برنامه داخلی بخش ها و واحد های بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی شهید رجایی
در خصوص بحران زلزله
اقدامات قبل از بحران:
 .1تهيه مكان مشخص جهت استقرار بيماران و پرسنل درصورت زلزله
.2

آموزش پرسنل

.3

اجراي مانورهاي الزم در زمينه زمين لرزه

.4

شناخت آسيب پذیري سازه اي و غير سازه اي بيمارستان و تالش جهت رفع نقاط ضعف و حفظ و ارتقاء نقاط قوت

.5

انجام بازرسی ایمنی از مكان ها و تجهيزات بيمارستان

.6

ایمن سازي ساختمان

 .7تعيين راههاي خروجی اضطراري
.8

اطالع رسانی در زمينه راه هاي خروج اضطراري

 .9درنظر گرفتن استوك دارویی و تجهيزات درخارج از بيمارستان
 .11عقد قرار داد همكاري در زمان بحران با بيمارستان هاي منتظري و مدرس
 .11به روز بودن راهنماي تلفن مرکز
 .12تدوین و ابالغ شرح وظایف اعضاي تيم بحران
 .13تدوین برنامه ي فراخوانی اعضاي تيم پاسخ اضطراري
 .14تخصيص منابع مالی الزم براي شرایط اضطراري
 .15تهيه سيستم روشنایی پرتابل
 .16محكم سازي مخازن گازهاي پزشكی
 .17در نظر گرفتن مكان مناسب جهت ذخيره گازهاي پزشكی
 .18محكم سازي قفسه ها و تجهيزات اداري
 .19پيش بينی ذخيره دارویی حداقل براي  27ساعت
 .21پيش بينی ذخيره مورد نياز براي درمان و استریل زخم ها
 .21پبش بينی ذخيره آب آشاميدنی
 .22پيش بينی ذخيره گازهاي پزشكی در زمان بروز حادثه

اقدامات ضمن بحران:
الف)سرپرستار یا مسئول شيفت:
.1

اعالن کد بحران()171

 .7تماس با سازمان هالل احمر و آتش نشانی با نظر سوپروایزر
 .3تماس با سوپروایزر وقت
 .4حفظ آرامش
 .1تماس با فرمانده حادثه و یا جانشين وي
 .6حضور در محل حادثه و برآورد خسارات جانی و مالی
 .2تریاژ نمودن بيماران حادثه دیده
 .8دعوت به کار پرسنل مازاد
 .9تقسيم کار پرسنل جهت جلوگيري از دخالت در حيطه وظایف

 .11آماده سازي بخش هاي دور از حادثه و امن جهت ارائه خدمات
 .11درخواست دارویی از سایر ارگان ها در صورت نياز
 .17هماهنگی با ارگان هاي مربوطه جهت اعزام بيماران در صورت نياز

ب)پرستار یا بهيار:
 .1کنسل بيماران الكتيو و ترخيص بيماران قابل ترخيص
 .7کنترل منابع عفونت زا
 .3انتقال افراد در معرض حادثه به محل امن
.4مراقبت ها پرستاري از بيماران بر حسب اولویت بندي مسئول
.1راهنمایی بيماران سر پایی و همراهان به محل امن
.6دور کردن بيماران بستري از محل
.2توزیع غذاي بيماران با همكاري واحد خدمات
.8کنترل رفت وآمد در بخش

ج)واحد خدمات
.1قطع شير اصلی گاز برق وآب
.7انتقال بيماران از محل نا امن وکنار پنجره ها
.3جارو کردن شيشه هاي شكسته
.4کنترل درب ورود وخروج
.1نظافت بخش
 .6انتقال اجساد به محل مناسب براي انجام مراحل بعدي

د)بادیگارد:
.1برقراري آرامش ونظم بيماران وهمراهان وجلوگيري از ایجاد آشوب
.7کمک به انتقال بيماران به محل امن
.3کنترل رفت وآمد ودرب ورود وخروج
.4کنترل بيماران از نظر فرار

اقدامات بعد از بحران :
.1

ارزیابی خسارات احتمالی و رفع مشكل

.7

جایگزینی وسایل تخریب شده

.3

ضدعفونی و پاکسازي بخش ها و واحد ها

