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 مقدمه:

پایدار،  ۀیا به همراه افزایش جمعیت آسی  پییر ولزو  تامین توسعافزایش وقوع حوادث و بال     

اهمیت انجا  اقدامات پیش بینی و پیشگیری کننده و همچنین افزایش سطح آمادگی را نشان 

می دهد. انجا  تمرین بر اساس سناریو های واقعی، آموزش عمومی و تخصصی و برنامه ریزی 

اشد. تمرین در حوادث و بالیا یک فعالیت متمرکز در دقیق از عناصر اصلی کس  آمادگی می ب

می  واقعیشرایط شبیه سازی شده با استفاده از منابع موجود، مشابه اقدامات افراد در شرایط 

ن سیاست ها، برنامه ها و دآزمو تقویت و ارتقای آمادگی به منظور ،باشد. مهمترین اهداف تمرین

در نهایت تمرین ها زمینه را برای افزایش شایستگی شد. کارکنان می با های ارائه شده به آموزش

  .کنندها و توانمندی های مورد نیاز برای پاسخ به حوادث ایجاد می 

، واقعی و منطقی از ضروریات وین و نگارش سناریو های قابل فهمبه منظور انجا  تمرین، تد     

این واژه در هنرهای نمایشی و سینما گویی است.  برگرفته از هنر قصه 1«سناریو»واژة  می باشد.

کند. به عبارت دیگر، سناریو   به معنای متنی است که نویسنده، در آن موضوع اصلی را مطرح می

دار و مربوط به یكدیگر و نتیجۀ خاص   ای از حوادث منظم و معنی دسته حمتنی است که به تشری

 پردازد.  ها می حاصل از آن

در برابر حوادث و بالیا، منظور ما از سناریو، متنی است که در آن  در آمادگی نظا  سالمت     

گردد که ممكن است به دنبال حوادث و بالیا، باعث اختالل در امور روزمرة  وقایعی توصیف می

سازمان ارائه دهندة خدمات سالمت شود و یا سالمت و احیاناً جان مرد ، مراجعه کنندگان 

به خطر اندازد. در واقع، یک سناریوی آمادگی در حوادث و بالیا،  )بیماران و ...( و کارکنان را

تصویری از همۀ اتفاقات ممكن و محتمل مرتبط با سازمان، پس از وقوع حوادث و بالیاست. 
                                                           
1
 Scenario 
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به عنوان پایه ای برای توسعه و ایجاد وظایف سازمان های درگیر در پاسخ به بالیا، سناریوها 

نداردها و شاخص های عملكردی پاسخ به بالیا می باشد. توانمندی های مورد نیاز و استا

های استخراج شده از سناریوهای طراحی شده به عنوان پایه ای برای  استاندارد ها و توانمندی

ارزیابی آمادگی ملی می باشد و در طراحی برنامه های آموزشی و تمرین های ملی مورد استفاده 

 قرار خواهند گرفت. 

تلقی می شود. هدف از سناریو نویسی « 1آینده پژوهی»بخشی از علم سناریونویسی      

پیشگیری از غافلگیری، تقویت وحدت رویه در برنامه ریزی و تمرین )مانور(، تهیۀ ابزاری برای 

مدیریت علمی حوادث و بالیا و تاب آوری جامعۀ هدف در صورت وقوع آن شرایط و تعیین جهت 

شیوه ای نظا  مند موج   گیری و اولویت بندی تخصیص منابع می باشد. سناریونویسی به

تجسم آیندة سازمان می شود و با شفاف سازی شرایط آتی کارکنان و مدیران را نسبت به 

 شود. می اقدامات و تصمیمات صحیح رهنمون 

 ویژگی ها نهفته است:  نویسی اینسناریوذات در      

 عد  قطعیت، نسبیت و به رسمیت شناختن همۀ احتماالت 

  رویكرد و تفكر سیستمی و نیاز به هماهنگی همۀ اجزای مؤثر در درون و بیرون سازمان 

  توجه به همه ابعاد و پیچیدگی های حادثه احتمالی و پویایی حادثه 

 ایجاد زبان مشترک 

  ضروری دانستن خالقیت و ابتكار 

  پیش بینی پییر دانستن آینده 

 نگرش علمی و روش مند 

                                                           
1
 Futures Studies 
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  از انجمادانعطاف پییری و پرهیز 

 توجه همزمان به ابعاد کمی و کیفی حوادث و اثرات آن ها 

نگارش سناریو کار ساده ای نیست و توافق عمومی در خصوص عناصر اصلی یک سناریو      

، داشتن نتایج بررسی خطر منطقه مورد نظر وجود ندارد. برای نگارش سناریو آشنایی با آخرین

و آگاهی کامل از موقعیت جغرافیایی، منابع و سوابق تاریخی  دانش پایه مرتبط با حوادث و بالیا

مبنای تدوین سناریوها در هر جامعه و سازمان، ارزیابی و تحلیل خطر آن ضروری است. لیا 

جامعه و سازمان می باشد. این مهم ترین تفاوت سناریو با یک داستان است. یعنی در واقع 

ای هر سازمان دارد که ممكن است در روزمرگی ها سناریو داستانی است که ریشه در واقعیت ه

این واقعیت ها به دست فراموشی و غفلت سپرده شود. معنای این سخن آن است که هر سازمان 

باید منابع و توجه خود را متوجه خطراتی کند که به احتمال زیاد آن سازمان را تهدید می کند و 

ممكن است سازمان از آن آسی  ببیند و یا عملكردش دچار کندی یا توقف شود. لیا انجا  فرایند 

مدیریت خطر بالیا )مانند سناریو نویسی، برنامه ریزی، آموزش و تمرین( برای حوادث و بالیایی 

اولویت سازمان محسوب نمی شوند کاری منطقی  –مطابق تحلیل خطر انجا  شده  -که 

 شود.محسوب نمی 

سناریوها عالوه بر این که پایۀ تدوین انواع برنامه های پاسخ به ویژه برنامه عملیات      

هستند، مبنایی برای تمرین نیز محسوب  3و برنامۀ عملیات حادثه 2، برنامه اقتضایی1اضطراری

می شوند. این اقدامات می تواند در سطوح مختلف اعم از ملی، قط ، استانی و دانشگاهی، 

ه دهندة خدمات سالمت )از بیمارستان فوق تخصصی رستانی و حتی هر یک از واحدهای ارائشه

                                                           
1
 Emergency Operation Plan (EOP) 

2
 Contingency Plan 

3
 Incident Action Plan (IAP) 
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که برگرفته از تجارب –تا پایگاه اورژانس و خانه بهداشت( صورت پییرد. لیا سناریوهای پایۀ ملی 

درست است که در سطح ملی  -واقعی کارکنان نظا  سالمت در حوادث و بالیای واقعی است

ن شده اند اما قابل استفاده برای همۀ سطوح هستند و با دستكاری و افزودن احی و تدویرط

می توانند  -بر اساس ارزیابی و تحلیل خطر سازمان هدف –جزئیات و حتی حیف برخی موارد 

 منطبق با شرایط سازمان شوند و در برنامه ریزی و تمرین ها به کارگرفته شوند. 

