى
هٌدش ثِ اػضام 

 آهجَالًغ
 ػبیش هـبٍسُ هضاحن

 3538 :537 7486 :6;5 ثَؿْش

 437 737 :7: 866 تٌگؼتبى

 384 ::5 868 6:7 خن

 ;89 :384 4936 4258 دؿتؼتبى

 498 884 3326 :4: دؿتی

 535 972 3472 :5; دیش

 33; 43:8 5866 4955 دیلن

 377 594 842 687 ػؼلَیِ

 563 :3: 3586 3245 کٌگبى

 892 3829 :489 ;422 گٌبٍُ
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 پایگاّْای اٍرصاًس ضْزی استاى تَضْز ّای ّای اتفاق افتادُ در هاهَریت هقایسِ هزگ

 قٟطؾتاٖ

 ٞای زض ٔأٛضیت ٞای اتفاق اـتازٜ ٔطي

 رٕع

ٞای  ٞای اتفاق اـتازٜ زض ٔأٛضیت ٔطي

 تهازـیؼیط 
 رٕع 

 تلبدفی

لجل اص سػیذى 

 آهجَالًغ

دس حضَس 

 تکٌؼیي

حیي 

 اًتمبل

لجل اص سػیذى 

 آهجَالًغ

دس حضَس 

 تکٌؼیي

حیي 

 اًتمبل

 ;34 2 3 :34 5 2 2 5 ثَؿْش

 6 2 2 6 2 2 2 2 تٌگؼتبى

 34 2 2 34 5 2 2 5 خن

 47 2 3 46 6 2 2 6 دؿتؼتبى

 43 2 3 42 5 3 2 4 دؿتی

 39 3 4 36 3 2 2 3 دیش

 35 3 2 34 8 2 2 8 دیلن

 7 2 7 2 2 2 2 2 ػؼلَیِ

 42 3 3 :3 39 3 5 35 کٌگبى

 76 2 2 76 7 2 2 7 گٌبٍُ

 522 5 33 4:8 64 4 5 59 خوغ
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 ای استاى تَضْز پایگاّْای اٍرصاًس جادُ ّای ّای اتفاق افتادُ در هاهَریت هقایسِ هزگ

 95تِ تفکيک ضْزستاى ضص هاِّ اٍل 

 قٟطؾتاٖ

 ٞای ٞای اتفاق اـتازٜ زض ٔأٛضیت ٔطي

 رٕع

ٞای  ٞای اتفاق اـتازٜ زض ٔأٛضیت ٔطي

 تهازـیؼیط 
 رٕع 

 تلبدفی

لجل اص سػیذى 

 آهجَالًغ

دس حضَس 

 تکٌؼیي

حیي 

 اًتمبل

لجل اص سػیذى 

 آهجَالًغ

دس حضَس 

 تکٌؼیي

حیي 

 اًتمبل

 76 2 2 76 ; 2 2 ; ثَؿْش

 46 2 4 44 36 3 5 32 تٌگؼتبى

 6 2 2 6 5 2 2 5 خن

 76 2 4 74 47 3 2 46 دؿتؼتبى

 37 2 2 37 7 2 2 7 دؿتی

 32 4 2 : : 2 3 9 دیش

 6 2 2 6 6 2 2 6 دیلن

 35 2 3 34 9 2 4 7 ػؼلَیِ

 7 2 2 7 4 2 2 4 کٌگبى

 7 2 3 6 7 2 2 7 گٌبٍُ

 ::3 4 8 3:2 4: 4 8 96 خوغ
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 هقایسِ هياًگيي سهاًی رسيذى تز تاليي تيوار پایگاّْای ضْزی ٍ جادُ ای تِ تفکيک ضْزستاى 

 95سال –

 قٟطؾتاٖ

 خبدُ ای ؿْشی

اص لدظِ ؿشٍع 

پبػخگَیی کبسؿٌبع 

تب سػیذى ثش  115

 ثبلیي هذدخَ

اص لحظِ حشکت 

آهجَالًغ اص هحل 

تب سػیذى ثِ حبدثِ 

 هشکض دسهبًی

اص لدظِ ؿشٍع 

پبػخگَیی کبسؿٌبع 

تب سػیذى ثش  115

 ثبلیي هذدخَ

اص لحظِ حشکت 

آهجَالًغ اص هحل 

حبدثِ تب سػیذى 

 ثِ هشکض دسهبًی

 11 4 5 5 بٛقٟط

 26 11 12 5 ٌٙاٜٚ

 18 6 3 4 زیّٓ

 16 5 5 4 زقتؿتاٖ

 16 4 8 7 تٍٙؿتاٖ

 4 4 4 4 زقتی

 7 7 6 4 وٍٙاٖ

 22 7 5 7 رٓ

 29 5 7 3 زیط
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 عولکزدٍاحذکٌتزل کيفيت  

ثبصًگشی فشآیٌدذّبی ثجدت ؿدذُ دسهشکضهدذیشیت حدَادث ٍفَسیتْدبی پضؿدکی ٍاساکدِ  ساّکبسخْدت          

 هشتفغ ػبصی آى 

 ثبصسػی:

 هَسدثبصدیذاصپبیگبّْبی اٍسطاًغ ؿْشػتبى ثَؿْشٍكذٍستـَیك ٍتزکشاف الصم1-30

 ؿْشی ٍخبدُ ای اػتبى ثَؿْش115اٍسصاًغ هَسدثبصدیذاصپبیگبّْبی 2-40

 هَسدثبصدیذاصهشاکضپیبم ػغح اػتبى3-8

 هَسدثبصدیذاٍسطاًغ پیؾ ثیوبسػتبًی4-15

 ؿکبیبف:

هددَسدر کددِ اصایددي هَاسدریددک هددَسد اًلددشا  اصؿددکبیتریک هَسدخلؼددِ    6ؿددکبیبف هشدهددی -1

حضدددَسی ٍیضیتَسثبتکٌؼدددیي ّبریدددک هدددَسدّن ؿدددکبیت ٍاسد ًجدددَدُ ٍلبثدددل پیگیدددشی        

 هَسددیگشحل ٍفلل ؿذ.3َدرًج

هَسدکدددِ ثیـتشهَاسدثبخلؼدددبتی 20ؿدددکبیت ثیوبسػدددتبًی اصًحدددَُ  اػدددضام ٍتحَیدددل ثیودددبسر  -2

ثبػشپشػددتبسّبی هحتددشم ثیوبسػددتبى ّددبسفغ ٍدسكددَسف ػددذم سفددغ راسخددبع ٍهـددَسف ثبهددذیشهحتشم  

 هشکض

CPCR ثشسػی هَفك 

احیدب للجدی تٌفؼدی ثبپدبلغ     هَسد ػی پی آسهَفك ثجدت ؿدذ کدِ ثیودبساى یبهلدذٍهبًی کدِ حدیي        15

تحَیل ثیوبسػتبى گشدیذُ اػت.لبثل رکشاػت هدَاسدی ثدِ ػٌدَاى ػدی پدی آس هَفمدبػرم هیگدشدد کدِ         

 ػبػت پغ اصتحَیل ثِ ثیوبسػتبى دسلیذحیبف ثبؿذ.24تب



هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پشضکی استاى تَضْز  - 95عولکزد سال    

51 
 

 

 

 طزح تکزین ارتاب رجَع:  

کلیدددِ فدددشم ّدددبی هبهَسیدددت ّدددبی اًددددبم ؿدددذُ هدددَسد ثشسػدددی لشاسگشفدددت کدددِ اصایدددي  

 َسدثباػتفبدُ اصفشم ًظشػٌدی ٍثبّذ  پَؿؾ ه324تؼذاد

 ثخؾ ػولیبتی عشح توبع حبكل گشدیذ کِ هَسدتدضیِ ٍتحلیل  لشاسگشفت.

