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که  با توجه به این .است ها فوریتو بالیا  ،مدیریت آزمایشگاه در شرایط بحراناین راهنما،  تدوین هدف از هدف: (1

نیازمندی به تشریح  راهنمااین قرار دارد،  چهارم در رتبه آسیا در و دهم در رتبه دنیا در حوادث تنوع لحاظ از ایران

 دهی پاسخآمادگی جهت  آزمایشگاه با همکاری همه مسئولین و کارکنانو  ها آناست که با رعایت  پرداخته هایی

 نتایج آزمایشاطمینان از صحت و دقت و گردیده  ایجاد ،باکیفیتو  مستمر با هدف ارائه خدمات بهنگامسریع و 

  .گردد یمحاصل 

کلیه ریسک های موجود   شایان ذکر است که این راهنما بر اساس مدیریت ریسک طراحی شده است و بدیهی است

 لحاظ نشده است.در آن در آزمایشگاه 

 :اصل بر این است که راهنمادر این  

  حوادثوقوع امکان همه مسئولین واحدها، به شناسایی و  نکارکنا همکاریآزمایشگاه با مدیریت 

 بهمن، سرمازدگی، ،سالی خشک صاعقه، توفان، سیل، مهیب، های زلزله منطقه محل آزمایشگاه شامل

نسبت به و  پرداخته )فناورزاد( ساخت انسانو بالیای  گردوغبار و سوزی آتش زمین، فرونشست

 نماید.اقدام جهت مقابله  ریزی برنامه

 رسانی آگاهیبا  را ، پشتیبانی سایر عوامل برون آزمایشگاهیشده طراحی برنامهن دضمن آزمو سپس 

اطالعات و اختیارات الزم  ازکه  پذیر مسئولیتو کارکنان مطلع همکاری با  ترتیب این بهتا  نماید جلب

 های بحراندر صورت نیاز و کاربرد در البته ) سازمانی برونهمیاری عوامل همچنین  ،هستندبرخوردار 

از  ،و توانمندی موجود ایجادشدهبا توجه به آمادگی  ها فوریتبحران، بالیا و در صورت وقوع  ،خاص(

  نارسایی در ارائه خدمت جلوگیری به عمل آید

  نتایجشته، شده، نحوه ارائه خدمت به حال عادی بازگبرطرف  در کمترین زمان ممکن ها نارسایی نهایتاو 

 .ارائه گردد بهنگامصحیح، دقیق و 

 

 .است)اعم از بیمارستانی، بهداشتی و خصوصی(  ها آزمایشگاهدر کلیه  راهنمادامنه کاربرد این  :دامنه کاربرد (2

 

 :منابع (3

3-1) CLSI GP36-A Planning for Laboratory Operations During a Disaster; Approved Guideline 
 



 
 و بالیا هاها، فوریت بحراندر  آزمایشگاهمدیریت راهنمای 

  

Page 5 of 45 
 

 

3-2) http://www.irna.ir/fa/News/82622543 

3-3) Continuity of Operations Plan (COOP): Preparing for the Unknown APHL 2006 Annual Meeting 

Tony Sambol, MA, SM (NRM), Assistant Director, Nebraska Public Health Laboratory 
 

 

دکتر علی اردالن  ،S10 یشگاهیآزما، کارکرد اختصاصی خدمات ها یتفوربرنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و  (3-4

 .1394و همکاران، 

 

، دکتر غالمرضا خانکه یدرضاحمرستانی بر اساس شاخص اعتباربخشی دکتر راهنمای ملی مدیریت خطر بیما (3-5

 .1396همکاران  معصومی و

 

3-6) INSO-ISO 15189 
 

 

3-7) ISO 9001:2015 
 

 

 .1397 نسخه آزمایشگاه مرجع سالمت، پزشکی، های آزمایشگاه استاندارد دوم ویرایش( 3-8

 

 :تعاریف (4

 نیانواع ا باشد. زا خسارت بالقوه تواند می که است یانسان تیفعال ای دهیپد ،یکیزیف اتفاق کی خطرخطر: ( 4-1

 بیتخر ای و یاقتصاد و یاجتماع گسیختگی ازهم ،یعملکرد ،یمال ،یجان های آسیب از اند عبارت خسارات

 .گیرند می قرار ساخت انسان و یعیطب یکل گروه دو در خطرات .زیست محیط

م یدسته تقس سه به منشأ اساس بر و بوده یعیطب های پدیده از یناش که هستند خطراتی ی:عیطب خطرات (4-1-1   

 :شوند می

 یسونام ،فشان آتش زلزله، مانند ینیزم منشأ با (1 

 نیزم رانش د،یشد یگرما و سرما ،سالی خشکطوفان،  ل،یس مانند ییهوا و آب منشأ با (2 

http://www.irna.ir/fa/News/82622543
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 ی.ماریب گسترده یدمیاپ مانند یستیز منشأ با (3 

 باعث انسان توسط ها جنگل بیتخر که یزمان مانند دارد. وجود یعیطب -یخطرات اجتماع بنام زین یعنوان البته 

 .شود می لیس شیافزا

انسان باعث  یرعمدیغ ای یعمد یخطا لیدل به که هستند خطراتی :فناورزاد ای ساخت انسان خطرات( 4-1-2 

گی با دآلو ،یصنعت و یشگاهیآزما یآلودگ مواد شیمیایی پرخطر، نشت ،سوزی آتش مانند ،شوند میریسک 

 حوادث ،یسمّ های زبالهبا  زیست محیطآلودگی  و،یواکتیو راد ای هسته های فعالیتمواد رادیواکتیو ناشی از 

 .رهیغ و ترور ،گذاری بمب انفجار، ،ونقل حمل

 

خطر  کی سوء اثرات برابر در جامعه کی شود می باعث که است یطیشرا پذیری آسیب :پذیری آسیب( 4-2

ی فرایندها به مربوط ای و یطیمح ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکیزیف تواند می طیشرا نیند. ایبب بیآس و شده ریتأثیرپذ

 .باشد یتیریمد

(، ها دستورالعمل، تأسیسات )تجهیزات، ای سازه غیر)مقاوم نبودن دیوارها(،  ای سازهشامل  پذیری آسیبانواع 

 فردی، و عملکردی است.

 

 سطح بتواند که سازمان یا اجتماع جامعه، یک دسترس در منابع و قوّت نقاط یتمام از ترکیبی :ظرفیت( 4-3

 .دهد کاهش را ناشی از آن های ریسکخطر و  کی سوء اثرات یاریسک 

 

 از یمشخص سطح در "خطر" کی وقوع صورت در دنید بیآس احتمال از است عبارت ریسک:( 4-4

 ی.عملکرد و یمال ،یجان از: اند عبارت بیآس انواع ."تیظرف" و "پذیری آسیب"

    ت       یظرف و پذیری آسیب سطح با خطر، با: مواجهه است تعامل در مقابل معادله اساس بر ریسک

خطر × آسیب پذیری 

ظرفیت
 ریسک =

 

 .طلبد می را یجار تیریمد از ریغ یامکانات ای ندیفرآ آن، تیریمد که است یدادیرو :تیفور( 4-5
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از  واژه نیا جای به .دارد ازین دیده آسیب یجامعه توان از فراتر یتوان به آن به پاسخ که است یتیورف :( بال4-6

 .شود میاستفاده  زین "بحران"

 

 (بحران) ایبال ت،یفور میمفاه نیب رابطه زیر است. شکل جامعه تحمل به نسبت تیفور سطح نیباالتر :فاجعه( 4-7

 .دهد می نشان را فاجعه و
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 ی:اصل مرحله چهار از عبارت است چرخه نیا: ایبال ریسک تیریمد چرخه( 4-8

 ب،یآس کاهش (1

 ،یآمادگ (2

 امداد،/ پاسخ (3

 ی.ابیباز (4

 

 

 

 ،یعیطب خطرات ناگوار آثار یمحدودساز یبرا که ای سازه غیر و ای سازه اقدامات :بیآس کاهش( 4-8-1 

 .شوند می اجرا فناورزاد یا ساخت انسانو خطرات  محیطی زیستب یتخر

 از نانیاطم یبرا از وقوع فوریت، بال یا فاجعه پیش  که یاقدامات و ها فعالیت از عبارت است :یآمادگ( 4-8-2

 استقرار (1: گیرد می انجام مهم اقدام دو فاز نیا در. گیرند میخطرات انجام  سوء آثار به مؤثر پاسخ

 .یآمادگ برنامه نیتدو (2و  هیاول هشدار سامانه

 ی:آمادگ برنامه یاصل یاجزا (4-8-2-1 

 آموزش 
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 تمرین 

 یا تامین جان حفظ منظور به وقوع بحران و پس از  نیح مداخالت قبل، از عبارت است:   :پاسخ( 4-8-3

 .باشد مدت طوالنی ای مدت کوتاه ،یفور تواند می پاسخ .دگانید بیآسی اولیه ازهاین

 ها تصمیم از عبارت و بوده ی(اجتماع و یروان ،ی)جسم بخشی توان و یبازساز شامل بهسازی، :بازیابی( 4-8-4

 تیوضع ای قبل تیوضع بهو یا سازمان  دیده آسیب یجامعه بازگرداندن یبرا وقوع از که پس است یاقدامات و

 .کند می لیتسه و قیتشو زین را خطر کاهش یبرا الزم اقدامات که اینضمن  ،گیرد می انجام ارتقاءیافته

 .کند می فراهم را ایبال ریسک کاهش اقدامات کارگیری به و داریپا یتوسعه یبرا یفرصت ،یابیباز

 

ها نقش مهمی در کنترل بیماری های  مانند سیل، زلزله و غیره که آزمایشگاه در این بحران( بالیای طبیعی: 4-9

واگیر از جمله بیماری های گوارشی نظیر التور، سالمونال و شیگال و بیماری های تنفسی نظیر آنفلوانزا و یا بیماری 

 کمبود و آلودگی منابع آبی دارد.های ناشی از 

 

 ساخت انسانبالیای ( 4-10

ناشی از بیوتروریسم نقش  سندرم هایآزمایشگاه در تشخیص عوامل اتیولوژیک : ( بیوتروریسم4-10-1

تشخیص باکتریولوژیک و مولکولی  های روشمجهز به  های آزمایشگاهتعیین و تجهیز  دارد. ای کننده تعیین

از وزارت  ای زیرمجموعه تواند میآزمایشگاه در این موارد  .استجهت تشخیص عوامل اتیولوژیک ضروری 

 درگیر بحران نظیر سپاه پاسداران باشد. های ارگانبهداشت و یا سایر 

کنترل وضعیت بیمار و تأمین ترومایی ناشی از جنگ، نقش آزمایشگاه در  های آسیببا توجه به : ( جنگ4-10-2

های خونی سالم ضروری است و هشت سال دفاع مقدس شاخص مناسبی از عملکرد آزمایشگاه در  فراورده

 .استترومایی ناشی از جنگ  های آسیب

احتمال انتقال یک عامل بالقوه اپیدمی شونده در جمعیت مهاجر : وسیع انسانی و دامی های مهاجرت( 4-10-3

عوامل  موقع بهاست. نقش آزمایشگاه در تشخیص  پذیر امکانو یا از جمعیت مهاجر به مهاجرپذیر و بالعکس 

اغلب  های بیماریفوق جهت کنترل بیماری و حفظ سالمت جامعه در این روند بسیار مهم است. همچنین 

 نیاز دارند. کننده آلودهعوامل  بهنگاماز جمعیت دامی به انسانی به تشخیص  ندهشو منتقلخطرناک 
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 ای پدیده ها بیماریرویداد نوپدیدی و بازپدیدی : واگیر بومی، بازپدید و نوپدید های بیماری( اپیدمی 4-10-4

 1های طغیان 2003تا  1996از سال  مثال عنوان بهجهانی بوده و در تمامی نقاط دنیا به وقوع پیوسته است. 