از ذکر برخی جزئیات )مانند زمان و مكان  کوتاه هستند و عموماًکلی و  ،ملی ۀپایسناریوهای      

جغرافیایی وقوع حادثه( در آن ها خودداری می شود تا انعطاف پییری و قابلیت انطباق آن ها با 

شرایط گوناگون و متنوع محلی در سراسر کشور حفظ شود. بدیهی است که این سناریوها برای 

ها و شهرستان ها و واحدهای ارائه دهندة خدمات سالمت باید برنامه ریزی و تمرین در استان 

شرایط جامعۀ هدف شوند. در مقا  یق و جزئیات منطبق با واقعیات و مفصل تر و حاوی نكات دق

تشبیه می توان سناریوهای پایۀ ملی را همچون مادة غیایی نیمپخته ای دانست که از فروشگاه 

خانۀ منزل مطابق طبع و میل و عادات غیایی مصرف خریداری می شود و آشپز ماهر در آشپز

کنندگان نهایی آن را طبخ می کند و در جریان طبخ از ادویۀ مخصوص و مطبوع محلی استفاده 

لیا محصولی که با استفاده از  می کند و از روش طبخ مورد عالقۀ اهالی منزل بهره می گیرد.

می شود می تواند در مناطق مختلف کشور آماده مصرف  -و با خمیرمایۀ مشترک –مادة اولیه 

قه طعم های متفاوتی داشته باشد. به منظور سهولت در تدوین متناس  با شرایط و ذائقۀ هر منط

سناریوهای محلی، در پایان همین مقدمه جدولی درج شده است که با مراجعه به آن می توان 

سناریوهای کاربردی یل آن به عناصر ضروری در یک سناریو جهت توسعۀ سناریوهای ملی و تبد

 سازمانی در سطوح محلی را مشاهده کرد.
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با استفاده از سناریو زیر  توصیه می شود برای تدوین راهنمای برنامه ریزی در مقاطع زمانی     

 تنظیم گردد: مخاطره اول استخراج شده توسط ابزار ارزیابی مخاطرات  10های پایه ملی برای 

 ساعت 2تا  از صفر 

 ساعت 12تا  2 از 

   ساعت  12بیش از 

  بازگشت به شرایط عادی 

)بر مبنای سناریوهای به تدوین سناریو و برنامه ریزی و تمرین سطوحی که توصیه می شود      

شامل همۀ ارکان و اجزای نظا  سالمت می باشند که برخی مثال های آن  ،بپردازندپایۀ ملی( 

 عبارتند از:

 دانشگاه های علو  پزشكی 

 ی بهداشت و درمان شهرستان شبكه ها 

 مراکز جراحی محدود،  ،بیمارستان های فوق تخصصی، تخصصی، عمومی و تک تخصصی

اعم از دولتی دانشگاهی، دی کلینیک ها، پلی کلینیک ها، درمانگاه ها و کلینیک ها 

 دولتی غیردانشگاهی، عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی

 دانشگاه ها 1مراکز هدایت عملیات 

 مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی دانشگاه ها 

  شهرستان ها 115مراکز اورژانس 

 پایگاه های اورژانس شهری، جاده ای، هوایی و دریایی 

                                                           
1
 Emergency Operation Center (EOC) 
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 مراکز بهداشتی درمانی شهری 

 مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

 پایگاه های بهداشت شهری 

 خانه های بهداشت 

انجا  تمرینهای نظری و دور میزی بر اساس سناریو های نگارش شده در  ننویسندگا ۀتوصی     

تدریج انجا  تمرین های عملی محدود و در پایان پس از کس  آمادگی الز  ه ابعاد کوچک و ب

انجا  تمرین های بزرگ و چند بعدی با مشارکت کلیه سازمان های مسئول، همكار و پشتیبان 

 می باشد.

ست که بر اساس تجارب ملی و بین المللی و توصیه های همكاران شاغل در الز  به توضیح ا     

 .. ان شاءاهللاین حوزه مجموعه حاضر هر سال بازبینی خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول راهنمای نگارش سناریوهای سازمانی
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به منظور نگارش سناریوی محلی از سناریوی پایه ملی سعی نمایید اطالعات زیر را بر اساس 

 بررسی خطر یا تجارب محلی کامل نمایید.نتایج 

 نوع حادثه ذکر دقیق

 ( ساعت/ روز ) فصل / ماه / وقوع حادثه  زمان

 حادثه ابعاد

 دورة زمانی سناریو

 (محله/ روستا /  ستان / شهر / بخششهر/ ستان)ا وقوع حادثه مكان

 شدت/ بزرگی

 و پویایی حادثه / حوادث ثانویه و آبشاری پیچیدگی

  عوامل اصلی و زمینه سازعلل و 

 و فوریتهای پیچیده( حوادث انسان ساخت)در

 کشته هاتعداد 

 حادثه پیامدهای

 
 
 

 

 مصدومینتعداد 

 و درگیر  ثرأمتوسعت منطقه 

 شده جاه ب جاو تعداد افراد تخلیه 

 / بی خانمان آوارهتعداد افراد 

  زیر ساخت هابه آسی  

 تاثیرات اقتصادیخسارت به اموال شخصی و عمومی / 

 / تأثیرات زیست محیطیآلودگی

 / شرایط عد  اطمیناناحتمال وقوع حوادث بعدی

 حادثه / بازتاب های سیاسی، اجتماعی، امنیتیاثرات روانی

 وانمندی ها(ظرفیت )امكانات/ پشتیبانی/ ت

 عوامل مؤثر در

 آمادگی و پاسخ 

 ها و نقاط ضعفآسی  پییری 

 نقش سازمان های همكار و پشتیبان

 نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات و خدمات تخصصی

 پیش بینی زمان الز  برای بازیابی منطقه حادثه دیده

 اهداف فرضی و انتقال مصدومین و ... (پاسخ مورد انتظار )تخلیۀ اضطراری/ نوع 

 / مشكالت پیش بینی نشده در برنامه عوارض و موانع احتمالی موانع احتمالی
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 بخش اول

 

 حوادث و بالیای

 طبیعی 
 

 

 زمین لرزه )خارج از سازمان( -1
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شب هنگام است که ضمن احساس لرزش زمین به شما اطالع داده می شود در یکی از شهرهای      