پیگیشی یدک هَسدؿدکبیت اسثدبة سخدَع ثدبثشگضاسی خلؼدِ ای دسحضدَس تکٌؼدیي ّدب ریدک هدَسد            

تـددَیك ٍاّذادّذیددِ ٍلددذسداًی اسثددبة سخددَع اصتکٌؼددیي ّددبی ٍاحددذػولیبف ٍّو ٌددیي لددذسداًی  

تـَیك اصتکٌؼیي ّب ی ػولیبتی اصعدش  هدذیشیت هحتدشم هشکدض دسساثغدِ ثدبعشح تکدشین ٍثیـدتشیي         ٍ

 سضبیتوٌذی 

 کویتِ اًضجبعی

تـددکیل دٍخلؼددِ کویتددِ اًضددجبعی خْددت للددَسٍتخلفبف كددَسف گشتددِ ثبحضددَسهذیش ٍهؼددبًٍیي  

 هحتشم هشکض
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 زض یه ٍ٘اٜ :اضبا  ضرٛ  ططظ تىطیٓ  ٚاحس عّٕىطز

 

 

  

 

 

 

 عدم رضایت رضایت کامل رضایت نسبی

13 

445 

2 

 رضایت نسبی
3% 

 رضایت کامل
97% 

 عدم رضایت
1% 

ضضایت  تعساز

 ٘ؿبی

 عسْ ضضایت ضضایت وأُ

460 13 445 2 
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ٍ هدَسدآى    52هدَسد تودبع کدِ     512پبػخگَیی ثِ ػَاالف ایدي ٍاحدذ   پبػد  ثدِ    هدَسد 460ًدبهَفك 

 ؿشح صیش هیجبؿذ 

 دسكذ 97سضبیت هٌذی کبهل 

 دسكذ 3سضبیت هٌذی ًؼجی 

 دسكذ 0ػذم سضبیت

ًبسضدبیتی کشدًدذ اص ًحدَُ خدذهت سػدبًی ٍ      ثب تَخِ ثِ ًتدبیح عدشح تکدشین دسهدَاسدی کدِ اػدرم       

اًتمبل ثِ هشکض دسهبًی هَسد تمبضبی خدَد ثیودبس ثدَدُ اػدت کدِ هدَاسد ثشسػدی ٍ الدذاهبف همتضدی          

دس ایي خلَف كَسف گشفتِ حبکی اص ایي ثدَد کدِ ّدیو گًَدِ للدَسی دس صهیٌدِ خدذهت سػدبًی         

هت پبیگدبُ هدَسد ًظدش كدَسف     كَسف ًگشفتِ ٍ اًتمبل ثِ اٍلیي هشکض دسهدبًی ًضدیدک  دس حدَصُ خدذ    

  گشفتِ اػت.
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 95سال  عولکزد ٍاحذ آهَسش  

 آهَسضی

ٍ کود  ّدبی ػدرهت دس عدشح      115ّوکبسی ثدب ٍاحدذ ػولیدبف ٍ ثبصدیدذ اص پبیگدبُ ّدبی        .1

 اهذاد ًَسٍصی.

سا ثدش اػدبع ًیدبص ػدبلیبًِ ٍ اهتحدبى ستجدِ ثٌدذی تٌظدین ٍ ثدِ           95ثشًبهِ کدرع ّدبی ػدبل     .2

 فشػتبدُ ؿذ.هؼبًٍت دسهبى 

  94كبدس کشدى گَاّی تذسیغ ٍ لَح ػپبع هذسػیي ػبل  .3

 ( ثِ اػتبًذاسی ثَؿْش94اسػبل ػولکشد کرػْبی هشتجظ ثب هذیشیت ثحشاى) .4

( کددِ ثددب حضددَس خددبًن هْددذٍی سیبػددت  94ؿددشکت دس خلؼددِ دفددبع اص هذسػددیي ػددبل )  .5

 حبکویت ثبلیٌی ثشگضاس ؿذ.

 وشاُ ثب اتَثَع آهجَالًغسٍص ّ 3حضَس دس ثشًبهِ ّفتِ ػرهت ثِ هذف  .6

 پیگیشی خْت سفغ هـکل آیتن آهَصؽ دس ػبهبًِ خذهبف الکتشًٍیک پشػٌل. .7

ّوبٌّگی ثب خبًن كذیمی هؼدئَل آهدَصؽ ثیوبسػدتبى ؿدْذای خلدیح فدبسع خْدت ؿدشکت          .8

 پشػٌل دس کرع احیبد اعفبل ٍ کَدکبى.

اٍسطاًدغ ٍ  ّوبٌّگی ثب هذسػي کرػدْبی آهَصؿدی اٍسطاًدغ ٍ اػدفبدُ اص هتخللدیي عدت        .9

 پضؿکبى خْت تذسیغ.

 ػبختي هْش خْت ٍاحذ آهَصؽ .10

 ؿشکت دس خلؼِ ػبلیبًِ ٍاحذ ّبی آهَصؽ صیش ًظش هؼبًٍت دسهبى. .11

تکویل فشم ؿدبخق ّدبی اسصیدبثی هشاکدض هدذیشیت حدَادث ٍ فَسیتْدبی پضؿدکی )لؼدوت           .12

 آهَصؽ(

 هذسػیيخلؼِ ثب دکتش صاسػی صادُ هؼبًٍت دسهبى ثیوبسػتبى ؿْذای خلیح فبسع خْت  .13

پبػ  ثِ ًبهِ هؼبًٍدت دسهدبى دس خلدَف ًحدَُ ثشگدضاسی کدرع ّدبی هشالجدت اص ثیودبساى           .14

 ػکتِ هغضی ٍ للجی

 خلؼِ ثب خبًن ًدفی خْت آهَصؽ هذاٍم .15
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 ثجت اعرػبف کرػْبی آهَصؿی دس ػبهبًِ آهَصؽ .16

 ثجت ًوشُ کبساًِ پشػٌل هشثَط ثِ آهَصؽ .17

 تجشیض  PHTLSًفش اص پشػٌل ثِ کبسگبُ آهَصؿی  9اػضام  .18

ّوبٌّگی ثب کبسؿٌبع ٍاحذ آهدَصؽ هؼبًٍدت دسهدبى خْدت ثجدت پشػدٌل دس ػدبهبًِ آصهدَى          .19

 آًریي

 ؿشکت دس خلؼِ هؼئَلیي اٍسطاًغ ؿْشػتبى ّب .20

 ًفش اص پشػٌل ػتبد ٍ هشکض پیبم خْت آهَصؽ دیؼپح ثِ اٍسطاًغ کـَس 2هؼشفی  .21

هشکددض ؿددشکت دس خلؼددِ هؼددئَلیي آهددَصؽ اٍسطاًددغ ػشاػددش کـددَس ٍ ػولکددشد خددَة     .22

 هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضؿکی اػتبى ثَؿْش دس اخشای عشح پشًٍذُ ػرهت سٍاى

 اسػبل لشاسداد خلجبًبى خْت تذسیغ .23

 هبِّ هذسػیي ٍ اسػبل آى ثِ هؼبٍى اهَس هبلی هشکض 6ػولکشد  .24

دٍسُ آهَصؽ اًتمبل هلدذٍم ثدب ثدبلگشد ثدب کودک خلجبًدبى ًیدشٍی دسیدبیی استدؾ           4ثشگزاسی  .25

 ایشاى خوَْسی اػرهی

 ثشگزاسی کرػْبی آهَصؿی ثب حضَس هتخللیي عت اٍسطاًغ .26

 ثشگزاسی کرع آهَصؿی سػبیت حمَق ثب ٍکیل پبیِ یک دادگؼتشی .27

 تؼییي هشثیبى آهَصؿی خْت داًـدَیبى ثشای پبیگبُ ّب .28

 تؼییي ساثغیي آهَصؽ ثشای پبیگبُ ّب .29

 115ى اٍسطاًدغ  ثشگزاسی آصهَى تکویل ظشفیدت سؿدتِ فَسیدت ّدبی پضؿدکی اص ثدیي کبسکٌدب        .30

 اػتبى

 ثشگزاسی دٍسُ آهَصؿی ػولیبف اٍسطاًغ َّایی دس هٌغمِ ًیشٍی دسیبیی .31

 115تذسیغ ػٌَاى آهَصؿی اٍسطاًغ ّبی سفتبسی خْت پشػٌل اٍسطاًغ  .32

 خلؼِ ثب سیبػت آهَصؽ داًـگبُ ٍ سیبػت آهَصؽ هؼبًٍت دسهبى .33

هٌغمدِ ثَؿدْش(خْت   خلؼِ ثدب فشهبًدذّبى َّادسیدبی ًیدشٍی استدؾ خوْدَسی اػدرهی ایشاى)        .34