جدیدی نظیر  های واریانتها و یا موجود، نظیر انتروویروس زای بیماریناشی از عوامل  های عفونتعظیمی از 

ادامه یافته و  ها آنآسیا حادث گردیده و حضور برخی از  یمنطقهدر  ها اینو امثال  SARSآنفلوانزای پرندگان، 

در واکنش متناسب  موقع بهنطقه پیوسته است. بدیهی است که دستیابی به تشخیص بومی م های بیماریبه صف 

جایگاه آزمایشگاه  یدهندهبرخوردار است و این مهم نشان  بسزاییاز اهمیت  ها بیماریبا نوپدیدی و بازپدیدی 

 .استنوپدید و بازپدید  های بیماریدر کنترل 

 

 :راهنماشرح  (5

ها و بالیا تددوین  ها، این راهنمای استاندارد برای مدیریت آزمایشگاه در شرایط بحراننظر به نقش کلیدی آزمایشگاه

بده صدورت   عملکردی و بر اساس آنهدا،   راهنماهای و دستورالعمل هاشده است تا مدیریت هر آزمایشگاه با تدوین 

مدار کارکندان،  و مسئولیتمستقل یا در هماهنگی با مدیریت ارشد )با توجه به وضعیت سازمان( و با مشارکت مؤثر 

-با تعیین و تخصیص منابع الزم، طرح *رویکرد مدیریت جامع حوادث و بالیا با عملیات پاسخ راراهبردی   برنامهیک 

ریزی و اجرا نموده و آن را به صورت دوره ای مورد آزمون قرار دهد. تا با توجده بده آمدادگی ایجداد شدده از حفدظ       

 ایش، آزمایش و پس از آزمایش در شرایط بحران یا وقوع بالیا اطمینان حاصل شود.عملکرد سه فرآیند قبل از آزم

 

در این بند منظور از حوادث و بالیا، تهدیدات نوپدید در بهداشت عمومی، بالیای طبیعی نظیدر طوفدان، سدیل،     *

انسدانی و دامدی، اپیددمی     هدای  مهاجرتیا فناورزاد مانند بیوتروریسم، جنگ،  ساخت انسانزلزله و ...، بالیای 

 .استبومی، نوپدید و بازپدید و اختالالت غیرمنتظره در عملکرد سیستم آزمایشگاه  های بیماری

 

                                                           
1
 Outbreaks 
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مددیریت/  جدزء شدرح وظدایف     در شرایط اضدطراری،  بهنگامصحیح، دقیق و  رسانی خدمتبرای  2تدابیر الزمارائه 

آزمایشدگاه   ،و سایر مسئولین ذیربط در ستاد معاونت های درمدان و بهداشدت دانشدگاهها     آزمایشگاه مسئول فنی

  می باشد. بحران کشور یریتسازمان مدو  وزارت بهداشت مرجع سالمت

 

 ایجاد اختالل اجتماعی معمول های فعالیت در که هستند اتفاقاتی (ها بحرانبالیا ) و حوادث تعریف، بر اساس

 جانی و مالی های آسیب و بوده مقابله برای دیده آسیب منطقه یا محل توان از بیش اختالالت این مدیریت .کنند می

 دارد: بستگی چیز سه به غیرممکن نیست و رسان آسیب و مخرّب اتفاقاتِ این مؤثر کنترلدارند، اما  به همراه

 )در صورت امکان( ها آنو پیشگیری از وقوع حوادث  وقوع بینی پیش قدرت (1

 )در صورت وقوع( ها آن از ناشی مشکالت وحوادث  پیامدهای بینی پیش قدرت (2

 حوادث از ناشی مشکالت به مؤثر پاسخ برای ریزی برنامه (3

بالیا )مدیریت مبتنی بر اقدامات  و حوادث جامع ریسک مدیریت روی ای ویژه تأکید دنیا سراسر در حال حاضر در

 از بیش جوامع رویکرد الزم است این اساس بر دارد. پاسخ محور( وجودبالیا )مدیریت  مدیریت جای به پیشگیرانه(

 تأمین منظور به آمادگی کسب نهایت در و وقوع حوادث از ناشی اثرات کاهش پیشگیری، ،بینی پیش بر چیزی هر

 باشند. داشته تأکید ،ها آن از ناشی پیامدهایو  حوادث مؤثر مدیریت و مناسب پاسخی

 زیرا است؛ ای ویژه جایگاه دارای بالیا، و حوادث جامع خطر مدیریت در درگیر ارکانِ تمام بین در سالمت بخش

است. در این راستا با توجه  و بالیا، حفظ سالمت ها بحرانمردم در هنگام بروز  یدغدغه و مطالبه ترین مهم و اولین

مراکز  خصوصاً در در حوزه سالمتریسک  مدیریت تقویت ،ساخت انسان و طبیعی بالیای وقوع میزان افزایش به

کاهش  شده مدیریتارائه خدمات  با از بالیا را ناشی صدمات و ومیر مرگ تواند می (،ها بیمارستاندرمانی )-بهداشتی

پس از وقوع حوادث  ها اپیدمیدر کمک به تشخیص و پیشگیری از  ای ویژهآزمایشگاه خصوصاً نقش  بین درایندهد. 

 گیرند میمورد هجوم مردم قرار  ها بیمارستانپس از وقوع حوادث،  که ازآنجاییرومیک دارد. راهنمادر نظام 

نیز باید کامالً آماده باشند تا خدمات ضروری را ارائه نمایند. چند روز پس از وقوع  ها بیمارستان های آزمایشگاه

 های آزمایشگاهود دارد که در این وضعیت ناشی از آلودگی آب، تب شالیزار و ... وج های اسهال بحران احتمال وقوع

فقط با  بهنگامباشند. دستیابی به هدف مهم تشخیص صحیح، دقیق و  گویی پاسخ یآمادهبهداشتی و مرجع باید 

اعالم به  و. علت لزوم تعیین پشتیبان متعهد است پذیر امکانو تعیین پشتیبان متعهد ایشان  ها آزمایشگاهآمادگی 

                                                           
2
 Contingency Plan 
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، این است که احتمال مراتب سلسلهو آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت؛ با رعایت  ها شگاهآزمایامور  مدیریت

، لذا با شناسایی این ریسک و تعیین پشتیبان متعهد ارائه خدمات وجود داردبه آزمایشگاه در جریان بحران  آسیب

 .گردد میتضمین  بهنگامصحیح، دقیق و 

در تا آزمایشگاه  گردیده استدوین تها،  جهت استفاده در آزمایشگاهمت توسط آزمایشگاه مرجع سال راهنمااین 

بحران و پس از بحران  بحران، حین بعدی جهت سایر مراحل آغاز های گامپیش از بحران و در  یمرحلهگام اول در 

 ، توانمندی الزم را برای مدیریت بحران حاصل نماید.ایجادشدهبا آمادگی 

 

 

 ؛ها زیرساختآوری  ، بعد از فراهم1اولیه طبق تصویر برای رسیدن به هدف 

 بهمن، سرمازدگی، ،سالی خشک صاعقه، توفان، سیل، مهیب، های زلزله باید حوادث منطقه )شامل 

و یا حوادثی را که  شود میرا که منجر به صدمه به آزمایشگاه  (گردوغبار و سوزی آتش زمین، فرونشست

)مانند ورود نمونه به تعداد زیاد به دلیل اپیدمی یک  شود میمنجر به بحران در جریان کار آزمایشگاه 

 ( شناسایی نمود،ساخت انسانو یا بالیای بیماری 

 

  را شناسایی نمود، ها بیوریسک/ها ریسکباید 

  را ارزیابی نمود، شده شناسایی های بیوریسک/ها ریسکباید 

  ،نمود، ریزی برنامهباید برای برخورد با حوادث، ضمن ایجاد آمادگی 

  تغییر یابد،آنها نگرش  و  ارتقاءیافتهآنها آموزش داد تا دانش و آگاهی کارکنان را باید 

  ،کاهش داد،را کنترل نموده و یا ها ریسکباید با استفاده از منابع 

 زمایشگاه پاسخ مؤثر بروز نماید،باید تمرین کرد تا در صورت رخداد بحران در سطح آ 
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  دستیابی به هدف نهایی  ،مختلف در جامعه های سازماندر سطح  ها برنامهو نهایتاً در صورت ادغام مناسب

 (.2خواهد بود )تصویر  پذیر امکاناضطراری  یمنطقهیعنی پاسخ مؤثر یکپارچه در سطح 
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 های موردنیاز: زیرساخت1تصویر   

 

 

 

  ی اضطراریپاسخ مؤثر یکپارچه در سطح منطقه =هدف نهایی  -2تصویر 

 (های مختلف میسر است.در سطح سازمان ها ادغام طرح با )دستیابی به این هدف فقط

 

 بحران مدیریت فرایند( 5-1

 توجه و ها چهار مرحله وجود دارد که باید مورد در بحران. وجود دارد بحران احتمال وقوع سازمانی هر برای

 مدیریت قرار گیرد:
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 کاهش آسیب و آمادگی( های روش بینی پیشبحران ) از مرحله پیش 

 بحران )هشدار( مرحله آغاز 

 بحران )پاسخ و کنترل( مرحله حین 

 بحران )بازیابی با بهسازی و بازسازی( از مرحله پس 

 

 3تصویر 

های بیشتری انجام شده ها و پیشگیریبینی هر قدر به مرحلۀ پیش از بحران بیشتر توجه شده باشد و پیش

  تر و   موثرتر خواهد بودباشد، مقابله با بحران یا بال آسان

ای و با توجه به در آزمایشگاه اقدامات الزم برای هر مرحله به شرح زیر است؛ که باید به صورت دوره (5-1-1

. تا به روز بودن اقدامات و عملیات تضمین شرایط مکانی، زمانی، جوّی، امکاناتی و ... مورد بازنگری قرار گیرد

 شود.