کیلومتری از شهر شما قرار دارد، زلزله مهیبی رخ داده است و براساس نتایج  50اطراف که فاصله 

شهر  حاصل از ارزیابی اولیه مجروحین و مصدومین این واقعه بیش از توان مراکز بهداشتی درمانی آن

برای پاسخ گویی به مصدومین می باشد. مرکز هدایت عملیات دانشگاه عالوه بر اعالم وضعیت زرد 

درخواست کرده است که تمامی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ظرفیت خود را برای پذیرش 

 توسط چهار آمبوالنس به سه ساعت مصدومین اعالم کنند. اولین گروه از مجروحین بعد از حدود

بیمارستان شما آورده می شوند. بعد از ظهر است که به دلیل گسترش خبر حادثه در رسانه ها هجوم 

خیل مردم برای کسب خبر از آشنایانشان موجب اختالل در رفت و آمد شده است. به دلیل ازدحام 

 درستی کار نمی کند.ه جمعیت و پرسنل خطوط تلفن بیماستان هم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان( داخلزمین لرزه ) -2
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بته   ییرخ داده است و چندین منطقه شهری و روستتا شما ریشتر در منطقه  6زمین لرزه ای به بزرگای      

شدت آسیب دیده اند. خبرهای اولیه حاکی از آسیب و زخمی شدن هزاران نفر و فوت صدها نفر می باشتد.  

خیابان هتا  اکثر ختمان ها تخریب شده اند. ااز س یبسیار وقوع چندین پس لرزه می دهند. رسانه ها، خبر از

صورت سترپایی بته اورنانتس    ه تابلوها مسدود شده اند. ده ها نفر ب و افتادن درختان ورها به دلیل ریزش آو

روی پتتو مستتقر    و عالوه بر اشغال همۀ تخت ها تعداد زیادی نیتز در راهروهتا  بیمارستان مراجعه کرده اند 

با این حال به علت تعداد زیاد مصدومین و مسدود شدن خیابان ها، اورنانس پیش بیمارستانی قادر شده اند. 

در دیوارها و سقف ها بیمارستان مشتاهده متی شتود.     یی. ترک خوردگی هابه انتقال مصدومین نمی باشند

ب هستتند. خطتوط   تان بسیار نگران و مضتطر مشغول به کار در بیمارس پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان

بخش رادیولونی قادر به ارائته  بته ختدمت بته دلیتل       .نیستد و کسی قادر به تماس تلفن مشغول می باش

آسیب به دستگاه رادیولونی نمی باشد. کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مشتهود استت. بختش اورنانتس و     

درب ورودی بیمارستان مملو از جمعیت مراجعه کننده به بیمارستان می باشد. به گونه ای کته پرستنل تتیم    

 ان نمی باشند.درمانی قادر به ورود به بیمارست

 

 

 

 

 

 

 

 طوفان -3
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یرررد و کررم کررم هرروا  ورزش برراد شرردت مرری گ عصررر هنگررا  یررک روز پرراییزی اسررت کرره      

دقیقره سررعت ورزش براد بره حردی مری رسرد کره          گیشرت چنرد  از  غبارآلود مری شرود. پرس   

شیشرره موجرر  شكسررته شرردن درخترران و قطررع برررق و تلفررن در بعضرری منرراطق مرری شررود.   

هررای برخرری منررازل مرری شرركنند و گلرردان هررا و آنررتن هررای تلویزیررون برره پررایین پرترراب مرری  

برراران ، همزمرران بررا ورزش برراد شرردید و افررزایش گرررد و غبررار، هرروا تاریررک  شررده     شرروند. 

طررول مرری کشررد.  یررک سرراعتشررروع برره باریرردن مرری کنررد. ایررن وضررعیت حرردود   یشرردید

از شرردت آسرری  طوفرران در اطالعرراتی  هبررود مرری رود. هنرروز هرریچ شرررایط کررم کررم رو برره ب 

دسترس نیست ولی مرد  به شردت ترسریده انرد و تعرداد تمراس هرا برا اورژانرس افرزایش مری           

اعرال  وضرعیت قرمرز مری کنرد.      علرو  پزشركی،    دانشرگاه (  EOC)یابد. مرکز هردایت عملیرات   

زیرادی  ان و شكسرته شردن تعرداد    شنیده ها و ارزیرابی هرای اولیره از آسری  شردید بره درختر       

در سرطح شرهر حكایرت مری کنرد. خطروط تمراس         برخی معرابر و ترافیرک شردید    نسدادآنها، ا

شرنیده هرا از ریرزش یرک دیروار فرسروده        اورژانس پیش بیمارستانی به خروبی کرار نمری کنرد.    

 بر سر تعدادی از مرد  حكایت دارد.

 

 

 

 

 

 سیالب رودخانه ای -4
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شدت  امه داشته است، انتظار می رود کهال ادبارندگی که از دیش  شروع شده و تا به ح     

هشدار وقوع سیل  مدیریت بحران استان سازمانی معابر شود. گگرفت بیشتری بگیرد و موج  آب

از معابر و خیابان  یادامه دارد و بسیار تما  همچنان باران با شدت و هنگا  استش   می دهد.

چند روستا مسدود شده  ه راه های ارتباطیدر اثر این حادث. دچار آب گرفتگی شده اندهای شهر 

روستا قطع شده است.  تعداد زیادیتلفن و برق و آب  و بعضی جاده ها را آب برده است.

همچنین اخبار ارسالی از چندین روستا بیانگر آسی  یا تخری  تعداد زیادی از خانه های 

نشده از کشته و مفقود شدن اخبار تأیید هزار نفر می باشد.  چندروستایی و بی خانمان شدن 

. گزارش های چندین نفر از افرادی که در حریم رودخانه مشغول تفریح بوده اند حكایت می کند

های جدی به زمین ها و آسی   وارد شدن بیانگر جاری شدن سیل ومناطق روستایی واصله از 

م های برق و سیدر اثر آسی   شده است.محصوالت کشاورزی و از بین رفتن تعداد زیادی دا  

 چند مورد سوختگی ناشی از برق گرفتگی گزارش می شود. اتصال سیم ها به آب،

 

 

 

 

 

 

 سیالب مترو -5
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در دیسپچ مرکز اورژانس شیفت هستید که تماس های مردمی خبر از ورود سیالب ناشی          

سرعت ورود آب بی سابقۀ ش  گیشته به تونل های مترو می دهد. شدید و تگرگ  واز بارندگی 

موج  فوت چند نفر و آسی  جسمی به که  هبه حدی بود حادثه دیدهایستگاه های  به تونل و

عمق بیشتر شی  و دلیل ه ب، آب وارد شدهحاکی است که  گزارش هاچند ده نفر شده است. 