 هدَص ثشگزاسی کرع ػولیبف اٍسطاًغ َّایی دس هٌغمِ

ؿشکت دس خلؼِ ػبلیبًِ ثدب سیبػدت آهدَصؽ هؼبًٍدت دسهدبى خْدت تبییدذ ًیبصػدٌدی ّدبی           .35

 96آهَصؿی ػبل 



هزکش هذیزیت حَادث ٍ فَریتْای پشضکی استاى تَضْز  - 95عولکزد سال    

55 
 

 ثبصدیذ هیذاًی اص پبیگبُ ّبی آهَصؿی ٍ پبیگبُ ّبی ؿْشی ٍ خبدُ ای  50ثیؾ اص  .36

 ّبی آهَصؿی اػتبى خْت ثشگزاسی دٍسُ ّب ثبصدیذ هیذاًی اص فضبی آهَصؿی لغت .37

 آهَصؽ ّوگبًی کوک ّبی اٍلیِ ثِ اکثشیت هذاسع دس اػتبى .38

 آهَصؽ ّوگبًی ثِ داًؾ آهَصاى دس پیـگیشی اص حَادث چْبسؿٌجِ كَسی .39

 ؿشکت دس خلؼبف ثب سیبػت هشکض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضؿکی اػتبى .40

 آى دس هدلِ عت خٌَةاسػبل همبلِ ّبی ػلوی دس ّوبیؾ ّب ٍ ثجت  .41

 ًفش اص پشػٌل اپشاتَس ّبی اػتبى خْت گزساًذى دٍسُ آهَصؿی تشیبط تلفٌی 3هؼشفی  .42

ًفدش   1552ػدبػت آهَصؿدی ٍ ثدب     142ػٌَاى دٍسُ آهَصؿدی حضدَسی ؿدبهل     15کل کرػْب  .43

 ًفش ػبػت ثشگزاس ؿذ. 14194تؼذاد ؿشکت کٌٌذُ آهَصؽ پزیش ٍ 

 اثرغی اص ػَی اٍسطاًغ کـَسثشگزاسی کرػْب ثش اػبع پشٍتکل ّبی  .44

 اػتبى 115ًفش اص پشػٌل  212ساُ اًذاصی کبًبل تلگشام آهَصؽ اػتبى ثب ثیؾ اص  .45

 PHTMٍ پیـٌْبد دٍسُ آهَصؿی  96ؿشکت دس خلؼِ پیـٌْبداف آهَصؿی ػبل  .46

 ٍاحذ آهَصؽ ثِ هؼبًٍت دسهبى داًـگبُ 95اسػبل ػولکشد ػبل  .47

48.  
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 ٍرسضی:      

ّوبٌّگی اػضدبی تدین ٍسصؿدی ٍ کویتدِ تشثیدت ثدذًی خْدت اػدضام پشػدٌل هٌتخدت ثدِ             .1

 هؼبثمبف داًـگبُ ّبی ػلَم پضؿکی کـَس دس اسدیجْـت هبُ

 ػلَم پضؿکیؿشکت دس خلؼِ لشػِ کـی ٍسصؿی فَتؼبل خبم سهضبى داًـگبُ  .2

اػضام ثِ هؼدبثمبف ٍسصؿدی داًـدگبُ ّدبی ػلدَم پضؿدکی کـدَس  ثدِ ػٌدَاى ػشپشػدت ٍ            .3

 ثبصیکي تین داسف داًـگبُ ػلَم پضؿکی دس اسدیجْـت هبُ

 ؿشکت دس خلؼِ ٍسصؿی الوپیبد دِّ هجبسکِ فدش داًـگبُ ػلَم پضؿکی .4
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 داًطجَیی:  

هشکددض( ر آلددبی دکتددش   ثشگددزاسی خلؼددِ ثددب حضددَس خٌددبة آلددبی دکتددش دادخَ)سیبػددت    .1

خؼفشی)سکیغ داًـکذُ پیشاپضؿدکی( ر ٍ خدبًن گٌدَس)هدذیش گدشٍُ فَسیتْدب( ر آلدبی ػلیشضدب        

پَسؿددوغ )هؼددبٍى ػولیددبف هشکددض( دس خلددَف کددبسآهَصی داًـدددَیبى سؿددتِ فَسیتْددبی  

 پضؿکی

 کبس ثب داًـدَیبى ٍ ثشگضاسی اهتحبى دس دسع هشثَعِ .2

َادث ٍ فَسیتْدبی پضؿدکی ثدب داًـدکذُ پیشاپضؿدکی      اًؼمبد تفبّن ًبهِ هبثیي هشکض هدذیشیت حد   .3

ًفدش اص پشػدٌل دیپلودِ هشکدض دس      15دس خلَف داًـدَیبى سؿتِ هشثَعدِ ٍ پدزیشؽ ػدبلیبًِ    

 سؿتِ کبسداًی فَسیتْبی پضؿکی

تددذسیغ ثددِ داًـدددَیبى دس ٍاحددذ دسػددی ًگْددذاسی اص آهجددَالًغ ٍ کددبسآهَصی پبیگبّْددب ٍ   .4

 استجبعبف

 َیبى خذیذالَسٍد سؿتِ فَسیتْبی پضؿکیؿشکت دس خلؼِ هلبحجِ داًـد .5

 تذٍیي دفتش کبسآهَصی داًـدَیبى سؿتِ فَسیتْبی پضؿکی. .6
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 تْذاضت رٍاى:  

 تـکیل پشًٍذُ ػرهت سٍاى پشػٌل .1

 هـبٍسُ حضَسی خْت پشػٌل هشکض .2

 mmpiثجت ٍ ساُ اًذاصی ًشم افضاس تؼت سٍاًـٌبػی  .3

 

 اهَال:

 ؿْشػتبًْبتحَیل ٍ تحَل اهَالی خْت پبیگبُ ّبی  .1

 خْت پبیگبُ ّبی اػتبى ثَؿْش 315تحَیل ٍ تحَل اػپشیٌتش ّبی  .2
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 تَضْزٍاحذ عوليات تحزاى داًطگاُ علَم پشضکی  عولکزد      

 کبسّبی كَسف گشفتِ صهبى صلضلِ

 ؾاعتٝ ٚ ضؾس ظٔیٗ ِطظٜ ٞا ٚ پؽ ِطظٜ ٞای بعسی  24ضؾس ؾایت ظِعِٝ قٙاؾی ایطاٖ  1

2 

ضیكتط لسضت )اظ پایٍاٟٞای ٔؿتمط ٚ یا ٘عزیه ٔحُ ٚلٛ  ، آیا ظِعِٝ ضا حؽ وطزٜ 3.5با بیف اظ  پیٍیطی ظِعِٝ ٞای

ا٘س یا ذیط ٚ یا ایٙىٝ زض نٛضتیىٝ آ٘طا حؽ وطزٜ ا٘س آیا تّفات را٘ی ٚ ٔاِی اعٓ اظ ذطابی ٚ آٚاض زاقتٝ اؾت یا ذیط 

 ؟

 اعالْ آٔازٜ باـ بٝ ؾتاز عّٕیات بحطاٖ 3

4 
 3.5اٖ ٚ پایٍاٟٞای ٘عزیه بٝ ٔحُ ٚلٛ  ظِعِٝ ٚ اععاْ تیٓ اضظیا  بٝ نحٙٝ زض ظِعِٝ ٞای باای ٞكساض بٝ قٟطؾت

 ضیكتط 

5 
تٟیٝ ٌعاضـ اظ ظِعِٝ ضخ زازٜ )زض ـطْ ٔطبٛ  بٝ حٛازث ٚیػٜ (ٚ ـطْ اضظیابی نحٙٝ ٚ ٌعاضـ وتبی ٚ اضؾاَ بٝ 

