بیمارستان تخصصی شهید رجایی
موارد قابل گزارش از طرف بیمارستان و خدمات فوریتی پیش بیمارسـتانی به مركز هدایت عملیات دانشگاه

 .1حوادث ترافیكي با بیش از  5نفر مصدوم یا  3نفر فوتي
 .2مسمومیت غذایي به صورت گروهي یا مشاهده ي عالئم بیماري مشابه در بـیش از یـك نفر
 .3مشاهده ي عالئمي از هرگونه همه گیري مانند اپیدمي و آندمي
 .4وقوع زلزله و رانش زمین با هر شدت
 .5سقوط بهمن ،سیل ،طغیان رودخانه و طوفان
 .6مسمومیت با گازها به صورت گروهي
 .7بمب گذاري و هرگونه انفجار مواد آتش زا و خطرناك
 .8حوادث تروریستي مانند وقایع ورزشي و موارد مربوط به تیراندازي اعم از مجروح یا فوتي
 .9هرگونه نشست سیاسي ،شورش ،تحصن و تجمع هاي باالي هزار نفر
 .11هرگونه رویداد هوایي مانند سقوط هواپیما و بالگرد
 .11کلیه ي بحران هاي داخلي بیمارستان ها
 .12هرگونه اعالم هشدار یا آماده باش به بیمارستان از طرف سازمانهاي همكار یا پشتیبان
 .13خودکشي حتي یك مورد
 .14موارد فوت یا جراحت افراد شاخص در استان
فهرست حوادث داخلی بیمارستان

 .1نقص تأسیسات ،تجهیزات و سازه هاي بیمارستان به نحوي که فعالیت بیمارستان مختـل شود یا امكان
ایجاد مخاطره اي را درپي داشته باشد.
 .2مسمومیت یا مصدومیت گروهي پرسنل بیمارستان بـه نحـوي کـه فعالیـت بیمارسـتان مختل شود.
 .3شیوع بیماري عفوني در بیماران و پرسنل بیمارستان به نحوي کـه فعالیـت بیمارسـتان مختل شود.
 .4حمله به بیمارستان در درگیري هاي مختلف.
 .5وقوع مخاطرات طبیعي مانند سیل ،زلزله و ......
 .6وقوع مخاطرات غیرطبیعي مانند آتش سوزي ،نقص تجهیزات هسـته اي ،آلـودگیهـاي شیمیایي و ….
 .7مشاهده ي نوعي از بیماري که نیاز به اقدام سریع نیروهاي درماني جهت جلـوگیري از شیوع دارد.
 .8نافرماني دسته جمعي بیماران یا پرسنل مانند تحصن و تجمع اکثریت بیماران یا پرسنل.
 .9پخش هرگونه شایعه که وضعیت بیمارستان را از حالت عادي خارج نماید.
در صورت وقوع هر کدام از موارد فوق بالفاصله به  EOCاستان به صورت تلفنی
اطالع رسانی گردد و پس از تکمیل اطالعات فرم در سایت مربوطه ارسال گردد.
تلفن  92226161100-92226161100 :EOCآدرس سایتems.mui.ac.ir :

کمیته خطر حوادث و بالیا

