
 «پشتيباني  واحدبرگه شرح مسئوليت رئيس » 

 
 مأموريت 

 فيزيكي ،ميزان كافي غذا ،سرپناه و منابع پشتيباني كننده مقاصد پزشكي  نگهداری فضای سازماندهي و هدايت عمليات مرتبط با   -

 قبل از حادثه  

 .برنامه ريزی برای درمان درفضای آزاد 

 .برنامه ريزی برای درمان درشرايط نامناسب جوی 

 زی برای كاهش آنها ) اعم از خطرات سازه ای وغيرسازه ای(بررسي و تعيين خطرات محتمل الوقوع و برنامه ري 

 .تعيين مكانهای مختلف مورد نياز پس از وقوع حادثه با درنظرگرفتن مكانهای جايگزين 

 .تهيه و تدوين نقشه بيمارستان صحرايي وتهيه امكانات مورد نياز آن 

  نان.يمهای مجهز بررسي آسيب و تدوين برنامه های آموزشي برای آتتشكيل 

 .برنامه ريزی برای جذب كمكهای بيروني از منابع دولتي، خصوصي و محلي 

  ساعته بادرنظر گرفتن تعداد مصدومين و پرسنل دائم و و داوطلب پس از وقوع بحران. 27برنامه ريزی برای تأمين كليه نيازهای بيمارستان جهت خودكفايي 

 برای جلب حمايتهای مختلف. …ان، مدارس، مساجد، كارخانجات و هماهنگي با سازمانهای اطراف مانند خانه های سالمند 

  درصورت نياز. …برنامه ريزی برای جيره بندی تجهيزات، غذا، آب، سوخت و 

 غيرقابل مصرف تدوين برنامه چگونگي جذب، نگهداری. بسته بندی، كنترل و هدايت كمكهای دريافتي و تعيين تكليف كمكهای دريافتي اضافي و 

  مناسب تجهيزات و تداركات مناسب تأمين حدتعيين و 

 هاي فوري  مسئوليت

 دريافت مسئوليت از فرمانده حوادث اضطراری   -

 ها  های مشخص گروه و فرم های شرح مسئوليت بخش پشتيباني، جليقه حاوی برگه گرفتن بسته -

 شرح مسئوليت و مرور چارت سازماني در پشت آن  همطالعه كامل برگ  -

 اين مسئوليت  هتن كردن جليقه مشخص به  -

 دريافت اطالعات توجيهي از فرمانده حوادث اضطراری   -

مسئول ارزيابي و كنترل آسيب ،مسئول سيستم بهداشت، مسئول واحد ارتباطات، مسئول واحد ترابری، مسئول واحد : پشتيباني بخش انتخاب مسئولين واحدهای   -

 يه تغذپشتيباني ، مسئول واحد تداركات

 های مسئولين )اين افراد ممكن است از قبل تعيين شده باشند .( های شرح مسئوليت و جليقه برگه  توزيع -

 ،طرح كلي برنامه عمليات و تعيين زمان جلسه توجيهي بعدی  جاریتوجيه مسئولين واحدها در زمينه موقعيت   -

 برپايي مركز بخش پشتيباني نزديك به مركز عمليات اضطراری   -

 شركت در جلسه ارزيابي آسيب با حضور فرمانده حوادث اضطراری و مسئول ارزيابي و كنترل آسيب   -

 استفاده از مكانهای از پيش تعيين شده در صورت عدم امكان ترميم آسيبها  -

 

  مدت مسئوليتهاي ميان

 دريافت منظم اطالعات و آخرين اخبار از مسئولين واحدها و ارشدها  -

 وضعيت ارزيابي تمامي محلها و انتقال اطالعات در مورد موقعيت به مسئول واحد حفظ وضعيت جاری در -

 تماس مداوم با فرمانده حوادث اضطراری   -

 دريافت منابع مورد نياز با همكاری رئيس بخش مالي ،مسئول واحد ارتباطات و ارشد روابط عمومي   -

 اجرای برنامه جيره بندی در صورت نياز  -

 

 

  راز مدت مسئوليتهاي د

 شود . برای مسئول واحد ارتباطات رونوشت مي مكاتباتاطمينان از اينكه تمامي   -

 ها گيری ثبت مداوم عمليات و تصميم  -

 رواني افراد داوطلب و بيماران از جهت عاليم استرس و رفتارهای نامناسب. گزارش موارد مربوط به مسئول واحد پشتيباني، زيرنظر داشتن تمامي پرسنل  -

 های استراحت و بازتواني برای پرسنل  هم كردن دورهفرا -

 
 