 :بحران از پیش یمرحله در الزم اقدامات

 (ها بیوریسکو  ها ریسک)تعیین  بینی پیش 

 پیشگیری 

 پذیری آسیب کاهش برای ریزی برنامه 
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 رسانی آسیب کاهش برای ریزی برنامه 

 واکنش برای آمادگی 

 

 آغاز بحران: یمرحلهاقدامات الزم در 

 هشدار 

 مقدماتی ارزیابی 

 بسیج آغاز 

 مصونیت ایجاد 

 حین بحران: یمرحلهاقدامات الزم در 

  بحران یدامنهکنترل 

 استقرار نظم 

  بحران یدامنهارزیابی دقیق 

  ها برنامهارزیابی و بازنگری 

 های بعدی ریزی برای بحرانتحقیق و تفحص بر وضع موجود به منظور برنامه 

 

 پس از بحران: یمرحلهاقدامات الزم در 

 بهسازی 

 بازسازی 

 توسعه 

 استقرار وضعیت عادی 

  ها برنامهارزیابی و بازنگری 

 ریزی آینده برای برنامه )درس اموخته ها( استفاده از تجربیات گذشته 

به شمار  ها سازماندر همه  بالیا و حوادث در بحران مدیریت اصلی در فرایند ارکان از آمادگی (5-1-1-1

 ابزارهای از استفاده با ها ریسک مداوم ارزیابی شکل، نیازمند شناسایی و ترین ساده در که (4)تصویر  رود می

 .است ارزیابی بر اساس استانداردهای بومی و تمرین جامعه، کارکنان، آموزش آموزش ،ریزی برنامه
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 4تصویر 

 

 آمادگی باید در سه سطح ملّی، محلی و فردی ایجاد شده و حفظ گردد.

( ها آزمایشگاه ،راهنما این مورد در) ملّی سطح در بالیا و ها بحران با مقابله برای آمادگی های نیازمندی -

 :است زیر موارد شامل

  ها سیاستو  مشی خطتدوین 

 تدوین استانداردها 

  عملکردی راهنماهای و ها دستورالعملتدوین 

 ، آزمایشگاه(راهنما)در مورد این  محلی سطح در بالیا و ها بحران با مقابله برای آمادگی های نیازمندی -

 :است زیر موارد شامل

 مشخص کردن ساختار مدیریت 

 تعیین اهداف 

 تدوین برنامه عملیاتی 

  ارزیابی های شاخصتعیین 

 تأمین منابع اعم از مالی و انسانی 

 آموزش کارکنان 
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  عملکردی ملّی راهنماهای و ها دستورالعملالزم بر اساس استانداردها،  های دستورالعملتدوین 

، کارکنان راهنما)در مورد این  در سطح فردیو بالیا  ها بحرانآمادگی برای مقابله با  های نیازمندی -

 آزمایشگاه( شامل موارد زیر است:

 دانش افزایش 

 نگرش بهبود 

 الزم های مهارت کسب 

 اجتماعی پذیری مسئولیت 

 

 مسائل حقوقی و اخالق( 5-2

 :گیرد قرار توجه مورد باید اخالق و حقوقی مسائل بالیا و ها بحران مدیریت در

 بهنگامجهت پاسخ  ریزی برنامهاخالق پزشکی و  (5-2-1

 بهنگامپاسخ  ریزی برنامهمالحظات قانونی در  (5-2-2

 چراکهمدنظر قرار گیرد.  االمکان حتیو بالیا باید مسائل حقوقی و اخالقی  ها بحرانبدیهی است در صورت بروز 

راهنمای در این زمینه  اخالقی و قانونی بر نهادهای دولتی و عمومی تأثیرگذار هستند. های حوزهبالیای بزرگ در 

زشکی و منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاههای پ زشکی سازمان نظامپعمومی اخالق حرفه ای شاغلین حرف 

 کند.اخالقی را پشتیبانی می مسائل  که در حوزه های مختلفپزشکی تشخیص 

شامل مقرراتی است که حقوق، وظایف و ایمنی کارکنان در محل  ها آزمایشگاهمقررات مربوط به عملیات فوریت برای 

 کار را دربرمی گیرد.

 

 هدایت و توسعه برنامه عملیات اضطراری (5-3

 مدیریت و ریزی برنامه (5-3-1
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 و ها فعالیت بالقوه، طور به که را خود اختصاصی و عمومی های پذیری آسیب فعاالنه باید آزمایشگاه 

اقدامات الزم  و  نموده شناسایی دهد می قرار ریسک معرض در بالیا/ها بحران طی را آزمایشگاه عملکرد

در حوزه حقوق  ای حرفهشامل تمامی مسائل  می بایست بینی پیشنماید. این  ریزی برنامهو  بینی پیشرا 

 و ایمنی کارکنان نیز باشد.

 را پاسخ مرحله که را خود آسیب کاهش و آمادگی های فعالیت می بایست ها آزمایشگاه همچنین 

 .کنند اجرا اضطراری عملیات در موردنظر یدامنه با مطابق نماید میپشتیبانی 

 ریزی برنامه مراحل: 

 های فعالیت استمرار منظور به پاسخ و آمادگی کسب جهت الزم مراحل و چارچوب نمودن مشخص 

 آزمایشگاهی.

  فجایع ها ها/بالیا یا بحرانفوریت/بال یا بحران/فاجعه با توجه به تعداد فوریتتعیین مدیر/فرمانده برای/

 شناسایی شده و تشکیل درخت فرماندهی.

 فرد. هر وظایف شرح تعریف  

 

 :لحاظ گردیده و مد نظر قرار گیرد یزیر برنامه در می بایستکه  ییها جنبه :توجه

 آزمایشگاه، یها سکیرآگاهی از  -

 بومی منطقه، های بیماریشناسایی  -

 انتقال امن و ایمن نمونه، -

 آموزش کارکنان در خصوص کار در شرایط فوریت و بالیا، برگزاری تمرین و مانور، -

، اصلی به آزمایشگاه جدی یصدمهتعیین آزمایشگاه جایگزین یا ارجاع )پشتیبان( که بتواند در صورت  -

 آن را انجام بدهد وظایف های آزمایش

 ،ارزیابی عملکرد آزمایشگاه جایگزین یا ارجاع )پشتیبان( ینحوه -

 

 آزمایشگاه های ریسک و ارزیابی شناسایی (5-3-1-1
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در فوریت/بال یا بحران/فاجعه بسیار مهم است. این  ریزی برنامهدر آزمایشگاه درک انواع ریسک جهت 

 زیر است: موضوع شامل دو موضوع

 این مهم با توجه به  که آزمایشگاه در آن واقع است. ای منطقهدر مکان/ ها ریسک شناسایی

/بالیا یا بحران/فجایع چه داخلی چه خارجی که ممکن است مرکز با ها فوریتوضعیت متفاوت 

 .شود میآن مواجهه شود برآورده 

  ها ریسکارزیابی 

 از دو جنبه زیر نیز بیان نمود: توان میاهمیت ارزیابی ریسک را 

 بر روی منابع سازمان تأثیرگذاریارزیابی  -                       

 ها برای کاهش این تاثیرات بالقوه تعیین تاثیرات بالقوه به منظور تعیین موثرترین منابع یا روش -     

  

 حوادث بندی طبقه (5-3-1-2

، لذا زنند میو اموال صدمه انسانها آشکار و پنهان به  های مکانیسماز طریق  /بالیا یا بحران/فجایعها فوریت

 قرار گیرند. بندی طبقهمورد  باید

حوادث آشکار، مشخص و واضح بوده و اخبار آن در سطح محلی یا ملّی در عرض چند دقیقه انتشار 

حتی در یک مکان عمومی  ها آنبالفاصله آشکار نشده، واکنش علیه  ؛ در مقابل، حوادث پنهانیابد می

 آشکار نیست.

 

 

 پنهانحوادث آشکار و  های ویژگی

 پنهان آشکار حادثه های ویژگی

 .نیستآن واضح  ی ایجادکنندهعوامل  آن واضح است. ی ایجادکنندهعوامل  شناسایی حادثه

 ها هفتهروزها تا  ها ساعتدقایق تا  حادثه گیری شکلزمان 
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 برای شناسایی اهمیت دارد. است. اهمیت بیمعموالً برای شناسایی  مراقبت بهداشت عمومی

 شناسایی اولیه و پاسخ
 اجرای قانون 

 نجات کارکنان/ مردم 

 ها آزمایشگاه، 

 ،کارکنان بهداشتی 

  ها عفونتمتخصصین پیشگیری از 

 نوع سالح و علت آن

 انفجاری 

 شیمیایی 

 ای هسته 

 عوامل عفونی 

 شیمیایی های مسمومیت 

  مواد رادیواکتیوانتشار 

 اصلی های چالش

  در سطح وسیع دیده حادثهخروج فوری افراد 

 ضدعفونی کردن بالقوه 

 درمان سریع 

  و جامعه دیده حادثه یخانوادهپشتیبانی عاطفی 

 شناسایی و مراقبت 

 پیشگیری و ارتباط سیستم بهداشت عمومی 

  جهت مراقبت وسیع از  بهداشتی بالقوهگسترش سیستم

 حادثه دیدگان

 آزمایشگاه/آزمایشگاه پذیری آسیب ارزیابی لیست چک فرم از ها ریسک شناسایی برای (5-3-1-3

مهم تحت تأثیر را  های سرفصل خوبی به( که 1/بالیا یا بحران/فجایع )پیوست ها فوریتشرایط  در پشتیبان

و سؤاالت مرتبط با آن ارزیابی  لیست چکاین  های سرفصلمدنظر قرار داده است، استفاده نمایید. توجه به 

 از: اند عبارت ها سرفصل. این نماید می پذیر امکانرا  تری صحیح

 رهبری 

 ارتباطات 

 امنیت 

 منبع انرژی 

 سوخت 

 منابع تجهیزاتی 

 و مواد مصرفی ها کیت 

 فضای کار و ایمنی 

 پشتیبانی از سوابق 

 شرایط اسکان کارکنان 

 منابع مالی و ذخایر غذایی برای کارکنان 

 تخلیه اضطراری 

 آمادگی برای افزایش بار کاری 

 هماهنگی با مرکز فرماندهی 
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متداول مناسب  های روش، از ریزی برنامهرسیدگی و  بندیِ اولویتجهت  ها ریسکبرای ارزیابی  (5-3-1-4

 و ... استفاده کنید.Failure Mode and Effect Analysis)) آنها اثرات و نارسایی انواع واکاوی مانند

 اقدامات اصالحی انجام دهید. ها ریسکبرای کنترل و کاهش  (5-3-1-5

مدیریت مبتنی  یرویه/بالیا، اقدامات پیشگیرانه انجام داده، ها بحران/ها فوریتبرای مقابله با  (5-3-1-6

 بر مدیریت ریسک را در پیش بگیرید.

