برنامه داخلی بخش ها و واحد های بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی شهید رجایی
در خصوص بحران حریق
اقدامات قبل از بحران:
.1

كنترل شارژ كپسول آتش نشاني

 .2كنترل شير اصلي گاز  ،برق  ،آب و آشنایي پرسنل با محل آنها جهت قطع آنها در صورت لزوم
.3

آموزش كاركنان به چگونگي استفاده از كپسولها و روشهاي اطفاء حریق و اجراي مانور

.4

عقد قرار داد همکاري در زمان بحران با بيمارستان هاي منتظري و مدرس

.5

برگزاري مانور آتش نشاني و drill

.6

اطالع رساني در زمينه راه هاي خروج اضطراري

.7

به روز بودن راهنماي تلفن مركز

.8

تدوین و ابالغ شرح وظایف اعضاي تيم بحران

.9

تدوین برنامه ي فراخواني اعضاي تيم پاسخ اضطراري

 .11تخصيص منابع مالي الزم براي شرایط اضطراري
 .11انجام بازرسي ایمني از مکان ها و تجهيزات بيمارستان
 .12تدوین راهنماي برق اضطراري و كمکي و سيستم ذخيره آب
 .13پایش منظم آشکاركننده هاي حریق بيمارستان
 .14محکم سازي مخازن گازهاي پزشکي

اقدامات ضمن بحران:
الف)سرپرستار یا مسئول شيفت:
 .1اعالن كد بحران()121
 .2تماس با سوپروایزر وقت
 .3حفظ آرامشونظم پرسنل .بيماران وهمراهان
.4

تماس با فرمانده حادثه و یا جانشين وي

.1

تماس با مركزآتش نشاني شهرستان و اورژانس  111در صوت نياز با نظر سوپروایزر وقت

.6

نظارت بر انتقال بيماران به مکان امن

.7

اولویت بندي بيماران(.1بيماران بد حال وسوختگي شدید .2بيماران سوختگي درجه .3 2بيماران خوب وقابل ترخيص ودرجه 1

.8

هماهنگي الزم با بيمارستان ها و مراكز طرف قرار داد جهت حضور آمبوالنس وانتقال مصدومين به مراكز تخصصي

.9
 .11برآوردن نيازهاي اوليه بيماران و همکاران
 .11درخواست دارویي از سایر ارگان ها در صورت نياز
 .12حضور در محل حادثه و برآورد خسارات جاني و مالي
ب)پرستار یا بهيار:

آماده سازي بخش هاي دور از حادثه و امن جهت ارائه خدمات

 .1تریاژ نمودن بيماران حادثه دیده
.2نوشتن ليست بيماران بستري ترخيص ورژیم غذایي
 .3انتقال افراد در معرض حادثه به محل امن
.4توزیع غذاي بيماران

.1اجراي دستورات پزشک انجام اقدامات درماني
.6دادن گازهاي مرطوب جهت جلوگيري از استنشاق دود وجلوگيري از سوختگي دستگاه تنفس فوقاني بيماران وهمراهان
 .7كنترل منابع عفونت زا

ج)خدمات:
 .1قطع شير اصلي گاز و برق
.2كمک به انتقال بيماران از محل حریق
 .3كنترل درب ورودي و خروجي
.4نظافت بخش
.1جا به جایي كپسول هاي اكسيژن
 .6خروج وسایل و ادوات محترقه از محل حادثه
 .7انتقال اجساد به محل مناسب براي انجام مراحل بعدي

د)بادیگارد:
 .1استفاده از كپسول آتش نشاني مناسب با توجه به نوع حریق
.2خروج وسایل وادوات محترقه از محل حادثه
.3برقراري آرامش ونظم بيماران وهمراهان وجلوگيري از ایجاد آشوب
.4كمک به انتقال بيماران به محل امن
.1كنترل رفت وآمد ودرب ورود وخروج
.6كنترل بيماران از نظر فرار

اقدامات بعد از بحران:
.1

ارزیابي خسارات احتمالي و رفع مشکل

 .2جایگزیني وسایل تخریب شده

.3

ضدعفوني و پاكسازي بخش ها و واحد ها