EOC  قیطاظ ٚ تٟطاٖ ٚ اطال  بٝ ضییؽ ٔطوع 

 ؾاعتٝ زضقیفتٟای عهٛ قب  24٘هب ٘طْ اـعاض ظِعِٝ ضٚی ؾیؿتٓ پعقه رٟت ضنس  6

 ل ب)قیطاظ (ٚ ٚظاضت )تٟطاٖ( EOCاضؾاَ ٌعاضـ ظِعِٝ بٝ  7

 زا٘كٍاٜ ( -بٟطٜ ٌیطی اظ ؾأا٘ٝ پیاْ وٛتاٜ رٟت اضؾاَ ٌعاضـ بٝ ٔؿیِٛیٗ بحطاٖ اؾتاٖ ) اؾتا٘ساضی  8

 قیطاظ ٚ تٟطاٖ ٚ .... EOCی تعییٗ قسٜ اعٓ اظ ضیاؾت ٔطوع ،ٌعاضـ ٔٛلعیت حاَ حاضط بٝ ضزٜ ٞا 9

10 
قیطاظ ٚ تٟطاٖ حتی اٌط ٔٛضزی پیف  EOCاضؾاَ حتٕی ٌعاضـ تىٕیّی پؽ اظ زٚ ؾاعت بٝ ضیاؾت ٔطوع ٚ 

 ٘یأسٜ باقس .

  EOCپیٍیطی زض قیفت عهط ٚ قب تٛؾ  وكیه  11
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 صهبى گشد ٍ غجبس ثیؾ اص حذ اػتبًذاسد  EOCکبسّبی 

12 
پیٍیطی ٚرٛز ٌطز ٚؼباض زض طَٛ ضٚظ ، ضٚظٞای آتی ٚ ٞفتٝ ٚ...ٚ ٔكرم وطزٖ ٔیعاٖ ٌطز ٚؼباض ٘ؿبت بٝ حس 

 اؾتا٘ساضز 

13 
تٕاؼ با پایٍاٟٞای ٘عزیه بٝ ٔحُ ٚ پطؾیسٖ ٚضعیت آ  ٚ ٞٛا، ٚرٛز ٌطز ٚؼباض زض ٔحی   ٚ برهٛل ٚضعیت 

 زیس 

 تٟیٝ ٚ حبت ٌعاضـ ٚ زض نٛضت ٚرٛز پسیسٜ ذال  اطال  بٝ ضیاؾت ٔحتطْ ٔطوع  14

 قیطاظ ٚ تٟطاٖ EOCتٟیٝ ـطْ ٌعاضـ حٛازث ٚ اطال  بٝ  15

 تٟیٝ ٔ اِب آٔٛظـ زض ٔٛضز ٘حٜٛ بطذٛضز عْٕٛ با پسیسٜ ٌطزٚؼباض  16

 اؾتا٘ساضزارطای زؾتٛضات اؾتا٘ساضی زض ظٔاٟ٘ای اعالْ آِٛزٌی بیكتط اظ حس  17

18 
ٔاٞٝ اَٚ ؾاَ  6تٙفؿی ٚ اضؾاَ ٔاٞیا٘ٝ اطالعات ٔصوٛض بٝ ٔطوع بٟساقت  -رٕع آٚضی ضٚظا٘ٝ آٔاض ٔهسٚٔیٗ لّبی 

95 

 دس حَادث دسیبیی EOCالذاهبف 

 با یىطٚظ تاذیط ٔی ضؾس. ( "زضیاـت ٌعاضـ حٛازث پیف آٔسٜ زض زضیا اظ ؾٛی ازاضٜ بٙسض )وٝ ٔعٕٛا 18

19 
ٌعاضـ حازحٝ بؿتٝ بٝ ٘ٛ  حازحٝ )برهٛل اٌط آبٍطـتٍی قسیس ، ؼطق قسٖ ٚ زاضای تّفات را٘ی باقٙس تٟیٝ ـطْ 

). 

 اطال  بٝ ضیاؾت ٔحتطْ ٔطوع  21

 قیطاظ ٚ تٟطاٖ EOCـاوؽ ٌعاضـ حازحٝ بٝ ضزٜ ٞای بااتط اظرّٕٝ : 22

 حبت حازحٝ ٔصوٛض زض ـطْ حٛازث ٔاٞا٘ٝ 23

 پیگیشی ّب دس حَادث ٍیظُ  
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24 
زضیاـت اطالعات ٔطبٛ  بٝ حازحٝ اظ ططیك)پیاْ وٛتاٜ ، اذ اضیٝ ٞای ؾتاز حٛازث ؼیطٔتطلبٝ ٚظاضت وكٛض ٚ 

 اؾتا٘ساضی

25 
بطضؾی نحت ٚ ؾمٓ اذباض زضیاـتی ٚ قست حازحٝ اظ ططیك بطلطاضی تٕاؼ با ٔؿیَٛ قٟطؾتاٖ ٔٛضز ٘ظط /ٔؿیَٛ 

 ٔٛضز 75حبت حازحٝ ٚیػٜ واضٌطٜٚ حٛازث ؼیطٔتطلبٝ ، پطوطزٖ ـطْ زاذّی 

26 
ٚ یا بٛؾیّٝ تّفٗ ٕٞطاٜ  بؿتٝ بٝ قست حازحٝ ضزٜ ٞایی وٝ  EOCاظ ططیك ؾیؿتٓ پیاْ وٛتاٜ ایٙتط٘تی  SMSاضؾاَ 

 طی پطٚتىُ تعطیؿ قسٜ اطال  ضؾا٘ی ٔی قٛز  

27 

ؽ ٚ ضاٞساضی زض نٛضت ٕٞاٍٞٙی با )ؾتاز حٛازث ؼیطٔتطلبٝ اؾتا٘ساضی ، ٞالَ احٕط اؾتاٖ ٚ یا قٟط ٔطبٛطٝ ، پّی

ِعْٚ ، ٕ٘ایٙسٌاٖ ازاضات ٔطبٛطٝ زض واضٌطٜٚ بٟساقت ٚ زضٔاٖ زض حٛازث ؼیطٔتطلبٝ حؿب ٔٛضز وٝ زض حمیمت 

 . Alert/Stand by phaseبٕٙعِٝ 

28 

/ ٔؿیَٛ واضٌطٜٚ حٛازث  115بطلطاضی تٕاؼ ٔؿتٕط با ٔؿیَٛ بحطاٖ زض ٔٙ مٝ اعٓ اظ ایٙىٝ  ٔؿیَٛ اٚضغا٘ؽ 

ؼیطٔتطلبٝ ٚ یا ؼیطٜ باقس ، ب ٛضیىٝ حسالُ ٞط ٘یٓ ؾاعت یىباض ٌعاضـ رسیس زضیاـت قٛز ٚ ٔا٘ٙس ـاظ اطال  ضؾا٘ی 

 با اـطاز ٔطبٛطٝ زض ٔیاٖ ٌصاقتٝ قٛز تا ایٙىٝ ٚضعیت عازی اعالْ ٌطزز .

 پیٍیطی بطای تكٛیمی بطای حازحٝ ٚیػٜ وٝ اؾتا٘ساضزٞا ضا ضعایت وطزٜ باقٙس 29

 پیٍیطی ؾطعت ؼیط ٔزاظ آٔبٛا٘ؽ 30

 ٔٛـك قٟطؾتاٖ ٌٙاٜٚ وٝ ٔٛـمیت زض احیا آٟ٘ا نس زض نس بٛزٜ CPRپیٍیطی تكٛیمی بطای  31

32 
ٚ اعالْ بٝ اؾتا٘ساضی تٟیٝ ٌعاضـ ٚ اضؾاَ بٝ قیطاظ ٚ تٟطاٖ ٚ اعالْ پایاٖ  95/02/01آٔازٜ باـ ظٔاٖ تحهٗ تاضید 

 تحهٗ 

 . Alert/stand by Phaseبٝ اـطاز زضیاـت وٙٙسٜ پیاْ زض  SMSاعالْ ٚضعیت عازی اظ ططیك اضؾاَ  33