 ها/بالیای سازمان مشارکت در تهیه برنامه پاسخ در فوریت (5-4

/بالیا اولین محل هجوم مردم برای گرفتن خدمات سالمت ها بحراندر شرایط بروز  ها بیمارستان که اینبا توجه به  

به دلیل یک فوریت/بال  ایجادشدهبا توجه به عواقب  ، در این وضعیت مدیریت آزمایشگاه باید بداند کههستند

حضور در با باشد. بنابراین مدیریت آزمایشگاه باید  پذیر آسیب انحصاری طور به سیستم آزمایشگاه نیز ممکن است

 پذیری آسیب/بالیا مشارکت نموده و ها فوریتدر تهیه برنامه پاسخ در  ها فوریتحوزه  ریزان برنامهجلسات 

 اختصاصی مرتبط با آزمایشگاه را تأکید نماید. 

در طبقات باالی   minilabوچک(ایجاد یک )آزمایشگاه ک برایمثال توجیه مدیریت ارشد بیمارستان  طور به

با ظرفیت باالی ذخیرۀ برق و اتصال تعدادی  (UPS)تهیۀ یک منبع الکتریکی پایدار ، بیمارستان برای مقابله با سیل

)بنا به صالحدید مسئول فنی آزمایشگاه بر اساس دامنه عملکرد( و ... از اقدامات  UPSهای ضروری به از دستگاه

 باشد.پیشگیرانۀ ضروری می

 آمادگی

 و اطالعات اتمدیریت ارتباط -

 مدیریت منابع -

 فرماندهی و مدیریت -

 ایجادشدهظرفیت  مدیریت اجرا و نگهداری -
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 هماهنگیمدیریت مؤثر و کارآمد در آزمایشگاه بعد از  کند یمکمک  :3(ICS) ( سیستم فرماندهی حادثه5-4-1

و ارتباطات که در یک  ها روشبا مدیریت بیمارستان از طریق ادغام ترکیبی از امکانات، تجهیزات، کارکنان، 

 ، فعال گردد.کنند میساختار سازمانی مشترک عمل 

کاربردی اصلی تشکیل شده است: فرماندهی، عملیات، طراحی و  یحوزه پنج، ها فعالیتبرای تسهیل 

پیشنهاد  5-3در ردیف  شده معرفیبیشتر منبع  یمطالعه، تدارکات و مدیریت امور مالی )برای ریزی برنامه

 .(گردد می

 .استبالیا /ها بحرانو ارزیابی سه رکن اصلی آمادگی مقابله با  ای دورهتمرین  ، اجرا وریزی برنامه( 5-4-2

در یک آزمایشگاه بیمارستانی باید طوری باشد که مواردی نظیر منابع انسانی، ایمنی و  ریزی برنامه (5-4-3

 امنیت، پشتیبانی مالی و تأمین منابع انرژی در نظر گرفته شود.

 

 شناسایی اهمیت عملکردهای بیمارستان/آزمایشگاه جهت عملیات مناسب آزمایشگاهی طی یک اضطرار (5-5

 انسانی منابع های چالش (5-5-1

.لذا مدیریت آزمایشگاه ومرکز باید هستند کارکنان آزمایشگاهترین اجزای پاسخ به فوریت/بال یا بحران/فاجعه،  مهم

 ریزی جهت فوریت/بال یا بحران/فاجعه در نظر بگیرند. کار را در هنگام برنامه زیر مرتبط با محل موارد

 اطمینان از ایمنی محل کار 

 ،ها در حین فوریت تفهیم شرح وظایف محوله و گزارش عملکرد آن اطمینان از حضور کارکنان 

  مدیریت مؤثر کارکنان در حین عملیات )تشکیل تیم و انتخاب افراد توانمند جهت کار در شرایط بحران و

 تعیین افراد جانشین، تدوین برنامه مدوّن آموزشی( بالیا،

آزمایشگاه )هم مدیریت و هم کارکنان( از  ازجملهافراد درگیر  یهمهدر بروز یک فوریت/بحران یا بال، 

با شرایط  راخود باید  پس از یک مصیبت ها فعالیتانجام وظایف و بازیابی  منظور به و واقعه متأثر شده

 جدید منطبق نمایند.
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با آموزش پیشگیرانه به شرح زیر، پاسخ مؤثر در هنگام  تواند می کارکناناز مدیریت  ای جنبههر 

 /بالیا را افزایش دهد:ها فوریتبروز 

کاهش آسیب در آزمایشگاه و مرکز در  ینحوهبه کارکنان در مورد آمادگی و  رسانی اطالع -1

 /بالیاها فوریت

آشنایی با مفاهیم سامانه  ازجمله/بالیا ها فوریتارائه یک تصویر از چگونگی ارائه خدمت در حین  -2

(ICS) فرماندهی حوادث
4 

 /بالیاها فوریتخود در زمان  یشدهمحوّل  های مسئولیتبه  نسبت کارکناناطمینان از درک  -3

 /بالیاها فوریتکارفرما در زمان  های مسئولیتاطمینان از درک کارکنان به  -4

 /بالیاها فوریتتعهد کارفرمایان برای اطمینان از محیط کاری ایمن و امن تا حد امکان در طی  -5

 کارکناندر دسترس بودن ( 5-5-1-1 

جایگزین را ارزیابی نموده، بر  کارکنانموجود و  کارکنان های قابلیتمدیریت آزمایشگاه باید تعداد و 

 زیر مهم است: های جنبهنماید. در این زمینه توجه به  ریزی برنامهاساس آن 

  نظیر ایمیل، تلفن همراه، پیامک( ها روش)تماس تلفنی یا سایر  رسانی اطالعوجود سیستم 

  وسایل نقلیه، طراحی شناسه مناسب برای ورود به مرکز/آزمایشگاه کردنفراهم 

  ،برای  ریزی برنامهکاری و حجم آزمایش ممکن است نیاز به  های شیفتبسته به تعداد کارکنان

 اقامت در محل یا در اطراف مکان آزمایشگاه وجود داشته باشد. های مکانایجاد 

 که طوری بهمان وقوع فوریت/بالیا انجام شود. آموزش به کارکنان آزمایشگاه باید قبل از ز 

بحرانی، آموزش الزم را دیده باشند.  های آزمایشتمام کارکنان جانشین نیز در خصوص انجام 

مختلف آزمایشگاه  های قسمتدر ضمن برای اطمینان از تسلط کارکنان، چرخش کاری در 

طوفان، اگر تعداد کارکنان کافی مثال برای حوادثی مانند  طور بهباید طراحی و اجرا شود تا 

 نباشد از کارکنان جایگزین درخواست همکاری گردد.

 پشتیبان( کارکنان 5-5-1-2
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نیاز باشد به آزمایشگاه کمک  ها فوریتکه ممکن است در  استاین مبحث مربوط به کارکنان پشتیبان 

 کمتری در حوزه آزمایشگاه در این خصوص شده است. ریزی برنامهنمایند. معموالً 

 مواردی که باید برای استفاده از کارکنان پشتیبان در نظر گرفت شامل:

 مناسب مجوز وجود 

 دار عکس شناسایی کارت 

 سالمت کارت 

 کاری سوابق 

 خانوادگی و شخصی تماس اطالعات 

 کارکنانمراقبت از  (5-5-1-3

 کارکنان، ایجادشدهنیازهای فردی کارکنان باید در نظر گرفته شود، همچنین با توجه به شرایط 

هستند، لذا در این خصوص نیز باید  هایشان خانهو  ها خانواده براحتماالً نگران تأثیر بحران/بال 

 الزم صورت گیرد. ها و پیش بینی های رسانی اطالع

، تعداد ساعات کاری مفید ممکن است کاهش یابد. توالی یابد میکه استرس افزایش  زمانی مدتدر طی 

، باید دسترسی آسان مانند میو کارکنانی که در ساختمان باقی  یافته  افزایشکوتاه باید  های استراحت

 به موارد زیر را داشته باشند:

 سرویس بهداشتی و حمام 

 آشامیدنی سالم  آب، وعده غذایی کامل 

 محل استراحت و خواب 

 لوازم بهداشتی 

 دارو 

 رختکن برای تعویض لباس 

نزدیک اطمینان حاصل کرد تا  های رستورانو  ها هتلقبلی با  های هماهنگیاز  توان میدر صورت لزوم، 

 قرار گیرد. ها آن های خانوادهو در صورت لزوم این امکانات در اختیار کارکنان 
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برای مقابله با عواقب عاطفی بحران برای کمک به مراقب سالمت روان باید در طول بحران و پس از بحران 

 کارکنان آزمایشگاهی در دسترس باشد.

 کارکنان محافظت از( 5-5-1-4

است که الزم برای ادامه عملیات در شرایطی که ممکن است برای کارکنان شرایط پرخطر ایجاد کند، 

تشعشعات، قرار گرفتن در خطر مثال عنوان بهموجود از ایمنی در برابر خطرات بالقوه  های سیستم

در حین انجام آزمایش، عوامل شیمیایی، آسیب فیزیکی و خطرات محل کار  زا بیماریمعرض عوامل 

 آگاهی داشته باشند.

 مناسب تضمین شود. های روشاز همه، ایمنی عمومی محل کار باید از طریق  تر مهم

، برای ایجاد شده شناسایییک فوریت تهدیدات خارجی در خصوص کارکنان، باید روزانه و در طول 

 امنیت فیزیکی مناسب با سطح تهدید، اقدام شود.

  که ، وجود داردبزرگ، یک واحد امنیتی )واحد حراست(  های بیمارستاندر بسیاری از

و با نظارت بر کارکنان و تجهیزات، اطمینان از ایمنی  کند میرا اجرا  هایی رویهو  ها سیاست

 .کند میبیماران و کارکنان را فراهم 

  امنیتی روتین و مربوط به حوادث، به  های مسئولیتمستقل و وابسته،  های آزمایشگاهبرای

 .گردد برمیمدیریت/مسئول فنی آزمایشگاه 

 :استشامل موارد زیر  5(CBRNE) بیشترین تهدیدهای موجود

  دشیمیاییتهدیدهای 

 بیولوژیکی )زیستی( تهدیدهای 

 رادیولوژیک تهدیدهای 

 ای هسته تهدیدهای 

 انفجاری تهدیدهای 

                                                           
5
 CBRNE: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive 
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  بالقوه و بدون شناسایی شدن  صورت بهتروریستی آشکار و پنهانی که  های فعالیتهمچنین

 .شوند مینیز جزء تهدیدات محسوب  شوند میوارد محل کار 

  این است که انتقال بدون ایجاد آلودگی به تهدیدها پاسخ برای اگر چه اولین استراتژی رایج

کنند  ولی چون بسیاری از قربانیان که در طی یک حادثه به بیمارستان مراجعه می انجام شود،

ها وجود دارد، بنابراین پیشنهاد  به قسمت تریاژ وارد می شوند، امکان ابتال به انواع آلودگی

شناسایی هایی جهت رفع این مشکل، برای  ها آمادگی الزم و استراتژی شود بیمارستان می

ها  که در معرض این آلودگی یپرسنل همچنین محافظت از وآنان و مدیریت افراد آلوده شده 

 هستند اتخاذ نماید.

