
  شور مديريت بحراننم

  هماهنگي   -۳ايمني  -۲سالمت كاركنان - ۱مبتني بر 

مهمترين رسالت حاكميتي خويش مبني بر حفظ در راستاي با استعانت از خداوند متعال و  ما كاركنان نظام سالمت 

 منشور ذيلجان و سالمت آحاد جامعه و با ايجاد ، حفظ و ارتقاء آمادگي خويش در تمام بخش ها  و با رعايت 

  :قادر گرديم در مواقع بروز بحران  مي كوشيم

 .بحران هاي كوچك و منطقه اي را به بهترين نحو مديريت نمائيم  - ۱

 .در بحران هاي بزرگ و فرا منطقه اي نقش سازنده داشته باشيم  - ۲

  .در بحران هاي خارج از منطقه مشاركت فعال داشته باشيم  - ۳

  پيش از بحران

نامه كارگروه عملياتي تخصصي بهداشت و درمان در چهار مرحله آمادگي ، در اجراي مفاد آئين  -۱

 .پيشگيري ، مقابله و بازسازي مشاركت فعال داشته باشيم

نسبت به رعايت كليه جوانب ايمني و پيش بيني تمهيدات و تجهيزات الزم در محل سكونت و كار به  -۲

 .منظور به حداقل رساندن عوارض حادثه اقدام نمائيم

با ايشان در مواقع بحران اطالعات الزم  به شناسائي سلسله مراتب فرماندهي و چگونگي ارتباط نسبت -۳

 .را كسب نمائيم 

ضمن مشاركت فعال در جلسات هماهنگي و آموزشي مرتبط با بحران نسبت به انجام دقيق  -۴

 .دستورالعمل ها اقدام نمائيم

 .و تقويت نقاط قوت تالش نمائيمدر شناسائي تهديدات وفرصت ها و همچنين رفع نقاط ضعف  -۵

 هنگام بحران

 .آرامش خود را حفظ نمائيم -۶

 ديگران را به آرامش دعوت كنيم -۷

مركز مديريت حوادث (  EOCدرصورت وقوع حادثه فوراً و به هر وسيله ارتباطي ممكن ، نخست به  -۸

 .اطالع رساني نمائيم ) و فوريت هاي پزشكي دانشگاه 



  پس از بحران

 .گونه مطلبي كه موجب تشويش اذهان جامعه گردد اجتناب نمائيماز بيان هر  -۹

واحد هاي فني و اداري را از سالمت و آمادگي خويش جهت ارائه خدمت مطلع در اسرع وقت  -۱۰

 .نمائيم

متعاقب اطمينان از سالمت خويش و خانواده با رعايت كليه جوانب ايمني فوراً در محل كار خود  -۱۱

 )ساعات غيراداري  حتي درروزها و( حضور يابيم 

ضمن اجتناب از هرگونه گزارش دهي و اظهار نظر در خصوص ابعاد حادثه و عملكرد هاي  -۱۲

مرتبط ، به خاطر داشته باشيم صرفاً افراد مسئول در واحد هاي بهداشتي درماني مجاز به دريافت 

 .مي باشند EOCگزارش و ملزم به ارائه گزارش به واحد هاي فني ستادي و 

بدون وقفه دستورات فرماندهي عمليات را الزامي مي دانيم ضمن اينكه با بيان پيشنهادات رعايت  -۱۳

 .و نقطه نظرات در مديريت عمليات مشاركت سازنده خواهيم داشت 

به خاطر . از انجام هر گونه اقدام ابتكاري بدون هماهنگي با فرماندهي عمليات اجتناب نمائيم  -۱۴

ات تصميم گيرنده مي باشد و سايرين در تصميم سازي مشاركت فعال داشته باشيم صرفاً فرمانده عملي

 .دارند

ضمن انجام هماهنگي با فرماندهي و واحد هاي فني ، حداكثر همكاري را با نهاد هاي محلي  -۱۵

 .خواهيم داشت

خويش را ملزم به حضور و فعاليت در محلي كه توسط فرماندهي تعيين و ابالغ مي گردد مي  -۱۶

 .دانيم

از اموال و تجهيزات بهداشت و درمان از هر گونه مانع تراشي جهت اجراي  ضمن صيانت -۱۷

 .دستورات فرماندهي در خصوص تغييرات در تجهيزات اجتناب مي نمائيم 

در زمان استقرار در واحد هاي بهداشتي درماني با رعايت كليه جوانب ايمني ، تمام تالش خويش  -۱۸

ابق دستورات فرماندهي و بر اساس اولويت بعمل را جهت انجام سريع و دقيق وظائف قانوني مط

مو از انجام فعاليت هاي فرعي كه ساير نهاد ها عهده دار آن هستند بدون هماهنگي و دستور يآور

 .فرماندهي اجتناب نمائيم

  

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

 دبيرخانه كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غير مترقبه


