« برگه شرح مسئوليت ارشد روابط عمومي »
مأموريت
ارائه اطالعات به مطبوعات و رسانههاي خبري
رابط مركز فرماندهي حادثه با نمايندگان ديگر مؤسسات و ستاد مركزي بحران
قبل از حادثه
تدوين يك سيستم براي انتقال اطالعات به رسانه ها.
تدوين طرحهاي مربوط به توانايي دريافت و صدور هشدار درسطوح افقي وعمودي .
تهيه برنامه هاي پخش هشداردرسطح جامعه توسط رسانه ها ،آژير ،بلندگو و…
تدوين برنامه هاي آموزشي براي باال بردن آگاهي مردم درمورد نحوه عملكرد درهنگام بحران .
تهيه برنامه هايي بمنظور به حداقل رساندن فاصله زماني بين بروز سانحه و اعالم هشدار.
تعيين برنامه ها وخط مشي استاندارد براي سيستم هشدار.
تهيه برنامه و اجراي مانورهايي براي امتحان سيستم هشدار.
تدوين برنامه راهنمايي مراجعين درمورد يافتن گمشدگان و اقوام مصدومين.
تدوين يك سيستم براي انتقال اطالعات ازمؤسسات عمومي پاسخ دهنده به حادثه.
تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي درزمينه نقش ووظايف بخشها و واحدهاي مختلف پس از وقوع حادثه براي آگاهي كليه پرسنل.
تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي تخصصي براي پرسنل كليه بخشها و واحدها.
تهيه و تدارك كتب ،نشريات ،پوسترها و بروشورهاي آموزشي درزمينه هاي مختلف.
مسئوليتهاي فوري
-

-

دريافت مسئوليت از فرمانده حوادث اضطراري
مطالعه كامل برگ شرح مسئوليت و مرور چارت سازماني پشت آن
پوشيدن جليقه مشخصه اين مسئوليت
دريافت اطالعات توجيهي از فرمانده حوادث اضطراري ودريافت يك نفر ( يا بيشتر ) نيروي كمكي از واحد پرسنلي ،درصورت نياز
تعيين محدوديت محتواي اخبار اعالم شده از جانب فرمانده حوادث اضطراري
انتخاب يك مكان مناسب به دور از مركز عمليات اضطراري و بخش درمان بيماران براي اطالعرساني عمومي و هدايت خبرنگاران به آن مكان
مرور چارت سازماني مركز فرماندهي بحران شهرستان جهت انتخاب فرد وپيام مناسب براي برقراري ارتباط
بدست آوردن اطالعات الزم براي ايجاد شبكه اطالعات اورژانس بين بيمارستاني ،شهري و يا استاني مناسب درصورت درخواست ؛ اطالعات ذيل جهت
توزيع بايد جمعآوري شوند :
 تعداد بيماران ،مصدومين و اجسادي كه به بيمارستان انتقال داده شده اند.
 تعداد بيماراني كه بصورت فوري و تأخيري قابل پذيرش و درمان سريع هستند (ظرفيت درمان بيمار)
 هرگونه كمبود موجود يا قابل پيشبيني پرسنل ،تداركات و …
 وضعيت ساختمان و قابليتهاي فعلي بيمارستان (وضعيت عمومي بيمارستان)
 تعداد بيماراني كه توسط ويلچر يا برانكارد به بيمارستانهاي ديگر انتقال يافتهاند
 هرگونه منابع كه توسط ديگر واحدها درخواست شده است (مانند پرسنل ،تجهيزات ،تداركات و … )
برقراري ارتباط با شبكه ارتباطات بين بيمارستاني ،شهري و استاني و مسئول ستاد مركزي بحران استان با استناد به وضعيت جاري بيمارستان
برقراري ارتباط با مسئولين روابط عمومي ساير مؤسسات ذيربط (مانند ستاد مركزي بحران) ،به روز نگاه داشتن مسئولين روابط عمومي مافوق درمورد
تغييرات و پيشرفتها و وضعيت پاسخدهي بيمارستان به حادثه
هماهنگي با رسانه ها براي اعالم تغييرات در برنامه هاي عادي بيمارستان و ارائه اين اطالعات به مردم در محل بيمارستان

مسئوليتهاي ميان مدت
-

اطمينان از اينكه تمامي اخبار ارائه شده ،به تائيد فرمانده حوادث اضطراري رسيده است .
تهيه گزارش اوليه از حادثه براي رسانهها
آگاه نمودن رسانههاي حاضر در منطقه از مكانهايي كه اجازه ورود دارند و يا ندارند و هماهنگي الزم در اين زمينه با ارشد امنيت و انتظامات
تماس با مؤسسات حاضر در منطقه براي هماهنگي در مورد اطالعات ارائه شده
درخواست كمك و اطالعات مورد نياز از شبكه اطالعات بين بيمارستاني و يا ستاد مركزي بحران
پاسخ به درخواستها و مشكالت پرسنل حاضر در صحنه در مورد مشكالت درون سازماني
كمك به مسئول واحد پرسنلي در زمينه تائيد صالحيت نيروهاي داوطلب

-

پاسخگويي به اقوام بيماران و مصدومين و بالعكس

مسئوليتهاي دراز مدت
-

دريافت گزارش پيشرفت كار از روساي بخشها
مطلع كردن رسانه ها ،مردم و پزشكان در مورد پيشرفتهاي بدست آمده در احياي خدمات بيمارستان
آگاهسازي رسانهها از وضعيت مجروحين و كشتهشدگان
انتقال درخواستهاي افراد داوطلب به واحد پرسنلي و تماس با مسئول واحد پرسنلي براي تهيه درخواست عمومي از طريق رسانهها
تهيه فهرست اقالم و منابعي كه ممكن است بنا به درخواست ساير واحدها ،به ستاد مركزي بحران و يا ديگر موسسات ارسال گردد .
انتقال اطالعات قربانيان به مسئولين ذيربط با تهيه حداقل اطالعات ذيل :





تعداد مصدومين موجود ونوع آسيبهاي آنان
تعداد بستري شدگان و تعداد ترخيصشدگان و يا اعزام شدگان
تعداد كشتهشدگان

اطالعات شخصي مصدومين شامل  :نام يا مشخصات ظاهري آنان ،جنس ،سن ،آدرس ،ميزان وخامت حال يا وضعيت مصدوم

زيرنظر داشتن كليه پرسنل ،داوطلبان و بيماران از نظر عاليم استرس و رفتارهاي نامناسب .گزارش موارد مربوطه به مسئول واحد پشتيباني رواني
 -فراهم نمودن دورههاي استراحت و بازتواني پرسنل