هداری مواد خطرناک دارند و برای نگزدایی  آلودگیها و تجهیزاتی برای  ها، تیم بیمارستان برخیامروزه 

 اند.  موجود در داخل و خارج از محل کار آموزش دیده

و تجهیزاتی برای گندزدایی دارند و برای نگهداری مواد خطرناک موجود  ها تیم، ها بیمارستان امروزه

 .اند دیدهدر داخل و خارج از محل کار آموزش 

 های آزمایشگاهبیمارستانی نسبت به  های آزمایشگاهآن  تبع بهو  ها بیمارستانبه دالیل روشن،  :توجه

مستقل یا بهداشتی بیشتر در معرض خطر آلودگی هستند. برای یک آزمایشگاه بیمارستانی، حفظ 

به  تواند میو  مهم بوده زدایی آلودگی های روشایمنی روزمره در محل کار و آشنایی با حوزه امنیتی و 

 کمک کند. کارکنان

 بیمارستان (5-5-2

/بالیا نقش مهمی در ارائه خدمات سالمت دارا بحراندر شرایط بروز  ها بیمارستان که اینبا توجه به 

را با سیستم  ها آنآزمایشگاه، باید  ازجملهواحدهای درگیر  یهمه در یکپارچههستند، جهت مدیریت 

 مدیریت حوادث همراه نمایند.

 ارتباطات (5-5-3

چالش در عملیات بحران و بالیا در مقیاس بزرگ به  ترین بزرگ عنوان بهاختالل در سیستم ارتباطات اغلب 

 .رود میشمار 
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/بحران یا بالیا، به دلیل آسیب ها فوریتارتباطات روزانه وابسته به یک سیستم تلفن عمومی است. معموالً در 

موجود، امکان استفاده  های سرویساز  کننده استفادهران یا به دلیل حجم باالی کارب ارتباطی های زیرساختبه 

در این مورد وجود دارد، بنابراین باید  اکنون هم. این اطمینان از نیستاز تلفن و سرویس موبایل عملیاتی 

 تدابیری اندیشیده شود.

 پشتیبانارتباطی  سیستم یک طراحی و تعیین (5-5-3-1

در طول یک حادثه تحت تأثیر قرار  تواند میمحیط ارتباطی یک آزمایشگاه و بیمارستان  که ازآنجایی

ارتباطی پشتیبان،  های قابلیت جستجویفزاینده در  طور بهبهداشتی  های سیستمو  ها بیمارستانگیرد، 

 تلفن عمومی ندارند. های سیستمهستند که وابستگی به  ای ماهواره و سیم بی های سیستمنظیر 

 سیساتتأ (5-5-4

بیمارستانی و مستقل )غیر وابسته و بهداشت عمومی( را  های آزمایشگاهنقص تأسیسات ممکن است عملکرد 

 های مکانیسمخدماتی که باید ارائه دهند، ممکن است  یدامنهبسته به  ها آناز  هرکدامتحت تأثیر قرار دهد که 

 داشته باشند. ریزی برنامهمتفاوتی جهت 

 قطع برق (5-5-4-1

/بالیا، ریسک قطع منبع اصلی انرژی )برق( وجود دارد و آزمایشگاه ممکن است به منبع انرژی ها فوریتدر 

 اورژانس نیاز داشته باشد. ای ذخیره

 :استشامل موارد زیر  ،کند می استفاده اضطراری برق از آزمایشگاه که زمانی عمده نگرانی سه

 تجهیزات عملکرد پایداری برای مناسب شرایط در محیط دمای داشتن نگه  -1

 مجموعه کل کارکرد و آزمایشگاهی فرایندهای انجام برای مناسب( روشنایی) نور تدارک  -2

 کارکنان اولیه نیازهای تأمین  -3

 

عملیات  یدامنهو  استبرای هر آزمایشگاه مختص آن آزمایشگاه  الذکر فوق های نگرانیبرای رفع  ها حل راه

 .گردد می ریزی برنامهاورژانس )اضطراری( توسط مجموعه و مدیریت آزمایشگاه 
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های بهداشتی مراکز مراقبت بیشتربه رغم وجود پریزهای برق اضطراری در آزمایشگاه، مهم است بدانیم 

خوردار یند معمول مراقبت بیمار برآدرمانی از تعداد کافی ژنراتورهای تولید برق اضطراری جهت حفظ فر

 نیستند.

 اضطراری برق کامل( ممیزی)بازبینی های الکتریکی بیمارستانی،  به جهت پیچیدگی فوق العادۀ سیستم

شود. بدین  مجموعه و آزمایشگاه جهت اطمینان از تأمین نیازهای بحرانی در شرایط اضطراری توصیه می

آزمایشگاه مشاهده کنید که چه ابزاری در زمان  از جمله مجموعههای مختلف  از قسمتمفهوم که با بازدید 

 ند؟نکد یا نمینکن ژنراتور کار می شدنو روشن شهر قطع برق 

 در این ممیزی باید موارد زیر ارزیابی شود: 

  مهم و  های قسمتیا  بیمارستان در مراقبت از بیمار های بخشروشنایی سقف در  کاهشآیا

 ضروری آزمایشگاه وجود دارد؟

از بیمارستان نیاز  هایی بخشدر  حمل قابلممکن است به منابع روشنایی )نور(  گیری خونبخش 

 داشته باشد.

 اثر در بحرانی غیر نواحی برخی است ممکن آزمایشگاه دوباره طراحی در زمان، گذشت با

 برق پشتیبانی برای که ای محدوده از فراتر. )شود تبدیل بحرانی فضای به موجود شرایط

 آزمایشگاهی یندهایآفر برخی و شده طراحی دوباره نواحی(. است شده ریزی برنامه اضطراری

 آزمایشگاهی های فعالیت برخی همچنین. باشند داشته سقف روشنایی منبع به نیاز است ممکن

 .باشند داشته پرنور هایمحل به جابجایی به نیاز است ممکن

 

  آزمایشگاه پزشکی چه خواهد بود؟روشنایی در نواحی غیربحرانی کاهش تأثیر 

و  های پاتولوژیهای بافت شناسی، آزمایشگاههای ستادی، آزمایشگاهاین نواحی شامل بخش

 است.  نگهداری نمونه

 تخلیه موارد جز به) فعالیتی هر برای ناکافی اضطراری روشنایی با است ممکن نواحی این

 عملیات و مجموعه کلی سیستم طراحی هنگام در بایستی موارد این. باشند مواجه( اضطراری

 .شوند لحاظ مدت طوالنی برق قطع با مواجهه زمان در آزمایشگاه
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  است؟ شده بازبینی آیا کلیه پریزهای برق 

 طور به است ممکن ،کاری فضاهای در اهمیت حائز و حساس تجهیزات این صورت غیر در

 پاسخ گوی است ممکن اضطراری برق پریزهای نادر، موارد در. شوند برق قطع دچار ناگهانی

 .نباشند کافی برق جریان عبور

 

 اطالعاتتکنولوژی  آیا تجهیزات اساسی (ITبه ) برق اضطراری مجهز است؟ 

 برق قطع برای اطمینانی قابل شکل به بایستی های تکنولوژی اطالعات سیستم سطوح کلیه

 .نکند بروز خدمات در ای وقفه و خلل تا باشدآمادگی داشته  تصادفی، یا ریزی شدهبرنامه

 

  به سیستم برق اضطراری مرتبط هستند؟ شده تعیین های یخچالآیا 

 معرض در است ممکن طوالنی های قطعی در نمونه و معرف داری نگه شرایط این صورت، غیر در

 .گیرد قرار خطر

 آیا سیستم تأمین آب آزمایشگاه وابسته به سیستم برق است؟ 

 و است آزمایشگاهی تجهیزات از بسیاری برای الزم مصرفی ماده پزشکی آزمایشگاه در آب

 جایگزین منابع آیا. شد خواهد انجام آن  بی وقفه تأمین که شود حاصل اطمینان بایستی

 کافی اضطراری موارد برای و( شده بندی بسته مقطر آب یا بطری آب نظیر) هستند موجود

 بود؟ خواهد

 

  از ها یخچالآیا مناطقی که تعداد زیادی از تجهیزات در آنجا نصب شده نظیر محل استقرار ،

 ؟هستندنظر دما تحت کنترل 

 چندعرض در و نکند پشتیبانی را مجموعه در دما تنظیم است ممکن اضطراری برق های سیستم

 برخی و شوند خارج آزمایشگاهی تجهیز کار فرایند قبول قابل یمحدوده از است ممکن دقیقه

 .بیندازند خطر به نیز را خون بانک عملکردهای

( جابجایی) با قابلیت حمل هوا تهویه دستگاه و بزرگ سایز در کننده خنک فن بودن دسترس در

 .باشد ضروری و حیاتی تابستان فصل در خصوص به موارد این در تواند می

 .باشد استفاده قابل تواند می ها دستگاه کردن خنک برای نیز خشک یخ
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  خودکار بیوشیمی، هماتولوژی و کشت خون، انکوباتورها و هودها با برق  های دستگاهآیا

 ؟کنند می اضطراری نیز کار

 

 منبع  به متصل تجهیزات این آیاUPS
 برق سیستم به سریع انتقال امکان کهطوریهستند به 6

 باشند؟ داشته را دستگاه کارایی در تأثیر بدون اضطراری

با همکاری پرسنل مهندسی بیمارستان،  دهای الکتریکی بای های کاهش ریسک نقص در سیستماستراتژی

های سیستم ها و محدودیتریزان اورژانس و کادر پزشکی تدوین شده و  در آن توانمندیمدیریت، برنامه

به مشاوره گرفته شوند تا  دبای مورد اشارههای بخش کارشناسان .تأمین برق اضطراری مد نظر قرار گیرد

 شود، ارزیابی شود. ها و روشنایی که توسط توان ژنراتور پشتیبانی میسیستم

ارزیابی شود تا اطمینان حاصل گردد در  ای دوره صورت بهسیستم و کارایی برق اضطراری بایستی توجه: 

در آزمایشگاه باید  ،ها ارزیابیسوابق در این راستا . هستندبرخوردار  مواقع ضروری از عملکرد صحیح

 موجود باشد.