س تا سپ ایستگاه انباشته شده و به تدریج ارتفاع آب تا سقف ایستگاه و آندر  ،هاایستگاه یكی از 

مسافرین در این حال با وجود تخلیۀ عمدة  .استافزایش در حال روی سطح زمین مجاور ایستگاه 

اتاق اداری حبس شده اند و امكان خروج ندارند. همچنین سرنوشت  چند نفر در یک ،و کارکنان

 ساختمان هایشهروندان ساکن در برخی  تعدادی از مسافرین و کارکنان همچنان نامعلو  است.

 در اثر صدمۀ.اور ایستگاه ها نیز تخلیه و به محل دیگری جهت اسكان موقت منتقل شدندمج

را تهدید می کند. در میان  محبوس، خطر برق گرفتگی افراد تأسیسات الكتریكی ایستگاه

مصدو  سوختگی ناشی از برق گرفتگی وجود دارد که حالشان وخیم است ی مصدومین نیز تعداد

تند. تعداد زیادی از مسئولین امدادی و امنیتی، خبرنگاران و جمعیت هس ICUو نیازمند تخت 

به فیلمبرداری با موبایل  اند. مرد  عمدتاٌمحل حادثه حضور یافته در  انبوهی از مرد  عادی

مشغولند. از کار افتادن خط متروی درگیر موج  درهم ریختگی برنامه های مسافرت معمول 

خیابان های اطراف، امر امدادرسانی را با مشكل مواجه کرده  شهری شده و ترافیک بسیار سنگین

با تشكیل سامانۀ فرماندهی حادثه عالوه بر تریاژ و درمان در محل و انتقال  115است. اورژانس 

مصدومین موجود، برای شرایط بیرون آمدن انبوه مصدومین احتمالی جدید )حبس شدگان( مهیا 

آمبوالنس به امدادرسانی  شده و تعداد زیادیل مستقر می شود. یک اتوبوس آمبوالنس در مح
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مشغولند ولی کمبود جدی آمبوالنس و دخالت مسئوالن خارج از نظا  سالمت مشكالت جدی 

 ایجاد کرده است.
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 آلودگی هوا -6

اسرت و  بسیار آلروده   هوا به دنبال پدیده وارونگی ی شهرو هوایكی از روزهای زمستانی است      

سازمان هوا شناسی نیز از تداو  سكون جریران هروا و آلرودگی هروا خبرر مری هرد. طررح ترردد          

خودروهای شخصی در محدوده پر رفت و آمد شرهر تشردید شرده اسرت و آمروزش پررورش نیرز        

دانشگاه علرو  پزشركی نسربت بره     مدارس مقطع ابتدایی و راهنمایی را تعطیل اعال  کرده است. 

 25تماس با اورژانرس حردود   ر داده است. بی و ربوی از منزل هشدایماران قلخروج سالمندان و ب

پریش   .درصد افزایش یافته است با این حال هنوز فرآیند ارائه خدمات به مرد  مختل نشده است

مسرئولین سرازمان هرای امردادی از جملره       ،وضعیتاین مبنی بر تداو   بینی سازمان هواشناسی

را نگرران کررده و بره بیمارسرتان هرا و مراکرز        عملیات ستاد هدایتاورژانس پیش بیمارستانی و 

اعال  آمراده براش   بیشتر،  منظور پییرش بیماران احتمالیه ببهداشتی درمانی تحت پوشش خود 

 کرده اند.
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 گرد و غبارطوفان  -7

هوای شهر غبار آلود شده و یک موج گرمرا   عصر امروزطبق پیش بینی سازمان هواشناسی از      

نیز همراه با این ذرات گرد و غبار در شهر حراکم خواهرد شرد. سرازمان هواشناسری بره افرراد در        

معرض آسی  هشدار داده است که فردا عصر در خانه بمانند و از خارج شدن از منزل خرود داری  

بیشتر شده است و دامنه دیرد را  کنند. ساعت حدود پنج و شش عصر است که غلظت گرد و غبار 

متر رسانده است. همراه با این وضعیت دمای هروا هرم دو درجره گرر  ترر شرده        500به کمتر از 

به حدی کره تمرامی پایگراه     ،با اورژانس پیش بیمارستانی بیشتر شده است ها است. تعداد تماس

ضور تعداد زیادی از افراد موریت می باشند. دو بیمارستان آموزشی نیز از حأمگیرهای اورژانس در

نیز از تداو  این وضرعیت ترا    تلویزیونبا عالئم تنگی نفس و خس خس سینه خبر داده اند. اخبار 

داده اسرت کره از   فردا عصر خبر می دهد و مجددا به افراد سالمند و بیماران قلبی/تنفسی هشدار 

بر داده و درخواسرت کمرک   تماس با اورژانس نیز از تصادف چندین خودرو خ منزل خارج نشوند.

 کرده است.
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 کوالک و برف سنگین -8

یكی از روزهای زمستانی است که سازمان هوا شناسی پیش بینی برارش بررف سرنگین را از          

طریق رسانه های عمومی در منطقه شما اعال  می کند. همچنین هشدار ایرن سرازمان از طریرق    

اداری نیز به ادارات مربوطه اعال  شده است. حدود نیمه ش  است، کره برارش بررف شرروع مری      

منظرور براز   ه ابتدایی بارش برف، ماشین های راهداری تما  تالش خود را بشود. از همان ساعات 

حردی  ه نگه داشتن راه های شهری و بین شهری انجا  می دهند. با این حال شدت بارش برف بر 

است که تقریبا تمامی راه های درون شهری و بیرون شهری مسدود شرده انرد. عبرور و مررور در     

ا وجرود نردارد. سرتاد    امكان خارج شدن مررد  از خانره هر    شده است و به طور جدی مختلشهر 

تشكیل شده است. اطالعات حاصل از ارزیابی های اولیره حكایرت از   در استانداری  مدیریت بحران

گیر افتادن صدها ماشین و هزاران نفر در برف و سرما حكایت دارد با این حال بره دلیرل مسردود    

ه مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد اما تعداد تماس شدن راههای عبور و مرور مراجعین زیادی ب

امكران   هرا،  ست که به دلیرل مسردود برودن راه   با اورژانس تقریبا دو برابر شده اگرفته شده های 

دست آمده بیرانگر مسردود   ه اعزا  آمبوالنس و ارائه خدمات به مرد  وجود ندارد. دیگر اطالعات ب

می باشد. همچنرین   در اثر وقوع کوالک و دو شهرستان روستا و چهار شهر 85شدن راه ارتباطی 

گاز شهری در بسیاری از مناطق قطع و در بعضی از مناطق نیز کم فشار می باشد. آب و برق نیرز  

  .شده استدر اکثر مناطق قطع 
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 حادثۀ کوهستان -9