 الذاهبف سٍصاًِ 

 EOCچه زـتط ٌعاضـ 30

 زض قیفتٟای عهط ٚ قب ٚ حبت تؽییطات زض بط٘أٝ  EOCچه اؾأی پعقىاٖ وكیه  31
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 EOCٚاضز وطزٖ اؾأی بٝ زـتط ٌعاضـ ضٚظا٘ٝ  32

 چه ؾایت ٞٛاقٙاؾی ایطاٖ ٚ اؾتاٖ  34

 زضیاـت ٚلایع ٟٔٓ ؾ   اؾتاٖ  35

 تكىیُ رّؿات ٔرتّؿ تهٕیٓ ٌیطی با ضیاؾت ٔحتطْ ٔطوع  36

 ؾاعتٝ 24چه ؾایت ظِعِٝ ؾٙزی ایطاٖ  37

 حبت وّیٝ ظِعِٝ ٞای پیف آٔسٜ زض ؾ   اؾتاٖ با ٞط ضیكتطی 38

 زضیاـت ٌعاضـ حٛازث ٚیػٜ 39

 زض ـایُ اوؿؽحبت حٛازث  40

 چه ضٚظا٘ٝ ؾایت ٚظاضت بٟساقت ٚ ٔطوع ٔسیطیت 41

 چه ؾایت حٛازث ؼیطٔتطلبٝ رٟاٖ  42

 رٕع آٚضی آٔاض اٚضغا٘ؽ ٞٛایی ٚ اعالْ بٝ قیطاظ ٚ تٟطاٖ بهٛضت ضٚظا٘ٝ 67

 رٕع آٚضی آٔاض ٔاٞیا٘ٝ اٚضغا٘ؽ ٞٛایی ٚ ایٕیُ بٝ تٟطاٖ 42

 ّوبٌّگی ّبی الصم خْت ثحشاى ّب

 بٝ ضٚظ وطزٖ اطالعات ضزٜ ٞای ـطٔا٘سٞی بحطاٖ ٔطوع ٔسیطیت  43

 زضیاـت اطالعات اظ ٚاحسٞای ٔرتّؿ ٔطوع  44
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 بٝ ضٚظ وطزٖ اطالعات ضزٜ ٞای ـطٔا٘سٞی بحطاٖ زض ؾ   زا٘كٍاٜ اعٓ اظ ضیاؾت ٚ ٔعاٚ٘تٟا  45

46 

)زا٘كٍاٞی ( ٚ ؼیط تابعٝ ٚ ٔطاوع بٟساقت وُ بٝ ضٚظ وطزٖ اطالعات ضزٜ ٞای ـطٔا٘سٞی بحطاٖ بیٕاضؾتاٟ٘ای تابعٝ 

قیت یه ـایُ اوؿُ زض اذتیاض ضییؽ  22٘أٝ ٚ رٕع آٚضی اطالعات ٚ اطالعات ٔصوٛض زض لاِب  22اؾتاٖ زض لاِب 

 ٔطوع ٚ واضٌطٜٚ ٌصاقتٝ قسٜ رٟت ظزٖ ابالغ بطای پطؾُٙ اعالْ قسٜ اظ ؾٛی ٔطاوع

 بحطاٖ ، تیٕٟای ٔسیطیت ، اضظیا  ٚ عّٕیات قبىٝ ٞای بٟساقت اؾتاٖ  بٝ ضٚظ وطزٖ اطالعات ضزٜ ٞای ـطٔا٘سٞی 47

48 
بٝ ضٚظ وطزٖ اطالعات ٔطبٛ  بٝ ضٚؾای ؾاظٔاٟ٘ای ٔرتّؿ زض ؾ   اؾتاٖ ٚ قٟطؾتاٟ٘ای اؾتاٖ اظ ططیك قبىٝ ٞای 

 بٟساقت 

49 
ٔٛرٛز ٚ ٘ٛالم ظٔاٖ بحطاٖ رّؿات ٔتعسز با ضٚؾای بیٕاضؾتاٟ٘ا ٚ ٔسیطاٖ بحطاٖ بیٕاضؾتا٘ی ٚ بطضؾی ٔكىالت 

 ا٘تماَ ٔباحج بٝ ضییؽ ٔطوع ٚ بحج رٟت ضـع ٔكىالت ٔٛرٛز

50 

بط٘أٝ ضیعی بطای اِٚٛیت ٚ یا اِٚٛیتٟای تعییٗ قسٜ زض ـاظ آٔازٌی ٔسیطیت بحطاٖ اظ رّٕٝ بطضؾی اضٌاٟ٘ای زضٌیط 

ٔىا٘ت اظ آٟ٘ا بطای قطوت زض بحطاٖ ، احتٕاِی ، ایزاز اضتبا  با اضٌاٟ٘ای زضٌیط زض ٔؿیّٝ ضیؿه  رّب ذسٔات ٚ ا

ٔكرم وطزٖ ٚظایؿ ٞطوساْ اظ اضٌاٟ٘ای زضٌیط برهٛل زض ٘ظاْ ؾالٔت بٟساقت ٚ زضٔاٖ زض ؾٛا٘  ٚ حٛازث 

ؼیطٔتطلبٝ ٚبیٕاضیٟای ٚاٌیط ٔا٘ٙس وطٚ٘ا ٚ تب وٍٙٛ ٚ ؼیطٜ ٚ تٙظیٓ یه ؾطی تفاٞٓ ٘أٝ ٚ اضائٝ بٝ ضییؽ ٚ ٔعاٖٚ 

 س ارطایی قٛزٔطوع وٝ زض نٛضت نالحسی

51 

وكٛض زضیاـت قس ٚ اعالْ چىّیؿت اتاق بحطاٖ بطای  EOCبط٘أٝ ضیعی بطای اتاق بحطاٖ پیطٚ ٘أٝ ٞایی وٝ اظ 

٘أٝ ضؾٕی ، باظزیس بیٕاضؾتاٟ٘ا ، رّؿٝ با ضٚؾای بیٕاضؾتاٟ٘ا ، بحج زض ذهٛل تزٟیعات اتاق  9بیٕاضؾتاٟ٘ا طی 

 بحطاٖ ٚ بطآٚضز لیٕت 

53 

٘أٝ ضؾٕی بٝ بیٕاضؾتاٟ٘ای تابعٝ ٚ ؼیط تابعٝ اعٓ اظ تعساز ترتٟای  14اؾتعسازٞای بیٕاضؾتاٟ٘ا زض لاِبرٕع آٚضی 

عازی ٚ ٚیػٜ ٚ ترتٟای لابُ اـعایف ظٔاٖ بحطاٖ ٚ پطؾُٙ زضٔا٘ی ٚ عّٕیاتی ٚ ِزؿتیه ، ٔترههیٗ ٞط بیٕاضؾتاٖ 

 زض ظٔاٖ عازی ٚ لابُ اـعایف ظٔاٖ بحطاٖ

54 
ٚ  115ّٕیاتی وُ زا٘كٍاٜ عّْٛ پعقىی بٛقٟط اعٓ اظ بیٕاضؾتاٟ٘ا ٚ ٔطاوع بٟساقتی ٚ اٚضغا٘ؽ ٔؿتٙسؾاظی تٛاٖ ع

 اضؾاَ آٖ زض لاِب ـایُ اوؿُ بٝ ل ب ٚ تٟطاٖ

55 
اضائٝ ـهّی ٌعاضـ حٛازث ٚیػٜ بٝ ضٚؾای اٚضغا٘ؽ قٟطؾتاٟ٘ا رٟت اطال ، اٍِٛبطزاضی ٚ اضائٝ بٕٛلع ٌعاضـ ٚ 

 رٕع آٚضی زضؼ آٔٛذتٝ ٞا

بایٍا٘ی ٌعاضـ ـهّی حٛازث ٚ تٟیٝ ٕ٘ٛزاض ٚ ٘طخ ضقس بطای ٞط قٟطؾتاٖ رسا ٌا٘ٝ ٚ اضائٝ ٌعاضـ زض ٔٛضز  57
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 ذ طاتی وٝ ٞط قٟطؾتاٖ ضا بیكتط تٟسیس ٔی وٙس

58 

تكىیُ واضٌاٜ آٔٛظقی زض ذهٛل اضؾاَ ٚ ٔعطـی حٛازث ٚیػٜ ٚ ٟٔٓ بٝ ضٚؾای اٚضغا٘ؽ قٟطؾتاٟ٘ا ، قبىٝ ٞای 