به برق اضطراری و سیستم  تجهیزات کلیدیاست که هماهنگی نموده تا  آزمایشگاه مسئولیتاین  :توجه

UPS  شود. گذاری صحهباید  بار یکوصل باشند و این فرایند حداقل هر سال 

های بیمارستانی امکان استفاده از  آزمایشگاههای مستقل ممکن است برخالف با توجه به این که آزمایشگاه

های آزمایشگاهی و انتظارات مشتریان،  مولد برق )ژنراتور( را نداشته باشند، باید بر اساس فهرست تست

تدارکات جهت پشتیبانی استمرار فرآیندهای آزمایشگاهی در صورت بروز قطع برق را در دامنه تغییرات 

 ای داشته باشد. گسترده

ممکن است دسترسی به منابع بیمارستانی داشته و یا نداشته باشند. این ی بهداشت های اهآزمایشگ

)نظیر  ها تستکاری برخی از  یچرخهمهمی که دارند و با توجه به  های مسئولیتبا توجه به  ها آزمایشگاه

 های آزمایشگاهغربالگری نوزادان(، باید تدابیر خاص برای خود اندیشیده باشند. بر اساس نظر اتحادیه 

 الزم، در نتیجه کنند میایفا  ینقش کلیدی در سالمت و ایمنی عموم ها آزمایشگاهاین  7(APHL)بهداشتی 
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 که هنگامیتا باشند اصلی )متمرکز به جمعیت( خود  های فعالیتقادر به ادامه  ها آزمایشگاهاست این 

 دچار اختالل نگردد. ها آنمعمول  های، فراینددهد میرخ ریسک قطع برق 

 قطع آب (5-5-4-2

 ها دو نوع آب مورد نیاز است: آب آشامیدنی و آب برای مصارف آزمایشگاهیبرای آزمایشگاه

آب آشامیدنی برای مصرف شخصی، بیمار و بهداشت شخصی کارکنان، نظافت محیط، حفاظت از آتش، 

 شود.زباله استفاده میها و دفع ها، خنک کردن محیط و دستگاهسترون سازی دستگاه

تواند خریداری شده و یا توسط دستگاه دیونایزر یا تقطیر مطابق با استانداردها در آب آزمایشگاهی می

 آزمایشگاه تهیه شود. 

بینی  دسترسی به آب برای مصرف شخصی در مواقع اضطرار ممکن است دشوار باشد. بنابراین باید پیش

 هی از قبل شده باشد.تامین آب آشامیدنی و آب آزمایشگا

 در) شود گرفته نظر در فرد هر مصرف برای روز هر در آب فنجان 9 حداقل که شودمی توصیه 

بهداشتی به ازای هر  و پاک آب گالن یک میزان به ذخیره (.است بیشتر مقدار این گرمتر مناطق

 . شود می توصیه روز هر در نفر

 آزمایشگاهی اطالعات ( سیستم5-5-5

های آزمایشگاهی در  تستانجام یند آدر فر 9(HIS)و بیمارستانی  8(LIS)سیستم اطالعات آزمایشگاهی 

 یا فازهای قبل، حین و پس از انجام آزمایش نقش دارد. در صورتی که بحران، سیستم اطالعات آزمایشگاه

یندهای آکلیه فرکه مقابله با بحران بیمارستان را تحت تأثیر قرار دهد، وجود یک برنامۀ مشخص 

های مورد اشاره را پوشش دهد، ضروری است. این  افزارها و موارد قطع برق سیستمآزمایشگاه، میان

 شود.را نیز شامل می (wireless)های با کابل نیست، بلکه سرویس های بی سیم موضوع محدود به سرویس

های مختلف مشخص کرده باشد.  را در محلها  و زیرساخت ها( )رایانه ها این برنامه باید در ابتدا سیستم

موارد زیر را  ی نامطلوب،های خود و کاهش رخدادها برنامهعرضه و اجرای ها نیاز دارند که جهت  آزمایشگاه

 لحاظ کنند:

که تصمیمات مختلف  LISهای گردش کاری در زمان قطع کوتاه مدت و دراز مدت کارکرد  تعیین برنامه -

 مشخص شده باشد.بر اساس نوع حادثه در آن 
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افزار نظیر ذخیرۀ نتایج، های میانکه می توانند پردازش 10کامپیوترهای مستقل و شبکه افزونه -

 درخواست آزمایش و موارد مربوط به نمونه ها و نتایج را مدیریت کند. 

 Redundant LIS /EHR node الکترونیکی آزمایشگاه یپرونده یها نمونه  -

موجود و امکان انجام محاسبات و فرایندها از راه دور در  های درخواستبرای انجام  هایی گزینهوجود  -

 زمانی که امکان محاسبات داخلی وجود ندارد.

برای تمامی کامپیوترها، تجهیزات جانبی )از قبیل چاپگر( و  پشتیبان USP منبع الکتریکی قطع نشدنی -

 IT بخشو  شبکه، همچنین برق اضطراری فضای داخلی های سیستم

 در مواقع لزومبرق اضطراری  های سیستمدر دسترس بودن  -

 .کند میاستفاده  سیم بی های فناوریزیرساخت شبکه پشتیبان که از ایجاد  -

پشتیبان که زیرزمینی و در دسترس بوده و یا باالتر از سطحی  های دادهخطوط ارتباطی شبکه افزونه  -

 قرار گیرد تا خطراتی مانند سیل به آن آسیب نزند.

برای مواقعی که قطعات اختصاصی سیستم کار نکند و اتصال مجدد و یا تعمیر مورد نیاز باشد، باید نقشه 

 ات قابل تعویض در دسترس باشد.ای از قطع اتصاالت شبکه برای بازبینی، ارجاع و همچنین مجموعه

را از حمالت بیرونی محافظت کنند.  ها دادهامنیت شبکه باید در جایی قرار گیرند تا  افزاری نرم های برنامه

LIS  از طریق سناریوهای قطع دسترسی شبکه، آزمایش شده تا اطمینان حاصل شود  ای دوره صورت بهباید

کلیه برای عملکرد  اختاللو کمترین  ها دادهکه در صورت نیاز، بازیابی سریع اطالعات بدون از دست دادن 

 آزمایشگاه انجام خواهد شد. فرایندهای

نباشد، مهم است که سیستم دستی در دسترس باشد  گو پاسخ افزاری نرمبه هر دلیل سیستم  که درصورتی

نمونه،  آوری جمعثبت شود. حداقل اطالعات شامل تاریخ  ها نمونهدر یک دفتر، اطالعات بیمار و  که طوری به

از  نسخه. حفظ یک است آمده دست بهنام بیمار، تاریخ تولد، محل درخواست، نوع نمونه، نوع تست و نتایج 

 باشد. نتایج چاپی یک جایگزین برای عنوان به تواند می دستی به صورت گزارش نتایج

 خطاهای اتصال شبکه( 5-5-5-1
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 های سیستمها، روترزها، فایروال، مودم و شامل فضاهای کاری، سرورها، هاب 11(LAN) محلی های شبکه

در حالت  توان میکار نکند، بیشتر فضاهای کاری هوشمند را  LAN که وقتیعامل مدیریت شبکه است. 

تا زمانی که شبکه بازسازی از حالت شبکه خارج شده و  توانند میپرینترهای شبکه  مستقل استفاده کرد.

و  گیرد نمیدر دسترس قرار  آسانی بهاطالعات بیماران  .در چنین شریطیبه کامپیوترها وصل شوند شود 

 دستی باید اجرا شود. های دستورالعمل

مدیریتی  های زیرساختو  ها سویچ، ها فایروال، ها ویشامل سرورها، گیت  12(WAN)شبکه محلی گسترده 

کار نکند به این معنی است که هیچ اطالعاتی به مرکز اطالعات انتقال پیدا  WANشبکه است. وقتی 

 آن اطالعات مهم باید از طریق فاکس، تلفن و پیک انتقال یابد. جای بهو  کند نمی

و عملکردهای متنوع ضروری را حفظ کند تا بتواند فرایندهای  HISالزم است که اتصال خود با  LISبرای 

 اجرایی مؤثر آزمایشگاه را انجام دهد.

است. اتصاالت  هایی ریزی برنامهاز چنین  ناپذیر جدایی)وایرلس( بخش  سیم بی یشبکه حفظ عملکرد

(POCT)بر بالین بیمار  های تستباید برای  سیم بی
باشد، و همچنین برای  پذیر امکاندر جایی که  13

 درخواست آزمایش مورد استفاده قرار گیرد.

های  افزاری با اشخاص ثالث )شرکت به عنوان بخشی از یک برنامۀ اضطراری مهم است که رابطۀ شرکت نرم

ات بتواند به ذینفع( دیگر ایجاد شود. که به موجب آن عملیات اتصال به شبکه خارجی تضمین شود یا عملی

های  ای مستلزم آن است که اشخاص ثالث برنامه یک شرکت نرم افزاری جایگزین انتقال یابد. چنین برنامه

 های بیمارستان گنجانده شود. راحتی در برنامهگسترده احتمالی را ایجاد کنند که بتواند به

 موجودی و( مصرفی اقالم) ملزومات (5-5-6

، افتد میاتفاق  ای منطقهبیماران که به سبب یک فاجعه محلی و یا  های آزمایش تعدادافزایش ناگهانی 

موجودی ملزومات آزمایشگاهی در دسترس را به اتمام برساند. برای حفظ عملکرد در زمان وقوع  تواند می
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از طریق  توان میبال، دسترسی مداوم به مواد و ملزومات آزمایشگاهی ضروری است. این کار را 

 زیر انجام داد: های مکانیسم

  افزایش موجودی آزمایشگاه بر اساس تخمین دامنه و وسعت عملیات اورژانسی. آزمایشگاه باید بتواند

 توانند میکه  هایی آزمایشگاهو  ها بیمارستانساعت پایدار نگه دارد. برای  96خودش را حداقل برای 

قی است که تالش کنند تا بتوانند به پایداری ساعت پایدار نگه دارند منط 96خودشان را فراتر از 

بالینی بزرگ ممکن است که تصمیم بگیرند ذخایر  های آزمایشگاهدست پیدا کنند.  ای هفته یک

 را در انبار خود در دسترس نگه دارند. تری گسترده

  ی و عقد قرارداد با فروشندگان برای اطمینان از تأمین سریع منابع مصرف منظور به ریزی برنامه

 حساس های معرف

  را قرض گرفت و یا  ها آنمجاور به لحاظ استفاده از تجهیزات مشابه که بتوان  های آزمایشگاهارزیابی

 آزمایشگاهی را به اشتراک گذاشت. های معرفمواد و  که این

 منابع جایگزین هماهنگی با مراکز انتقال خون در هنگام فوریت/بالیا عنوان به 

 از انبار عمومی باشد. برای  جایگزینی قابلی اقالم فاسد نشدنی در دمای اتاق که تعیین قفسه ثابت برا

برای  توانند میکه در دمای اتاق نگهداری شده و  (POCT)بر بالین بیمار  های تست های معرفمثال، 

 ضروری مورد استفاده قرار گیرند. های آزمایش

  و تجدید تدارکات  سازی ذخیرهبرای  ریزی برنامهتعامل با یک فروشنده، شامل همکاری مشترک جهت

در زمان وقوع بالیا باید انجام شود. این همکاری شامل تعیین تأثیر یک فوریت/بال بر اتمام ملزومات و 

 برآورد جدول زمانی برای فراهم کردن مجدد ملزومات کافی در زمان وقوع بالیای طوالنی است.

 ورد توجه قرار گیرد:در این مبحث دو نکته باید م درواقع

های بزرگ  های معین هستند. لذا در فوریت مشتریان زیادی دارای قراردادهای مشابه با فروشنده -

های  بینی شوند. بنابراین باید برای چنین مواقعی پیش ها با مشکل مواجه میبرای انجام سفارش

 الزم انجام شده باشد.