به  115ستاد هدایت عملیات دانشگاه علو  پزشكی شیفت هستید که توسط دیسپچ اورژانس  در

نفرة کوهنوردی در ارتقاعات شمالی مرکز استان به  15که یک تیم شما اطالع داده می شود 

دلیل سقوط بهمن و ریزش سنگ دچار حادثه شده و در ارتفاعات گیر افتاده اند. در اثر این 

ت شده و پنج نفر مصدو  شده اند. به دلیل کوالک برف و صع  العبور بودن حادثه یک نفر فو

منطقه، تیم های زمینی امداد و نجات کوهستان موفق به انجا  عملبات نجات نشده اند. با 

هماهنگی مسئوالن مربوطه مجوز اعزا  بالگرد امداد صادر می شود. به نزدیک ترین بیمارستان 

اده باش می شود. ساعتی بعد اخبار تأیید نشده ای حكایت از سقوط دارای پد بالگرد اعال  آم

بالگرد در اثر شرایط نامساعد جوی و وجود مه شدید در منطقه و متعاق  آن حریق به دست می 

 شده اند. رسد. طبق این اخبار هر سه سرنشین بالگرد )کادر پروازی و امدادی( کشته
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 همه گیری بیماری گوارشی -10

در حال طبخ نریری  مساجد  میهبی در تكبه ها وهیئات  اغل و  ایا  عزاداری ماه محر  است     

اورژانس بخش تعداد مراجعین به  ،هم ماه محر در روز ن )ع( می باشند.ی و اطعا  عزاداران حسین

 ،و بیشتر مراجعین هم این عالئم تهروع، اسرتفرا   است افزایش قابل توجهی داشته ها بیمارستان 

ارسرتانی و  اورژانس پیش بیم کارکنانو ضعف و بی حالی را اظهار می کنند. تعدادی از  درد شكم

نیز به دلیل همرین مشركالت اسرتعالجی گرفتره انرد.       ها اورژانس بیمارستانسه نفر از پرستاران 

 نیز بیش از حد توان پاسخ گویی شده و از سویی دیگر تعداد افرادی 115تعداد تماس با اورژانس 

که با وسایل شخصی نیز به مراکز درمانی مراجعه می کنند بیش از تعداد روزهای معمرول اسرت.   

ا بین عزاداران حسرینی  دفتر کنترل بیماریهای واگیر دانشگاه نیز خبر از شیوع بیماری گوارشی ر

 ند. به تمامی مراکز درمانی و بهداشتی اعال  آماده باش شده است و جلسه همراهنگی تائید می ک

هدایت عملیات دانشگاه علو  پزشكی تشكیل شده است و در حرال   و مدیریت حادثه نیز در مرکز

عمردی مرواد   مبنی بر آلرودگی   شایعاتیتصمیم گیری در ارتباط با اقدامات پاسخگویی می باشد. 

 . در حال حاضرر مسرئولین حروزه بهداشرت و درمران نگرران تعرداد زیراد        غیایی شنیده می شود

 کز درمانی می باشند.مراجعین به مرا
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 مودبخش 

 

 حوادث و بالیای

 انسان ساخت 
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 تصادف جاده ای -1

صدا و سیما با قطع برنامه های عادی خود خبر از وقوع یک تصادف سنگین زنجیره ای در      

می دهد. این تصادف در اثر برخورد رو در روی یک دستگاه  جادة کوهستانی خروجی شهر شما

اتوبوس مسافربری بین شهری و متعاق  آن واژگونی اتوبوس به دره مجاور رخ داده  تریلر با یک

است و بررسی های اولیه عامل حادثه را خواب آلودگی رانندة تریلر نشان می دهند. به دنبال این 

حادثه تعداد زیادی خودروی شخصی و چند وانت و یک مینی بوس که در اثر سرعت باال امكان 

از دست داده به طور زنجیره ای با یكدیگر برخورد می کنند. تصادف در نیمه ش  کنترل خود را 

رخ داده و کافی نبودن روشنایی جاده مزید بر علت است. تعداد فوتی ها چند ده تن برآورد می 

نقلیه  طویژه وسائه عبوری ب خودروهایتعداد زیادی از  ند.ه ادشبسیاری مجروح  شود وافراد

که انسداد جاده را تشدیدکرده  نداکمک به مجروحان در آن محل متوقف شده  به منظور سنگین

ند و نیاز به برش بدنه اتوبوس توسط ا. تعدادی از مجروحان در داخل اتوبوس گیر افتاده است

اطالع  منطقهو نیروی انتظامی  115این اتفاق توسط مرد  به اورژانس نجات می باشد. نیروهای 

حادثه  صحنۀوقت به  اسرعنیز در های عملیاتی این نهادهای امدادی تیم د که وشمی داده 

دانشگاه فعال می شود و پس از  (EOC)مرکز هدایت عملیات  ند.می کنصحنه را ارزیابی  ،رسیده

دریافت گزارش ارزیابی سریع اولین واحد عملیاتی که به صحنه رسیده است، با تشخیص کمبود 

 به کلیه بیمارستان می کند. همین طور درخواست کمک جاورشهر م 115 آمبوالنس از اورژانس

نیز درخواست )قط ( استان مجاور . همچنین از امداد هوایی می شود اعال  آماده باش های شهر

ر رسیدن خودروهای حمل جنازه، انبوه اجساد کنار جاده صحنه در اثر دید. وشمی  اعزا  بالگرد

ر با دیدن این صحنه ها دچار حملۀ عصبی شده با های دلخراشی ایجاد کرده است و چند نف
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صدای بلند فریاد می کشند. تعدادی از مصدومین هم در اثر وخامت حال در حین انتقال و اغل  

بحران بیمارستان توسط  ۀاعضای کمیتدر نزدیكی بیمارستان فوت می کنند. در بیمارستان 

مجروحان حادثه با تما  خودروهای موجود مثل آمبوالنس  وند.شمی فراخوان  کشیکسوپروایزر 

، هالل احمر، نیروی انتظامی و حتی خودروهای شخصی به بیمارستان منتقل می اورژانسهای 

اتما  ذخایر بانک  و به حجم زیاد خون ز. به دلیل نیااستند. اورژانس بیمارستان بسیار شلو  وش

می شود. تان، از مرد  جهت اهدای خون استمداد خون بیمارستان و پایگاه انتقال خون شهرس

و مراجعین، فشار مسئولین محلی و کمبود شدید امكانات  مصدومینبیمارستان با موج انبوه 

 مواجه است.
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 قطع برق -2

است که برق شهر قطع می شود و برق اضطراری بیمارستان وارد جریان می شود هنگا  عصر      

دقیقه مجددا برق قطع  10ای الكتریكی شروع به کار کردند و بعد از حدود دستگاه ه و مجدداً

