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ها به عنوان سازمان هایی با خدمات مداوم و بدون وقفهه،   بیمارستان

بسیار تحت تاثیر حوادث محیطهی و اجتمهاعی هسهتند و مهدیریت     

ههها، بهها توجههه بههه موقعیههت ج رافیههایی و شههرای  جههو ی، مههردم،  آن

هها، امهری   درمهانی فعیهی و آتهی آن    -ها و نیازهای بهداشتی فرهنگ

آینده نگرانه است. بیمارستان اثهر بشهش و کارآمهد     دانش محورانه و

بیمارستانی است که در شهرای  و حهوادث مشتیها قهادر بهه ارا هه       

خدمت با بهترین کیفیت برای بیشترین افراد جامعه باشد. حهوادثی  

تواند نشات گرفته از داخل و یا خارج بیمارستان باشد بر روند  که می

ههای   بیمارسهتان  .مهی گهرارد   جاری مدیریت فرایندهای درمانی اثر

کشورهای پیشرفته چند سالی است با استفاده از سیستم فرماندهی 

کننهد. از آن   ادگی کسه  مهی  حوادث برای مراحل مشتیا بحران آم

های ایران نیز از نظر سهازه ای و ییهر سهازه     جا که بیشتر بیمارستان

ای با مشکالتی مواجه هسهتند و از طرفهی در منط هه حادثهه خیهز      

خاورمیانه قرار دارند، باید بتوانند خود را برای تداوم ارا ه خهدمت در  

یمارسهتانی  سیستم فرمانهدهی حهوادث ب  شرای  بحرانی آماده کنند. 

(HICS( که مبتنی بر سیستم میی مدیریت سوانح )NIMS    طراحی شده است در طول سالیان متمادی مهورد آزمهون و بهاز )

بینی قرار گرفته است و اکنون در آخرین ویرایش خود دارای نکات آموزنده و کاربردی فراوانی بهرای مهدیران بیمارسهتانها مهی     

 باشد.

به کییه مجریان و تصمیم گیران اعهم از  باشد که  گری سیستم فرماندهی حوادث بیمارستان میاین کتاب ترجمه ی آخرین بازن

تا با استفاده از ساختاری مشابه بنها بهه اقتیهای     کمک می کند مراکز درمانیمدیران، پزشکان، پرستاران، و سایر افراد موثر در 

    مایند.اقدام نمشتیا،  شرای برای تداوم خدمت در  محیطی و ج رافیایی و فرهنگی خودشرای  

 

 