اٟٞای قٟطی ٚ بیٕاضؾتاٟ٘ا بٝ ٕٞطاٜ قٕاضٜ تّفٗ اـطازی وٝ ٔی تٛا٘ٙس حٛازث ٚیػٜ ٚ ٟٔٓ ضا بٝ آٟ٘ا بٟساقت ٚ پایٍ

 95اطال  زٞٙس طی زٚ ضٚظ زض تیط ٔاٜ 

 رٕع بٙسی حٛازث حبت قسٜ زض ـطْ ٌعاضـ ٔاٞا٘ٝ 59

60 
اضائٝ ٌعاضـ ٔاٞا٘ٝ ٚ اقىاات اععاْ آٔبٛا٘ؽ ٚ حُٕ ٔهسٚٔیٗ بٝ ضییؽ ٔطوع ٚ ٔعاٖٚ عّٕیات ٚ رّؿٝ با ٔؿیَٛ 

 قٟطؾتاٖ ٔطبٛطٝ 

 اضؾاَ ٌعاضـ ٔاٞا٘ٝ بٝ زـتط ضیاؾت زا٘كٍاٜ ٚ ٔعاٚ٘ت زضٔاٖ  61

 ٕٞىاضی ٔؿتٕط با ؾتاز ٞسایت زض رٟت وٕبٛز ٘یطٚ زض قیفتٟای عهط  62

63 
بطق ٌطـتٍی زض ـهُ ٌطٔا  بطای نسا ٚ ؾیٕا ٚ ضازیٛ اظ ططیك ضٚاب  -,٘یف ظ٘بٛض coٞكساض رٟت ٔؿٕٛٔیت 

 عٕٛٔی ٔطوع
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 95 سال–عولکزد کارگزٍُ سالهت در حَادث غيزهتزقثِ  ٍ پذافٌذ غيزعاهل داًطگاُ علَم پشضکی تَضْز    

  تذٍیي ًمطِ ساُ وبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشلجِ ٍ پذافٌذ غیشػبهل داًطگبُ ػلَم پضضىی ثَضْش 

  ُپیگیشی جْت ًصت ًمطِ ساُ دس اهبوي تَصیِ ضذ 

  تذٍیي ًمطِ خغشپزیشی هٌغمِ تحت پَضص داًطگبُ ٍ استخشاج تْذیذات هتؼبسف ٍ غیش هتؼبسف ثشاسبس الگَی اثالغی دثیشخبًِ ٍ ثب

 ُ اص اثضاسّبی هلی ثَسیلِ ثشسسی جبهؼِ خغش استفبد

  ِتذٍیي سبهبًِ ّطذاس اٍلیEWS   ُثشاسبس الگَی اثالغی داًطگب 

  ًفش سبػت آهَصش تَسظ وبسضٌبسبى وبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشلجِ ٍ پذافٌذ غیشػبهل داًطگبُ ػلَم پضضىی دس  54گزساًذى

 دسٍُ ّبی استبًی ٍ وطَسی 

  دس خصَظ وبسگشٍُ سالهت دس ثالیب ٍ پذافٌذ غیشػبهل ضشوت دس ّوبیطْب ، وبسگبّْب ٍ والسْبی آهَصضی وطَسی ، استبًی ٍ لغت 

  هؼشفی ٍ ضشوت اػضبی فؼبل وویتِ ّبی ثحشاى ثیوبسستبًْب ٍ هسئَلEOC  دس دٍسُ آهَصضی توشیي دس ثالیب 

  ضْشستبًْب  114ّبی ثحشاى ثیوبسستبًْب ، هشاوض ثْذاضتی دسهبًی ٍ اٍسطاًس دٍسُ وبسگبُ آهَصضی ثشای هذیشاى وویتِ  5ثشگضاسی

 دوتش خبًىِ  HDPهٌغجك ثش سشفصلْبی وتبة 

  اسائِ ػولىشد وبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشلجِ د پذافٌذ غیشػبهل داًطگبُ ثِ استبًذاسی استبى ثَضْش 

 دٍسُ سِ هبِّ   5ئِ هستٌذات هٌغجك ثش ثشًبهِ سًىیٌگ داًطگبّْب دس تىویل ثشًبهِ ػولىشدی داًطگبُ ػلَم پضضىی ثَضْش ٍ اسا 

  ًِثِ اًضوبم  45ثِ ٍاحذ آهبس هشوض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضضىی استبى ثَضْش جْت دسج دس سبلٌبهِ  45اسائِ ػولىشد سبلیب

 ًمطِ ساُ وبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشلجِ ٍ پذافٌذ غیشػبهل 

  ( سًىیٌگ وبسگشٍّْبی سالهت دس حَادث غیشهتشلجِ داًطگبّْبی ػلَم پضضىی وطَس ٍ اسسبل هجذد 73تىویل ضبخصْبی ) ًِگب

  44آى دس سِ هبِّ اٍل سبل 

  وست ػٌَاى یىن وطَسی وبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشلجِ وطَس اص ثیي داًطگبّْبی ػلَم پضضىی 

 ِّبی ثْذاضت ٍ دسهبى ٍ ثیوبسستبًْبی استبى وِ دس تىویل ضبخصْبی  دسخَاست تطَیمی ثشای هذیشاى وویتِ ّبی ثحشاى دس ضجى

 سًىیٌگ وبسگشٍُ سالهت دس حَادث غیشهتشلجِ ٍ پذافٌذ غیشػبهل داًطگبُ ًمص هَثشی داضتٌذ .

  ( وبسگشٍُ پذافٌذ غیشػبهل ٍ اسسبل ثِ وویتِ پذافٌذ غیشػبهل ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آ 45تىویل ٍ اسسبل ضبخصْبی ) ًِهَصش گب

 پضضىی 

  ِثبصثیٌی ثشًبهFHSI  اسصیبثی ایوٌی ػولىشدی هشاوض دسهبًی دس ثالیب ( دس ضص هبِّ اٍل ثب ّوىبسی هسئَلیي وویتِ ثحشاى(

 ثیوبسستبًْبی استبى ٍ هسئَلیي تبسیسبت ٍ اهَس فٌی ثیوبسستبًْبی تبثؼِ ٍ غیشتبثؼِ استبى 

 طجق آخریه تغییرات کطُری ثر اسبش کتبة اثسارٌبی ثَضْش  تْیِ هستٌذات ضشٍسی جْت تىویل فبیل هخبعشات استبى ،

 دکتر خبوکً  –ملی ارزیبثی مخبطرات 

  تٍیً وقطً مخبطراتCBRN  حُزي عملیبتی داوطگبي علُم پسضکی ثُضٍر ثب ٌمکبری َاحذIT  

  پیگیریICS علُم پسضکی ثُضٍر چبرت ، معبَویه داوطگبي 
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  تطکیل جلسً ثب ومبیىذگبن معبَویه داوطگبي علُم پسضکی ثُضٍر در زمیىً فعبل سبزی کبرگرٌٍَبی مذیریت ثحران

  69داوطگبي در سبل 

  معرفی ومبیىذگبن معبَویه درمبن َ پطتیجبوی داوطگبي َ کبرضىبش مسئُل کبرگرَي سالمت داوطگبي جٍت ضرکت در

تٍران ثب محُریت قطت جىُة ثُدي  EOP.)محل کبرگبي تُجیٍی کً ثً صُرت قطجی ثرگسار گردیذ  EOPجلسً 

 است .(

  : پیگیری ثروبمً عملیبتی معبَوت محترم امُر درمبن در زیر ضبخً ٌبی ریل 

  ثروبمً َاکىص در مُاقع اضطراری ) ثرگساری جلسبت ٌمبٌىگی ، آمُزش پرسىل ، ثرگساری مبوُرٌبی آمبدگی

مبرستبن َ ثٍذاضت ، ثرگساری کبرگبٌٍبی آمُزضی ، ثررسی َضعیت سبزي َ تمریه پرسىل در حُزي ٌبی پیص ثی