د. طی تماس با واحد وشمی ند اما جریان برق برقرار نمی شومنتظر  دقایقی کارکناند. وشمی 

د ژنراتور ها از کار افتاده است و در حال تالش برای رفع نقص هستند. وشمی  تاسیسات مشخص

هستند و یک بیمار در اتاق عمل قل  باز   ICUونتیالتور در بخش بیمار متصل به دستگاه 10

بیمار هم  پنجتحت آنژیوپالستی است و  کت ل تحت عمل جراحی است و یک بیمار در بخش 

اما هنوز  ،از قطع برق می گیرددقیقه  20د. حدود نباش تحت عمل جراحی می در اتاق عمل

علت ه نقص برطرف نشده است و طی تماس با واحد فوریت اداره برق نیز مشخص می شود که ب

 اتصالی در پست برق حدود دو تا سه ساعت زمان برای  برقراری مجدد برق الز  می باشد.
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 تجمع انبوه  -3

در روز عاشورای حسینی امسال مطابق رسم دیرباز سالیان گیشته، مرد  شهر و مناطق اطراف در 

میدان اصلی و مقابل مسجد جامع شهر تجمع می کنند و به عزاداری می پردازند. شواهد و 

بررسی های نهادهای مسئول مانند استانداری و فرمانداری حكایت از بیشتر بودن جمعیت 

ی امسال نسبت به سال های قبل دارد. دستگاه های امدادی و انتظامی به منظور عزاداران احتمال

در  پیش بیمارستانیخدمت رسانی بهینه به این مراسم باشكوه خود را آماده می کنند. اورژانس 

با یاری آماده باش کامل به سر می برد.  عالوه بر تنها اتوبوس آمبوالنس در اختیار دانشگاه، 

دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس دیگر در مناطق معین )قط (،  دانشگاه علو  پزشكیگرفتن از 

تعیین شده مستقر شده اند. ده ها کد آمبوالنس و موتورالنس و یک فروند بالگرد امدادی در 

اطراف محل اصلی تجمع و خیابان های منتهی به آن استقرار یافته اند. مرکز هدایت عملیات 

EOC) مارستان های اصلی شهر توصیه به فعال سازی سامانۀ فرماندهی حادثۀ ( دانشگاه به بی

( نموده است. ساعاتی مانده به آغاز مراسم، نیروهای امنیتی خبر از ورود یک HICSبیمارستانی )

تیم انتحاری از مرز جهت انفجار خود در میان جمعیت می دهند. تالش ها برای دستگیری این 

ده است. سردی نسبی هوا موج  شیوع عفونت های تنفسی فوقانی و تیم تا این لحظه ناکا  مان

شده است. تعدادی از آمبوالنس ها با  115 آمبوالنس مراجعۀ مكرر بیماران سرپایی به کدهای

سیار را دارند. یک پست امدادی پیشرفته و  ICUاستقرار پزشک و امكانات الز  در آن ها نقش 

از یک بیمارستان صحرایی( در نزدیكی میدان راه اندازی دپوی دارو در یک سازة بادی )بخشی 

 شده است. همه برای وقوع هر حادثه ای آماده اند.
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 آتش سوزی -4

 مسجدآتش سوزی در یک  خبر از  ،زمستانی است که مرکز دیسپچ ش یک ساعات ابتدایی      

ها از شاهدان  بنا بر شنیدهد. دهمی  -با حضور گستردة مرد  –هنگا  برگزاری یک مراسم 

عینی، علت آتش سوزی در اثر وزش باد و افتادن پردة برزنتی )پوشش سقف حیاط( روی بخاری 

بزرگ وسط حیاط مسجد بوده است. پس از اطالع نمازگزاران از آتش سوزی، و هجو  به سمت 

 تنها در خروجی و راه پله های باریک و قدیمی، تعداد زیادی از افراد به ویژه چند کودک و

سالمند و خانم زیر دست و پا می مانند و تعداد زیادی دچار شكستگی شده و چندین نفر هم 

و پرده پارچه ای در  فوت کرده اند. به دلیل چوبی بودن سقف مسجد و وجود حجم زیادی پرچم

مسجد، آتش یه سرعت شعله ور می شود و تعداد زیادی در آتش حبس می شوند. علی رغم 

های آتش نشانی، تعداد زیادی به دلیل سوختگی فوت و چند ده نفر با حضور سریع و تالش 

در اثر پخش خبر و حضور انبوه مرد  و خانواده های  درجات مختلف دچار سوختگی شده اند.

نگران، خیابان های نزدیک محل حادثه کامال مسدود است و امدادرسانی بسیار دشوار شده است. 

دروهای شخصی به نزدیک ترین بیمارستان به محل حادثه تعداد زیادی از مصدومین توسط خو

برده شده اند و خبرها حكایت از ناتوانی بیمارستان در مدیریت شرایط و درخواست کمک 

بیمارستان از دانشگاه دارد. مدیریت صحنه بی نظم است و تعدادی از مرد  به زور درخواست 

بق تریاژ انجا  شده( را دارند. تعدادی از انتقال سریعتر بیمارشان )علی رغم نداشتن اولویت ط

هنوز از  تكنیسین های آمبوالنس توسط همراهان خشمگین مورد ضرب و شتم واقع شده اند.

. رسانه های محلی هم به منظور اطالعی در دست نیست تعداد مصدومین و تعداد  مصدومین 

 محل حادثه هستند.تهیه اخبار در محل حاضر شده اند و در حال مصاحبه با افراد در 
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 جابجایی جمعیت انبوه -5

جریان پیاده  به علت هجو  بسیار بیشتر از پیش بینی جمعیت زوار عاز  عتبات عالیات در     

روی اربعین حسینی )ع(، دانشگاه علو  پزشكی شما که در یكی از استان های مسیر زمینی 

به منظور آمادگی برای این جا به  منتهی به مرز عراق قرار دارد با مشكالتی مواجه می شود.

