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تعريفات

إنھا حالة استثنائية يتبعھا عدم : الكارثة على مستوى المستشفى•
توافق بين الحاجات واإلمكانيات تعيق العمل الطبيعي 

.للمستشفى وتتطلب إجراءات وتدابير خاصة
الخطة البيضاء= الخطة على مستوى المستشفى •
الخطة الحمراء= الخطة على مستوى الوطن •



أھداف خطة الطوارئ  

إنشاء ھيئة ذات ھيكلية إلدارة الكوارث وتحقيقأقصى مستوى •
.لعمل المستشفى

إشراك كافة الفاعلين، بما فيھم الموظفون اإلداريون، •
.واللوجستية واالختصاصيون

ساعة في  ٢٤القدرة على تعبئة الموارد بصورة مستمرة طوال •
.اليوم، وسبعة أيام في األسبوع

.التفاعل على مختلف مستويات القيادة•
الھدف النھائي ھو تقليص الوفّيات واألمراض الناجمة عن •

.الكارثة



المدخل لخطة الطوارىء



خطة الطوارئ السبعة إجراءات

تكوينھا ودورھا: لجنة األزمة•
يجب أن يكون تفعيل ھذه الخطة خاضعاً للمدير : تفعيل خطة الطوارئ•

العام للمستشفى الذي يتوجب عليه إعالم السلطات المحلية والوطنية
دعوة الموظفين•
تقييم الحاجات وتحديد األولويات•
االيواء والنازحون •
الداخلي والخارجي : اإلعالم•
التثقيف والتدريب•
التنسيق مع المستشفيات القريبة األخرى ومع مراكز وأعضاء جمعية •

.الصليب األحمر والدفاع المدني ومراكز االسعاف



التحضير لكل نوع من الكوارث

على كل مستشفى االستعداد لمواجھة كل نوع من أنواع الكوارث 
:بحيث تشمل خطة الكوارث التالي

نوع الكارثة المحتملة•
المخاطر المحتملة للمصابين•
المخاطر المحتملة على المستشفى•
خطة المواجھة•
العاملين الصّحيين المختصين بكل نوع من المخاطر•
األدوية والمعّدات واللوازم الخاصة بكل نوع من المخاطر•
تأمين اإلقامة للموارد البشرية العاملة•



التنسيق مع المؤسسات األخرى

يجب أن تشمل خطة الكوارث في المستشفى كيفية التواصل والتنسيق مع 
يجب أن تتالءم ھذه الخطة مع . المستشفيات والمؤسسات الصحية األخرى
ويتم ذلك من خالل اإلجتماع مع . خطط ھذه المؤسسات وأال تتعارض معھا

ھذه المؤسسات قبل وضع خطة الطوارئ للوقوف على النظم المتبعة لديھا 
:بحيث تشمل الخطة التالي

التفاعل بين المستشفيات•
التفاعل مع مؤسسات اإلنقاذ واإلسعاف•
التعامل مع المتطّوعين •
التعامل مع المؤسسات األمنّية والقضائّية•



إدارة أخطار محّددة

تھديد مّحدد أو اي  مواجھة يجب ان تشمل خطة الطوارىء 
  :استخدام فعلي لمادة

كيميائيةنووية•
شعاعية•
بيولوجية•

عن طريق الخطأ أو عن قصد



 :إن أھم ما يجب فعله ھو
إتخاذ إجراءات السالمة المطلوبة لكل مصدر خطر•
وضع خطط بديلة في حال نفاذ مادة حيوية أو تعطل أي آلة•
:اإلحتفاظ بالخرائط التالية بمتناول اليد•

خرائط البناء–
خرائط إمدادات المياه–
خرائط الكھرباء–
طرق نقل النفايات–
أماكن تخزين المواد الخطرة–

نظام كشف الحريق وكيفية إيقافه

الخطوات الواجب إتخاذھا لمواجھة مخاطر محتملة داخل 
المستشفيات



إخالء المستشفى

قد يضطر المستشفى إلى إجراء عملية إخالء للمرضى 
عندھا يجب على . والموظفين نظراً لوجود خطر على سالمتھم

.  العاملين إتباع خطة اإلخالء



تحديد مناطق الفرز

يجب أن تحّدد المناطق داخل قسم الطوارىء وُتصّنف •
ليتمكن الموظفون بسرعة من استكشاف المناطق لوان باأل

مما يسھل توجيه  السوداءو الصفراء، والخضراء، والحمراء
.توافد المرضى إلى قسم الطوارئ



االنسكاب الكيميائي حال في

:يجب تبّني المبادىء التالية 
.تحذير وحماية موظفي التدخل وتبادل المعلومات بشأن الوضع•
 .إنشاء بأسرع ما يمكن وحدة معنية بإزالة التلّوث خارج المستشفى•

.إزالة التلّوث ذات أھميةقصوى وال بد من أن تسبق التدخل الطبي
.تأمين كافة مداخل ومخارج المستشفى وّسدھا•
.تنظيم عمليات االنقاذ في إطار اإلجراءات المعتمدة•
ال يمكن لمستشفى أن يعمل بمعزل عن غيره بل يجب أن يشترك مع  

.اآلخرين في االستعداد وإجراء االتصاالت



عملية الفرز خالل الكوارث

يحصل الفرز خالل الكوارث عند باب قسم الطوارىء في حين أن 
.الفرز اليومي يحصل داخل ھذا القسم

.ال يجب أن يستغرق الفرز أكثر من ستين ثانية لكل مريض•
.أما بالنسبة إلى الفرز اليومي فالوقت ال أھمية له •
.تستخدم أربع فئات خالل فرز الكوارث لتصنيف وضع المرضى•
مؤشر حّدة =  ESI(أما الفرز اليومي فيستخدم خمس فئات •

).حّدة ثانوية أو ضعيفة( ٥إلى ) حّدة شديدة( ١من ) الطوارىء
يتم التصنيف باأللوان لتقليص الوقت المستغرق في التبليغ•



“شكرا
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