 ای ، غیرسبزي ای ثیمبرستبوٍب ثر اسبش دادي ٌبی جمع آَری ضذي َ تٍیً پبول ارزیبثی کلی ثیمبرستبوٍب (

 ّی تذٍیي ٍ استمبی عشح آهبدگی ثیوبسستبًْب دس ثالیب )ایجبد سبهبًِ ّطذاس اٍلیِ دس ثیوبسسبًْب ٍ هشاوض دسهبًی ، ثبصثیٌی سبهبًِ فشهبًذ

ثیوبسستبًْب دس ثالیبٍ اسسبل فلَچبست ، تىویل چه لیست ّبی وتبة اسصیبثی خغش ثالیب دس ثیوبسستبى ، ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی 

 ظ ، اًجبم هبًَسّبی آهبدگی دس ثیوبسستبًْب دس ایي خصَ

  اجشای دٍسُ آهَصضی تشیبط ، حول صحیح هصذٍم دس سبلي آهَصضی ثیوبسستبى ًیشٍی دسیبیی ثَضْش ، ثب ّوىبسی آلبی پَسضوس

  ثوٌظَس اًجبم هبًَس هطتشن ثي هشوض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضضىی استبى ثَضْش ٍ ثیوبسستبى ًیشٍی دسیبیی هٌغمِ

  آهَصش تیوْبی ػولیبتی هؼشفی ضذُ جْت ضشوت دس ثشًبهِ توشیي 

  آهَصش پضضه ضیفتEOC  پشسٌل ستبد ّذایت ٍ اعالع سسبًی اٍسطاًس ثوٌظَس پَضص ٍ ضشوت دس ثشًبهِ توشیي هطتشن ٍ 

 یبیی دس اسفٌذهبُ سبل اًجبم هبًَس هطتشن ثیي هشوض هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضضىی استبى ثَضْش ٍوویتِ ثحشاى ثیوبسستبى دس

 ثب سٌبسیَی آتص سَصی  44

  ثب تَجِ ثِ اػالم ثبسًذگی دس سغح استبى اص سَی سبصهبى َّاضٌبسی فؼبل وشدىEOC  ِلغبیت  11/44/ 43هشوض اص سٍص چْبسضٌج

 ٍ پیگیشی اتفبلبت هْن استبى وِ ثب ٍضؼیت ثبسًذگی دس سغح استبى دس استجبط ثَدُ اًذ . 44/11/44

 دس دفتش هذیشیت ثحشاى استبًذاسی ثب حضَس سیبست  14ِ وبسگشٍُ سالهت دس ثالیب ٍ پذافٌذ غیشػبهل داًطگبُ دس سبػت تطىیل جلس

هحتشم هشوض ثِ ػٌَاى دثیش دثیشخبًِ وبسگشٍُ سالهت داًطگبُ ثِ هٌظَس سسیذگی ثِ آسیجْبی احتوبلی دس خصَظ ثبسًذگی ٍ اػالم 

 آهبدُ ثبش 

  ثبسًذگی دس ضْشستبًْب )وٌگبى ، جن ، ػسلَیِ ، دیش ، دضتی ، دضتستبى ٍ دیلن ٍ تٌگستبى (ٍ اسسبل ثِ تْیِ گضاسش تفصیلی ٍضؼیت

EOC   لغت ٍ ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ٍ دفتش سیبست هحتشم داًطگبُ ثِ ػٌَاى سیبست دثیشخبًِ وبسگشٍُ سالهت دس

 ثالیب ٍ سبیش همبهبت ریصالح 

 ثبسًذگی اخیش دس سغح هشاوض ثْذاضتی ، دسهبًی ٍ ثیوبسستبًْبی هٌغمِ دسگیش ٍ اسائِ گضاسش ثِ همبهبت  ثشآٍسد خسبست ًْبیی سیل ٍ

 ریصالح 

  ِهؼشفی اػضبی وبسگشٍُ اًتمبل ٍ دسهبى ٍ آهَصش خَداهذادی ٍ وبسگشٍُ اعفب حشیك ، هذیشیت اجسبد ٍ ضبیؼبت دس حَصُ دسهبى ث

 ًجبم ّوبٌّگیْبی الصم ثب اػضب استبًذاسی جْت ضشوت دس دٍسُ آهَصضی ، ا

  حضَس دس وبسگبُ آهَصضی استبًذاسی دس هحل ًیشٍگبُ اتوی  ثباتفبق سیبست هحتشم هشوض ٍ دس پبیبى ثبصدیذ اص دسهبًگبُ هٌغمِ ای

 ًیشٍگبُ

  دسیبفت دستَسالؼول هشثَط ثِ چْبسضٌجِ آخشسبل ٍ اثالؽ ثِ هشاجغ ریصالح 

  َُاسسبل فشم جوغ آٍسی حَادث چْبسضٌجِ آخش سبل وِ دس پبسُ ای هَاسد هتفبٍت ثب سبل گزضتِ ثَدُ است ، اثالؽ دستَسالؼول ًح

 تىویل فشم ٍ تَجیِ هسئَلیي اٍسطاًس ضْشستبًْب دس ایي خصَظ 
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  فؼبل وشدىEOC  احتوبلی  ثوٌظَس پَضص حَادث 44/14/44لغبیت  14/44/ 45سٍص سِ ضٌجِ  15هشوض اص سبػت 

  سبػت یىجبس اص عشیك توبس ثب دیسپج ٍ هشاوض پیبم ضْشستبًْب ، حتی اگش ّیچ  7سصذ اتفبلبت هشتجظ ثب حَادث چْبسضٌجِ آخشسبل ّش

 هَسدی ًذاضتٌذ .

  ٍُسایضًی ثب سیبست هحتشم هشوض ٍ هؼشفی دٍسُ ّبی آهَصضی اص سَی وبسگشٍُ سالهت داًطگبُ جْت آهَصش ثِ اػضبی وبسگش

 49اجشا سبل  -دس استبى ، ثصَست ّوىبسی ثب ٍاحذ آهَصش استبًذاسی استبى ثَضْش   سالهت

  ٍتوْیذات عشح اهذاد ًَسٍصی )ّوبٌّگی ثب ًوبیٌذگبى هؼبًٍتْبی داًطگبُ ػلَم پضضىی ثَضْش ، هسئَلیي وویتِ ثحشاى ثیوبسستبًْب

 یْب هسئَلیي وویتِ ثحشاى ضجىِ ّبی ثْذاضت ٍ دسهبى ( ٍ تْیِ لیست آًىبل

  ضْشستبًْبی استبى ثَضْش دس صهیٌِ ثالیب  114جوغ آٍسی اعالػبت دس خصَظ فؼبلیتْبی هسئَلیي اٍسطآًس 
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 عولکزد ٍاحذ آهار  

 ٘ررإٞرٛا٘ی ٘ظررط اظ آٔرراض واضقررٙاؼ تٛؾرر  قررسٜ بٙررسی رٕررع ٞررای زازٜ ٟ٘ررایی وٙتررطَ ٚ ٘ظرراضت

  .ضٚظ365احتٕاِی

َ   بٙرررسی ٞرررای رٕرررع  ٚضٚز زازٜ ْ   قرررسٜ زض لاِرررب ررررساٚ اـرررعاضی ٚ ضؾرررٓ   آٔررراضی زض بط٘أرررٝ ٘رررط

 ضٚظ . 365ٕ٘ٛزاضٞای آٔاضی ٔطبٛطٝ

 رٕع آٚضی آٔاض اؾأی ٔهسٚٔیٗ تطاـیىی وُ اؾتاٖ بهٛضت ٞفتٍی ٚ اضؾاَ بٝ ل ب

 رٕع آٚضی آٔاض ضٚظا٘ٝ ٚ ٔاٞیا٘ٝ ٚ اضؾاَ بٝ ل ب

ؾررٛضی چٟاضقررٙبٝ  -وتابچررٝ زض لاِررب ٌررعاضـ ٘ررٛضٚظ    4ٞررای آٔرراض  ٞررا ٚ ٘ؿرربت  ٔحاؾرربٝ قرراذم 