جایی در طول جاده ها و در شهرهای استان به برای تردد جمعیت به میزان پیش بینی شدة 

قبلی، تعداد کافی  آمبوالنس و نیز تعداد محدودی اتوبوس آمبوالنس مستقر شده است. ولی 

ر از حد انتظار است. به ویژه تصادفات جاده ای بسیار فرات 115تعداد مأموریت های اورژانس 

تعداد فوتی های حوادث ترافیكی تقریبا سه برابر شرایط عادی است. تعداد بیماران سرپایی 

مراجعه کننده به پایگاه های امدادی و اتوبوس آمبوالنس بسیار زیاد است و ذخایر دارویی آن ها 

، 115کارکنان اورژانس )به ویژه داروهای غیر اورژانسی و سرپایی( رو به اتما  است. عالوه بر 

پزشكان و پرستاران بیمارستان های استان خسته اند و امكان تعویض شیفت منطقی ندارند و 

نیروی کمكی از استانهای معین هنوز تأمین نشده است. کمبود جدی محصوالت بهداشتی نظیر 

ز اعزا  زوار صابون، ماسک تنفسی کارکنان، مواد گندزدایی و ... گزارش شده است. با آن که هنو

به پایان نرسیده، موج بازگشت زوار آغاز شده و مشكالت تنفسی و گوارشی در رأس مشكالت 

زوار برگشتی است. با توجه به غافلگیری و کمبود همه جانبۀ امكانات، جمعیت هالل احمر و 

بسیج جامعه پزشكی به یاری نظا  سالمت شتافته اند. شبكۀ بهداشتی و درمانی مرکز استان 

درخواست استقرار یک دستگاه بیمارستان صحرایی کرده است. کمبود جدی دستگاه دیالیز 

گزارش می شود. از سوی وزارت بهداشت، تیم های عملیاتی بهداشتی و نیز آمبوالنس های جدید 

با کادر کامل اعزا  شده اند ولی در استقرار ایشان و تلفیقشان با تیم های بومی  115اورژانس 
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توسط گروهک های تروریستی  انتحاریزارش می شود. شایعۀ طراحی انجا  عملیات مشكالتی گ

مستقر در عراق دست به دست می شود. در اثر مصرف غیای مانده و مسمو  توسط زوار یک 

 کاروان یک طغیان استافیلوکوکی هم مشكالتی برای یكی از بیمارستان ها پدید آورده است.
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 بیمارستانحمله به  -6

به دنبال مرگ یک بیمار جوان که روز گیشته شخصا جهت درمان به بیمارستان شما مراجعه      

کرده و به نظر می رسد در اثر خطای پزشكی فوت شده است، خانواده و اقوا  بیمار با هجو  به 

دارند،  بیمارستان ابتدا با حضور در دفتر ریاست درخواست مالقات و برخورد با پزشک مقصر را

که پس از مواجهه با ممانعت رییس بیمارستان، به بیمارستان حمله ور می شوند و اقدا  به 

شكستن تما  شیشه های طبقه همكف و چرا  های فضای سبز محوطۀ بیمارستان و فحاشی و 

زد و خورد با انتظامات و تهدید به قتل کادر درمانی بخش مربوطه و پزشک مورد نظر می کنند. 

ر این اقدامات روند پییرش بیماران به ویژه در اورژانس و درمانگاه مختل می شود. پس از در اث

لحظاتی مهاجمین به روش نامعلومی اقدا  به قطع برق بیمارستان و حمله به حوزة ریاست می 

کنند. رییس بیمارستان ناچار به ترک دفتر از طریق در پشتی و خروج از بیمارستان می شود و 

ادارة بیمارستان را سخت تر می کند. یک واحد عملیاتی پلیس مطلع شده و به  این امر،

بیمارستان وارد می شود ولی قادر به کنترل شرایط نمی باشند. تعدادی مصدو  بدحال در اثر 

یک تصادف همزمان به بیمارستان آورده می شوند ولی کادر درمان برای اقدامات خود احساس 

ای مكرر مسئولین مختلف بی وقفه ادامه دارد. قطع برق مشكالتی را امنیت نمی کنند. تلفن ه

برای بخش های ویژه و اتاق های عمل پدید آورده است. تعداد مصدومین زد و خورد از هر دو 

طرف قابل توجه است. سامانۀ فرماندهی حادثۀ بیمارستانی به فرماندهی مدیر بیمارستان تشكیل 

ز مهاجمین به مط  و منزل پزشک مورد نظر تعرض و اقدا  می شود. خبر می رسد که برخی ا

به عربده کشی و شكستن شیشه ها کرده اند. پخش این خبر موجی از احساس ناامنی در بین 

پزشكان پدید می آورد و اغل  ایشان با دست کشیدن از کار خواهان تأمین امنیت خود و 
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ران بستری در اعتراض به عد  رسیدگی همكارشان هستند. تجمع تعداد زیادی از همراهان بیما

 درمانی مشكل را پیچیده تر کرده است.
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 انفجار گازهای طبی -7

می  هراسانبیمارستان همه را  ست که ناگهان صدای مهیبی از طبقات زیرینا پیش از ظهر    

با تعدادی از افراد  بیمارستان می لرزد و تعدادی از شیشه ها فرو می ریزند. ساختمان کلکند. 

زلزله در حال فرار از راه پله ها می باشند که صدای مهیبی دیگری شنیده می شود.  تصور وقوع

به دنبال علت حادثه و  اتاق های خود خارج می شوندوحشت زده از  کارکنانبیماران و  همه

جایی کپسول های گاز های ه ب وانتی که برای جایک شد که می مشخص  پس از ساعتیهستند. 

کپسول و آتش  چندطبی وارد بیمارستان شده است در برخورد با کپسول ها منجر به ترکیدن 

چند نفر از کارکنان  شدت آسی  دیده است و ه ب وانتگرفتن خود خودرو شده است. راننده 

. دود همه فضا را چار سوختگی و صدمات دیگر شده اندانبار تجهیزات پزشكی د اداری و خدمات

دستگاه اکسیژن ساز نیز از کار افتاده گاز های طبی تخری  شده است. پرکرده است و دیوار اتاق 

قسمتی از دیوارهای بخش اورژانس که باالی انبار تجهیزات پزشكی واقع شده ترک خورده  است.

س های مكرر و حضور برخی مسئولین نظامی و است و احتمال ریزش دیوار وجود دارد. تما

چار سردرگمی کرده و فعالیت های روزمرة بیمارستان با اخالل امنیتی مسئوالن بیمارستان را د

مواجه شده است. برخی از پزشكان جراح با اعال  نبود امنیت الز  بیمارستان را ترک می کنند و 

 عمل های بسیاری لغو می شود.
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 دانش آموزانغرق شدن  -8

تماس  115 شما با دیسپچ  مرکز اورژانس شهرستان است که عصر یک روز  جمعه بهاری     

در جریان یک اردوی تفریحی یكی از مدارس دخترانه در  و خبر می رسد کهگرفته می شود 

بزرگ بیرون شهر و به دلیل سوار شدن بیش از ظرفیت دانش آموزان به یک  ۀمجاورت رودخان

ریحی، قایق واژگون و دانش آموزان و مربی و رانندة قایق به داخل آب می افتند. چند تن قایق تف

از عابران و دیگر مسافران با مشاهدة فریادهای سایر دانش آموزان، برای نجات حادثه دیدگان 