های منطقه کنند که ملزومات را در طی بحران تالش میها  اگر چه اکثریت قریب به اتفاق فروشنده -

های خود برسانند، ولی در مواقعی که بحران شامل تامین کننده و توزیع کننده  ای به توزیع کننده
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شود. بنابراین اگر هیچ قرارداد محکمی وجود نداشته  نیز شده است؛ تولید و توزیع مختل می

 شود. کل روبرو میباشد، تامین مازومات آزمایشگاه با مش

 آزمایشگاهی های تست و ( تجهیزات5-5-7

های ناشی از آن  های قابل انجام باید طوری تنظیم شود که با شرایط اضطراری و اولویت فهرست آزمایش

گیری در مورد فهرست  ها برای این شرایط مشخص شده باشد. تصمیم سازگاری داشته باشد و اولویت

های آزمایشگاهی و بینی شده، ماهیت رویداد و قابلیت واقعی از بحران، الزامات پیشها به ارزیابی آزمایش

بیمارستانی بستگی دارد. در این تصمیم باید بیمارستان، آزمایشگاه و مدیریت اداری و پزشکی دخیل 

در  شود، مدیران آزمایشگاه و مدیریت کادر پزشکی باید باشند. وقتی که قسمتی از بیمارستان تخلیه می

های فعال بیمارستان بستری هستند و  های مورد نیاز برای بیمارانی که در بخشارزیابی و تطبیق تست

 همچنین تعیین ظرفیت آزمایشگاهی موجود دخالت کنند.

کند.  مدیریت آزمایشگاه در حمایت و مراقبت مستمر از بیماران در شرایط اورژانسی نقش کلیدی ایفا می

های اورژانسی مناسب، از اهمیت زیادی  ر پزشکی در تعیین فهرست آزمایشهمکاری با مدیریت کاد

 برخوردار است.

ها را با توجه به تعداد کارکنانی که در شرایط بحران حضور آزمایشگاه باید محدود کردن فهرست آزمایش

و با  های محدود شده، باید در هر آزمایشگاه به طور اختصاصیدارند در نظر بگیرد. فهرست آزمایش

 مشورت با کادر پزشکی تدوین شود.

 

 تجهیزات آزمایشگاهی( 5-5-7-1

تجهیزات مدرن آزمایشگاهی حساس، گران و پیچیده هستند و برای کار کردن در شرایط زیر طراحی 

 .اند نشده

 آسیب فیزیکی 

 جابجایی و ارتعاش 

 قرارگیری در معرض آب و یا رطوبت شدید 
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 در مایعات وری غوطه 

  و آوار گردوغبارقرارگیری در معرض 

  شیمیایی به دما وابسته است( های واکنشدمای زیاد )تمام 

از آنجا که افراد غیرآزمایشگاهی به اهمیت موضوع آگاه نیستند، این مسئولیت مدیریت آزمایشگاه 

برنامه  های مهم فنی آزمایشگاه، هم در مرکز و هم در پذیری است که اطمینان حاصل کند که آسیب

 آزمایشگاه مشخص شده است. (Emergency operations planعملیاتی اضطراری )

کنند. دمای باال  برق اضطراری پشتیبانی نمیبا های گرمایش و سرمایش را ها سیستمبیشتر بیمارستان

تجهیزاتی های بیمارستان تمام دلیل مشترک                آسیب پذیری تجهیزات است. برای آزمایشگاه

ریزی برای بحران و بالیا قرار دارند باید توسط برق اضطراری پشتیبانی شوند. برای که در حیطه برنامه

 و یک سیستم محافظ در برابر نوسانات برق (UPS) هر آزمایشگاه بالینی یک منبع برق غیرقابل قطع

(Stabliser)  شود.توصیه می 

بر بالین  های آزمایش گردد.گزین انجام آزمایش پیشنهاد میهای جایدر برخی شرایط، استفاده از روش

 ان، بیمار

 (POCT)باشند. های جایگزین مطلوب مییکی از روش 

 نتایج گزارش (5-5-8

هنگام آزمایش، تشخیص درست و رساندن نتایج دقیق با انجام به اثربخشی برنامۀ آمادگی آزمایشگاه

 شود. در شرایط اضطراری، سنجیده می سالمت آزمایش به ارائه دهندگان مراقبت

 :عبارتند از  ریزی در هر آزمایشگاهمالحظات اولیه برای برنامه

  اولیه  های زیرساختمتداول برای  های پاسخکاهش آسیب/ های روشو  ها پذیری آسیبشناساییIT، 

در  توانند می IT متخصصینکه به گزارش و ثبت نتایج مربوط است. این یک دانش عملیاتی است و 

 این خصوص کمک کنند.
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  ارتباطی اختصاصی  های تکنولوژیداخلی و  اینترنت ،فاکس، شامل تلفن ثابت ها تکنولوژیشناسایی

 های سیستمجدول و یا ثبت الکترونیک در بیمارستان، یا  صورت بهنتایج را  های داده توانند میکه 

 بهداشتی تهیه کنند.

  برای پشتیبانی از ارتباطات در مرکز نصب شده است. ازاین پیشکه  هایی تکنولوژیشناخت 

  ریزی برنامهبحرانی و نیازمند  عنوان به توان میرا  هایی آزمایشگاه آن، چه تبع بهو  ها آزمایشچه 

یک آزمایشگاه مرکزی برای سیستم  صورت بهتسهیالت آزمایشگاه  که وقتیاورژانسی در نظر گرفت. 

است که  هایی آزمایشگاهفراتر از  الآن احتما های چالشبرای  ریزی برنامه، شود میسالمت مطرح 

 .دهند میتخصصی را انجام  های تست

  صحیح  صورت بهکه نتایج  شود شناسایی خطاهای گزارش دهی، که چطور یک آزمایشگاه متوجه

 گزارش نشده است.

تباطات یک مرکز، تسهیالت، فناوری اطالعات و ار های زیرساختمختلف گزارش نتایج به  های روش

ترین رایج گزارش نتایج به ترتیب از بیش های روشاز  ها مثالبیمارستان و یا سیستم وابسته است. برخی 

 ترین اهمیت به شرح زیر فهرست شده است:به کم

 )کاغذ )انتقال فیزیکی 

 کاغذ فاکس 

 گزارش صوتی 

 فناوری اطالعات داخلی 

 مبتنی بر صفحات وب شامل استفاده از پیامک های گزارش 

  هر گونه استفاده از سیستم ارتباطی نظیر تلفن عمومی، موبایل و فاکس و گزارش صوتی از

 های گزارش نتایج است.اطالعات ویژه در ارتباط با تکنولوژی یهای امنیت نگرانی

.  استدهی از نوع دیجیتالی/ الکترونیکی های گزارشترین فناوری ها، مطلوببرای بیشتر آزمایشگاه

های سرویس کنندهو  فراهم ITباید توسط متخصصین  دهی سامانه گزارش و ظرفیتانحرافات بالقوه 

 اینترنت مورد بررسی قرار گیرد.

 سالمت بسیار رایج هستند، امن نبوده و  های مراقبتارتباطی صوتی پشتیبان که در  های تکنولوژی

 در شرایط بحرانی نباید برای گزارش نتایج مورد استفاده قرار گیرند. جز به
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  رادیویی  های سیستمو  ای ماهوارهارتباطات صوتی امن در صورت عملیاتی بودن شامل: موبایل، تلفن

 که این، مگر اند نشدهرادیویی عمومی رمزگذاری  های سیستم. بیشتر هستند امن رمزگذاری شده

 قبل توسط کاربران در این سیستم گنجانده شده باشد.از  ای ویژهمقررات 

 محدود معطوف هستند.  دهی گزارشحالت بیشتر به  ترین منطقیارتباطی صوتی امن در  های سیستم

 غیراز افراد  کنند میارتباطی را کنترل  های سیستماین احتمال وجود دارد که کسانی که 

 های دادهانتقال و دریافت  شود میتوصیه  نابراینب باشند، بالینی غیر   و مراقبین  آزمایشگاهی

 مستقیم توسط کارکنان مطلع بالینی صورت گیرد. طور بهآزمایشگاهی بحرانی، 

  راه  ترین مطلوب رسان نامهکاغذی توسط  های گزارشدیجیتالی وجود ندارد، انتقال  های حل راهاگر

. چنین استمتابولیک پایه  های آزمایشنسبتاً فوری نظیر پروفایل  برای نتایج غیر بحرانی

باید دارای دو ویژگی باشد: وجود نتایج و محدوده مرجع، زمان و تاریخ انجام آزمایش و  هایی گزارش

 نام و محل انجام آزمایش. آل ایدهدر شرایط 

 عات سوابق الکترونیک یا کاغذی نتایج باید توانایی بازیابی اطالعات را داشته باشند و بتوان از اطال

 استفاده کرد. ها حساب صورتبرای اهداف پزشکی، قانونی و  ها آن

  الکترونیک الزم  های دادهاورژانسی در پایگاه  های گزارشفرایندهای بازیابی برای وارد کردن اطالعات

 است.

 مند، ارزیابی  بررسی نظاماز طریق ای و  یندهایی که بیشترین کاربرد را دارند باید به صورت دورهآفر

 شوند.درج شده و در برنامه خودارزیابی آزمایشگاه 

 

 صورتحساب و مستندات (5-5-9

به سزایی دارد. با افزایش تأثیر نتایج وقایع بحران و بالیا بر روی عملکرد اجرایی آزمایشگاه و بیمارستان 

)بازپرداخت هزینه در مورد  تسهیالتیت و باید تمهیدا گر بیمه های سازمانیا تقاضاهای در حال انتظار، مرکز 

کن بر اساس نوع حادثه ممد. ندر نظر گرفته باشآزمایشگاه( خدمات ارائه شده و یا تسریع در پرداخت مطالبات 

به فعالیت  ها هزینهبدون بازپرداخت  تری طوالنیفرایند پرداخت اتفاق بیفتد و مرکز برای زمان   است تأخیر در

یا  اندازد میخود ادامه دهد. در برخی موارد آزمایشگاه پرداخت صورتحساب را تا زمان بازیابی سیستم به تأخیر 

. این سناریو بستگی به توان بازیابی کند میبه یک منبع دیگر که خارج از محل وقوع بحران بوده است واگذار 

 اثر بحران بر سیستم دارد. زمان مدتمالی آزمایشگاه در زمان وقوع بحران و همچنین 
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ویا نمونه  گیری وانجام آزمایش در محل  ) اعم از نمونهخدماتی که ارائه می گردد کلیه  مستندات ضروری است

آن استفاده  توان ازسوابق شرایط به حالت عادی برگشت ب وقتیموجود باشد بطوری که باید شده ( دریافتهای 

 گردد.