 عّٕىطز قف ٔاٞٝ-عّٕىطز ؾاا٘ٝ -

ٞررا زض ظٔیٙررٝ اطالعررات آٔرراضی واضذٛاؾررتٝ ٚاحررس عّٕیررات زض ضاب ررٝ        ٌررٛیی بررٝ زضذٛاؾررت   پاؾررد

 بٝ رٛا  اؾتعالْ ٞای بیٕٝ ٚ بیٕاضؾتا٘ی ٚ ٘یطٚ ا٘تظأی

 ُ ٞررای آٔرراضی ٚ اضائررٝ ٌررعاضـ بررٝ ٔعرراٖٚ ٔرراِی ٚ ٔعرراٖٚ عّٕیررات ٚ ضیرریؽ ٔطوررع           ا٘زرراْ تحّیرر

 ٔٛضز 20اٖ زض رّؿات ٚ ٔهاحبٝ ٞا رٟت قطوت ایك

 ْ ٞررای آٔرراضی بررط ٔبٙررای ٘یرراظ بررٝ تفىیرره قٟطؾررتاٖ ٚ پایٍاٟٞررای ٔطبررٛ  بررٝ آٟ٘ررا ٚ          ططاحرری ـررط

 اضائٝ بٝ قٟطؾتاٟ٘ا

 04/11-04/12-04/25-04/26آٔٛظـ ـطٟٔای آٔاضی زض لاِب واضٌاٜ زض ضٚظٞای

ٛلررع بررٝ ٚاحررس آٔرراض بررٝ   ٞررا ٚ اضائررٝ ٌررعاضـ بررٝ ٔ  ٘أررٝ رٟررت ضـررع ٔكررىالت ٔطبررٛ  بررٝ حبررت زازٜ   

 ٔٛضز 27ضییؽ ٔطوع ٚ ضییؽ قبىٝ ٞا

واضٞررای ٔٙاؾررب رٟررت اضتمررا  ٔؿررتٕط      اضظیررابی ٔؿررتٕط ـطایٙررسٞای ررراضی بررٝ ؾیؿررتٓ ٚ اضائررٝ ضاٜ     

زلرررت زض نرررحی    -زض نرررٛضت ـرررٛت زض حهرررٛض تىٙؿررریٗ  CPR -ـطایٙرررسٞا )ٔیررراٍ٘یٗ ظٔرررا٘ی  

 ّیاتٔٛضز ٌعاضـ بٝ ٚاحس عٕ 30٘ٛقتٗ ـطْ ٞای ٔأٛضیت ( اضائٝ 
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قرررسٜ برررٝ ٔٙظرررٛض  اضظیرررابی عّٕىرررطز واضقٙاؾررراٖ آٔررراضی ٔحی ررری برررط اؾررراؼ ٔعیاضٞرررای تعطیرررؿ 

 ٔٛضز 40اضتما  اٍ٘یعٜ ٚزضذٛاؾت تكٛیمی بطای واضقٙاؾاٖ 

تٟیرررٝ ِیؿرررت ٟ٘رررایی ٚ آٔررراض ٚ ٌعاضقرررات اظْ زض ظٔیٙرررٝ قرررؽُ ٔرررٛضز تهرررسی ٚ اضائرررٝ آٖ برررٝ      

 ٔٛضز 6ٔؿیَٛ ٔاـٛق

 تٙظیٓ بایٍا٘ی ٔؿتٙسات ٚ ؾٛابك ٔىاتبات ازاضی ٔطتب  

ؾررراعت  30قرررطوت زض ورررالؼ ٞرررای آٔٛظقررری ٚ أتحررراٖ ٞرررای ؾرررایت زا٘كرررٍاٜ ٔرررطتب  برررا آٔررراض

 آٔٛظقی

 ؾاعت آٔٛظقی 150ٞای آٔٛظقی، رّؿات عٕٛٔی  قطوت زض والؼ

 ٞرررای ا٘زررراْ ؾرررایط أرررٛض اضائرررٝ ٌرررعاضـ ٚ اطالعرررات آٔررراضی ورررٝ زض حرررسٚز ٚظرررایؿ ٚ ٔؿررریِٛیت

ٌررطزز زض ضٚظٞررای ورراضی ٚ تع رریالت ضؾررٕی      قررسٜ اظ را٘ررب ٔؿرریَٛ ٔرراـٛق اضرررا  ٔرری      تعیرریٗ

 ٔٛضز 100ؾاعتٝ  24بهٛضت 

تٙفؿررری زض ضزٜ ٞرررا ی ؾرررٙی ٔرتّرررؿ   –تٙظررریٓ ٚ رٕرررع آٚضی آٔررراض ٔأٛضیرررت بیٕاضیٟرررای لّبررری   

تٕررراْ پایٍاٟٞرررای قٟطؾرررتاٖ بٛقرررٟط بهرررٛضت ضٚظا٘رررٝ ٚ اضؾررراَ ٔاٞیا٘رررٝ آٔررراض ٔرررصوٛض برررٝ ٔطورررع  

 قت قٟطؾتاٖبٟسا

 رسَٚ اضائٝ قسٜ اظ ططؾ آٖ ٔطوع 12تىٕیُ ؾاِٙأٝ زا٘كٍاٜ طی 
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کويتِ رفاّیعولکزد           

 واضت اعتباضی با٘ه تزاضت ٚ تٛظیع بیٗ پطؾُٙ ٔتماضی 100پیٍیطی  ٚ زضیاـت 

 بٛؾیّٝ ؾایت ٚ  پیاْ وٛتاٜ )ؾأا٘ٝ پیأىی( ٚاضؾاَ بٝ اتٛٔاؾیٖٛ اعالْ ذبطٞای ضـاٞی 

 پیٍیطی ٞتُ ٚ أىا٘ات بطای ظائطیٗ ٔكٟس ٚ تٛظیع ؾٟٕیٝ طبك لطعٝ وكی ٚ اعالْ بٝ ٔتماضیاٖ

 بطای پطؾُٙز پیٍیطی بیٕٝ تىٕیّی ٚ ٔكىالت ٔٛرٛ 

 ی وٕه زضٔا٘ی پطؾُٙ اظ بیٕٝ تىٕیّی ؾیٙاپیٍیطی ٞعیٙٝ ٞا

 پیٍیطی بیٕٝ ٔؿیِٛیت پطؾُٙ

 یٗپیٍیطی بیٕٝ ٔؿیِٛیت ضییؽ  با ترفیؿ ٚیػٜ ٔؿیِٛ

 پیٍیطی بیٕٝ ٔاقیٗ  با ترفیؿ ٞای ٚیػٜ بیٕٝ ٌطٚٞی

 پیٍیطی ؾٟٕیٝ ٚاْ با٘ه تزاضت ٚ تٛظیع ٚاْ طبك لطعٝ وكی 

 ٖ زض زٚ ٔطحّررٝ تیررط ٚ  پیٍیررطی ؾررٟٕیٝ ٚاْ با٘رره نررازضات ٚ تٛظیررع ٚاْ  طبررك لطعررٝ وكرری برریٗ ٔتماضرریا

 قٟطیٛض

 اٜ پیٍیطی ؾٟٕیٝ ٚاْ با٘ه ّٔت ٚ تٛظیع آٖ طبك لطعٝ وكی زض تیط ٔ

 پیٍیطی ٚاْ با٘ه ضـاٜ 

 پیٍیطی ؾٟٕیٝ ظٔیٗ اظ ٘یطٚ زضیایی ٚ ظٔیٗ قٟطی بطای پطؾُٙ

ٚ تٛظیررع برریٗ پطؾررُٙ  ورراضت بررٗ ترفیررؿ ٕ٘ایكررٍاٜ وتررا  ٚ ٕ٘ایكررٍاٜ برریٗ إِّّرری ٚ زضیاـررت پیٍیررطی 

 ٔتماضی

تطبیرت  ٚ ٕٞراٍٞٙی برا ٔؿریَٛ    اؾترط با ترفیرؿ ٚیرػٜ برطای پطؾرُٙ ورُ زا٘كرٍاٜ عّرْٛ پعقرىی         پیٍیطی 

 بس٘ی

 پیٍیطی ؾفط تفطیحی ٚ ٚؾیّٝ ایا  ٚ شٞا  بطای پطؾُٙ
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