 

 (POCT) بیمار بالین در های آزمون (5-5-10

این  بالیا هستند. خاص و مناسبی برای عملیات در بحران و های ویژگیدارای  POCT های دستگاه

با فراهم کردن امکان آنالیز در کنار بالین  هستند. قبول قابلبوده و دارای عملکرد  حمل قابل ها دستگاه

 .کنند می تشخیص در محل را تسهیل های روش ،بیمار

 های آزمونجایگزین یا تکمیل  عنوان به تواند مییط اضطراری آزمایشگاه بیمارستان شرا کدامدر 

مطرح  ارتباط درایندر بالین بیمار استفاده کند. دو سناریو به شرح زیر  های آزمایشاز  ،آزمایشگاهی

 :گردد می

 :آزمایشگاه در محل POCTورود یا توسعه : 1سناریوی 

در  بالین بیماربر  های آزمایشاز باشد به دالیل زیر عملکرد آزمایشگاه ممکن است مختل گردد و نیاز  

 استفاده شود: محل آزمایشگاه

محدود، تخریب منابع آب، سیل یا طوفان که سبب جلوگیری از  سوزی آتشدالیل فیزیکی مثل  

تشخیصی که ناشی  های ظرفیت، فقدان تسهیالت )آب و برق( و فقدان شود میبیمار در محل  های مراقبت

 .استمحیط یا در دسترس نبودن آب مناسب در آزمایشگاه  ینشدهاز دمای کنترل 

 از محل آزمایشگاه: خارج POCT استفاده از: 2سناریوی 

 در محل باشد.ممکن است ناشی از درخواست برای پشتیبانی آزمایش در محل حادثه با گسترش مراقبت 

 های آزمایشگاهزیاد در  احتمال به POCTدر بیمارستان بسیار متفاوت است. POCT یهمحدودپیچیدگی و 

 POCT های زیرساختدارای  ها آزمایشگاهو  ها بیمارستان. برخی شود نمیمستقل یا مرجع استفاده 
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. در بسیاری از دهند میجایگزین را ارائه  های تست آسانی بههستند که در شرایط اضطراری  توجهی قابل

اتاق عمل  ،( ICU )ویژه های مراقبتو فهرست محدودی در بخش  POCT های آزمایشاز  ها بیمارستان

((OR و اورژانس ،) (ED ها ، تجهیزات و فرآیندهای  بنابراین بایستی دسترسی به معرف شود می استفاده

 های آموزشی، کنترل کیفیت و برنامه مهارت آزمایی را ایجاد کنند.  گیری، برنامهگزارش

این عوامل برای  قرار گیرد: موردتوجهدر موارد اضطراری، عوامل زیر باید  POCTدر هنگام اجرای 

به شکل دیگری مشخص شده  که آن، مگر شود میآزمایش با پیچیدگی کم )معاف شده( یا متوسط، اعمال 

 باشد.

 

 :توجه

 باید یک مدیر مسئول مرتبط با  اجرایPOCT  ها وجود داشته باشد که به احتمال زیاد  در فوریت

کننده خواهد بود. این فرد دارای دانش فنی کافی از دستگاه برای انجام آموزش و همان فرد هماهنگ

آزمایشگاه مسئول  ارزیابی اولیه فرآیندهای پیش و پس از آزمایش خواهد بود. در نهایت مسئول فنی

 ها می باشد.کیفیت این آزمایش

 گیری شود که آیا ورود یا گسترش  باید تصمیمPOCT  برای ارتقاء مراقبت از بیمار و ایمنی در شرایط

مورد نیاز ضروری است. این تصمیم باید شامل کارکنان پزشکی و مدیران آزمایشگاه باشد، که درک 

 یط فوریت و  بدون در نظر گرفتن فرآیندهای نظارتیِ معمول است.کنند فناوری مورد استفاده، در شرا

  تمام کاربرانPOCT  ،باید با دستگاه آشنا باشند. این موضوع نیاز به یک مربی دارد که قادر به آموزش

نامه و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون باشد. فرآیندهایی که صدور گواهی

گیرند شامل روش درست کار با دستگاه، معرف و مدیریت کنترل کیفیت، جمع قرار می مورد آموزش

 های اندازه گیری و گزارش نتایج می باشد.  آوری صحیح نمونه، تکنیک

 تخلیه و جابجایی آزمایشگاه( 5-5-11
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به فعالیت گاهی احتمال دارد آزمایشگاه در خالل بحران بیمارستان تخلیه شود، در حالی که بیمارستان 

 دهد. در هر یک از شرایط زیر نیاز به فعالیت آزمایشگاه وجود دارد: خود ادامه می

  .دهد هنگامی که آزمایشگاه بیمارستان عملیات قابل توجهی را انجام می -

 .دهدخدمت ارائه می ،آزمایشگاه به عنوان مرجع -

کند )خدمت به تعدادی  عمل میزمانی که آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرکزی سیستم بهداشتی  -

 بیمارستان و انواع دیگری از مشتریان(.

برای چنین شرایطی باید برنامۀ تخلیه یا جابجایی با ظرفیت عملیاتی متناوب درنظر گرفته شود. پرسنل 

)با در نظر گرفتن پیشنهادات زیر(  ریزیبرنامهها یا انتقال نیاز به  آزمایشگاه ممکن است جهت ادامه فعالیت

 داشته باشند: 

 راه اندازی یک آزمایشگاه موقت در مجاورت ساختمان -

 های مؤثر آزمایشگاه به بیرون ساختمان انتقال بخش -

 های آن منطقه یا مناطق همجوارها به سایر آزمایشگاهانتقال نمونه -

 

 ، رعایت موارد زیر ضروری است:به منظور اجرایی شدن هر یک از پیشنهادهای مورد اشاره

ضروری آن در شرایط بحران آسان نیست، استفاده از  با توجه به این که انتقال آزمایشگاه و یا تجهیزات -

 های حاد کمک کننده خواهد بود. تجهیزات قابل  حمل )پورتابل( در مراقبت

و انتقال امن و ایمن  گیری نمونهباید بر اساس دستورالعمل استاندارد  ها آزمایشگاهانتقال نمونه به سایر  -

 نمونه صورت گیرد.

دهی و آزمایشگاه ارجاع، نحوه گزارش گیرنده تحویلو  کننده ارسالدر صورت انتقال نمونه، باید فرد  -

 زمان چرخه کاری مشخص باشد.

 

 

 (پسماندها) ناک و ضایعاتمواد خطر (5-5-12



 
 و بالیا هاها، فوریت بحراندر  آزمایشگاهمدیریت راهنمای 

  

Page 44 of 45 
 

تعریف، مواد خطرناک شامل موادی است که حمل و نقل، استفاده و انبار کردن آنها نیاز به شرایط بنا به 

شود. این مواد مشمول قوانین و مقررات ملّی از نظر امنیت  خاص مطابق دارد و باید با توجه به راهنما انجام 

خون، مواد خطرناک فرّار و زای منتقله از شغلی و بهداشتی هستند. مواد خطرناک شامل: عوامل بیماری

ای و عفونی که ممکن زا، سمّی و خورنده، مواد رادیواکتیو، هستهضایعات عفونی، مواد قابل اشتعال، سرطان

 باشند. های خاص یافت شود، میاست دربخش

در موارد  ای برای مدیریت دفع مواد خطرناک و پسماندها برنامهها و آزمایشگاهالزم  است بیمارستان

ضطراری داشته باشند. فهرست مواد شیمیایی خطرناک ذخیره شده و در دسترس، برگه اطالعات ایمنی ا

داری، دفع و اقدامات ، نحوۀ درمان، آموزش، نحوۀ نگه (MSDS)، برگه اطالعات ایمنی مواد(PSDS)پاتوژن 

 الزم در صورت تماس با آن باید مشخص باشد.

انبار مرکزی انجام شده و امنیت خوبی برای محدود کردن شدت  معموال ذخیرۀ مواد به صورت انبوه در

زای مورد استفاده در رنگ آمیزی و فیکس کردن بافت شود. مواد سرطان خطرات مواد انبار شده ایجاد می

 شوند نیز خطرناک هستند.های پاتولوژی استفاده میکه در آزمایشگاه

های فیزیکی مستقیم، آتش سوزی،  تواند ناشی از آسیب حوادث ناشی از مواد خطرناک آزمایشگاهی می

دنبال قطع برق، اختالل در دفع معمول و های ناشی از جاری شدن سیل، جرقه زدن و آتش سوزی به  آسیب

 روزمره ضایعات )پسماندها( باشد.

تقال مواد خطرناک داشته باشد، این مواد باید در انطباق با در صورتی که آزمایشگاه نیاز به تأخیر دفع یا ان

های بهداشت مواد شیمیایی و/یا مواد خطرناک، در محل مناسب با سطح دسترسی محدود و کنترل شده  برنامه

 ذخیره گردند تا انتقال یا دفع انجام شود.

 

 بازیابی( 5-5-13

توانبخشی  و شود و شامل بهسازی، بازسازی به بازگشت به حالت عادی گفته می  (بازتوانی)اصطالح بازیابی

 است. وظایف مرتبط با بازیابی، پس از گذشت فازهای کاهش آسیب، آمادگی و ی(اجتماع و یروان ،ی)جسم

هایی که  شود. که باید بر اساس راهبردهای از پیش تعیین شده و سیاست پاسخ به بحران آغاز می

-سازد صورت گیرد. معموالً عالقۀ کمتری برای برنامه ای سازمانی را در امر بازیابی روشن میه مسئولیت



 
 و بالیا هاها، فوریت بحراندر  آزمایشگاهمدیریت راهنمای 

  

Page 45 of 45 
 

تواند در اثر عدم توانایی بازیابی بعد از فوریت و بالیا  در حالی که یک سازمان می .ریزی بازیابی وجود دارد

 فلج شود.

گردد یا به اموال و اطالعات، آسیب  محل تواند مستقیماً باعث نابودی یک فاجعه یا حادثه بد )بال( می

 برساند.

های آزمایشگاه و/ یا  ها از بین بروند، غیرقابل جایگزینی هستند. یکی از مسئولیت اگر اطالعات یا داده

ریزی صحیح و دقیق در این خصوص انجام تسهیالت، مدیریت و رهبری فناوری اطالعات است و باید برنامه

ای بستگی  /سازمان به در دسترس بودن منابع، فرآیندها و وجود افراد حرفهبازیابی یک آزمایشگاه .دهد 

 دارد.

های حمایتی، آموزش و ... برای بازیابی به زمان طوالنی نیاز داشته، در بعضی موارد استفاده از مشاوره، گروه

سازمان بالفاصله به زمان طوالنی مورد نیاز است. متخصصان بازیابی فوریت معتقدند که شرایط آزمایشگاه/ 

گردد. تأمل و وقت گذاشتن برای صحبت کردن و پیگیری کمک به آسیب دیدگان مهم  حالت عادی برنمی

 است.

 

 :ها پیوستو  ها فرم (6

 ایعفج/بحران یا بالیا/ها فوریت آزمایشگاه/آزمایشگاه پشتیبان در شرایط پذیری آسیبارزیابی  لیست  چکفرم ( 6-1 
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