داخل آب رفتند که تعدادی از ایشان هم دچار حادثه شده اند. با اطالع مرد  و رسیدن تیم های 

دی، تعداد زیادی جسد و تقریبا به همان تعداد مصدو  اعم از مشكالت تنفسی و ترومایی از امدا

آب بیرون کشیده شده اند. برای انتقال این مصدومین تعداد آمبوالنس های اعزامی کفایت نمی 

کند و با ایجاد منطقۀ تریاژ، تالش می شود برای انتقال، تریاژ صحیحی انجا  شود. کمبود دارو و 

جهیزات پزشكی در آغاز درمان در محل مشكل ایجاد کرده است. ازدحا   مرد  و خودروها ت

موج  اختالل در روند درمان و انتقال شده است. حضور مسئولین محلی و دستورهای متناقض و 

 امداد شده است.   عملیاتورود برخی از ایشان به امور درمانی باعث پیچیده تر شدن 
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 115اورژانس  یسپچد تلفنقطع  -9

در یكی از شلو  ترین ایا  کاری سال از نظر مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی به سر      

شهرستان بزرگ شما صورت  115می برید و در هر ساعت ده ها تماس تلفنی به مرکز اورژانس 

صلی مخابراتی می پییرد. در اثر تعمیرات ساختمانی و بی احتیاطی یكی از کارگران، سیم های ا

تأمین کنندة ارتباطات دیسپچ با شعلۀ آتش سوزانده و به کلی قطع می شود. ساختمان جدید و 

رزرو دیسپچ اورژانس نیز در سوی دیگر شهر مراحل نهایی ساخت و تجهیز خود را طی می کند 

خورد. برگشت می  115و هنوز آمادة بهره برداری نیست. تماس های مكرر مرد  با سامانۀ تلفنی 

 هدایت عملیاتمسئوالن عالی رتبۀ شهر متوجه موضوع شده، به شدت به مسئولین مرکز 

دانشگاه فشار وارد می کنند. تیم های مخابراتی با تما  توان مشغول فعالیتند ولی با توجه به 

ساعت قطعی ادامه خواهد داشت. صدا و سیمای محلی از مرگ دو نفر  24شدت صدمه حداقل 

 اعزا  بموقع آمبوالنس اورژانس گزارشی پخش می کند.در اثر عد  
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 انفجار و ریزش معدن -10

بیانگر وقوع یک انفجار در  115گرفته شده با اورژانس  صبح است که تماسِ 10ساعت حدود     

معدن زغال سنگ ناشی از انفجار کپسول گاز می باشد. محل حادثه تا نزدیک ترین مرکز درمانی 

نفر از کارگران  20 تا 15کیلومتر فاصله دارد و اخبار اولیه حاکی از به دا  افتادن  40تا  30

جلسه هماهنگی با  می شود.آمبوالنس به منطقه اعزا   چند دستگاهمعدن می باشد. بالفاصله 

محل  بهاورژانس که های اولین آمبوالنس سین یاری است. تكنزسایر دستگاه ها در حال برگ

مسیر منتهی تجمع کارگران در دهد.  است از نیاز به آمبوالنس های بیشتر خبر می حادثه رسیده

را سخت کرده است. هنوز زمان امدادرسانی  کار و دخالت برخی از مسئوالن ایشان، معدن به

ی ها و وحشت نگراننس نمی گیرد که صدای انفجار مهی  دیگری زیادی از حضور نیروهای اورژا

شده  مسدود. راه ارتباطی با کارگران در دا  افتاده نیز پس از این انفجار را دوچندان می کند

اند. انفجار دو  بر تعداد تلفات و  است. تعدادی از تكنیسین های اورژانس نیز مصدو  شده

بیماران  زیادو امكانات رسیدگی به تعداد  ICUمصدومین افزوده است. نیاز احتمالی به تخت 

سوختگی گزارش می شود. به بیمارستان ا اعال  آماده باش می شود. یک بالگرد امداد به منطقه 

 اعزا  می شود. 
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 حملۀ اشرار به اتوبوس بین شهری -11

( دانشگاه علو  پزشكی، به بیمارستان شما EOCنیمه ش  از طریق مرکز هدایت عملیات )     

اطالع داده می شود که تعدادی از اشرار محلی با نیت سرقت و نیز انتقا  اعدا  یكی از اعضای 

گروهشان اقدا  حمله مسلحانه به اتوبوس بین شهری حامل مسافرین عاز  زیارت مشهد کرده 

جریان این حمله که با تیربار و سالح های نیمه سنگین صورت گرفته حدود نیمی از اند. در 

مسافرین کشته و تقریبا همه نفرات باقیمانده به سختی مصدو  و مجروح شده اند. همچنین در 

اثر سوراخ شدن باک خودرو ناشی از اصابت گلوله، پس از ترک منطقه توسط اشرار و هنگامی که 

عملیات امدادی بودند متأسفانه انفجاری رخ می دهد و تعدادی از نیروهای  امدادگران مشغول

پلیس و آتش نشانی و اورژانس پیش بیمارستانی هم کشته و مجروح می شوند. با اعزا  چند 

دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس کلیۀ اجساد و زخمی ها یک جا به بیمارستان شما منتقل 

منیتی حادثه، بیمارستان در کنترل مسئولین انتظامی و امنیتی است می شوند. به دلیل ماهیت ا

و به دلیل کنترل جدی ترددها، اقدامات درمانی با کندی انجا  می شود. تخت های اورژانس و 

اتاق عمل پاسخگوی تعداد مراجعین نیست. کمبود پرستار و پزشک متخصص مشهود است و 

ندارد. به دلیل عد  اجازه ورود به بستگان حتی تخت کافی برای بستری مجروحان وجود 

بیماران، در ورودی بیمارستان بین مرد  درگیری پیش آمده است. به دلیل بی تدبیری یكی از 

کارکنان فنی کشیک، برق بیمارستان قطع و مشكل دوچندان می شود. نگرانی ها از عمدی بودن 

 قطع برق رو به افزایش است.
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 سقوط هواپیما -12

ات میانی روز و قبل از ظهر، تماس های متعدد مردمی با اورژانس خبر از سقوط یک در ساع

فروند هواپیمای مسافربری در یكی از مناطق مسكونی نزدیک فرودگاه شهر را می دهند. بر 

اساس شنیده ها، یک موتور هواپیما لحظاتی پس از برخاستن دچار آتش سوزی می شود و تالش 

فرودگاه ناکا  می ماند. سقوط هواپیما در یكی از پرترددترین مناطق خلبان برای بازگشت به 

دارای بافت تجاری و مسكونی رخ داده و این موضوع نشان از تعداد باالی تلفات و مصدومین 

احتمالی دارد. به دلیل احتمال عمدی بودن حادثه نیروهای امنیتی به محاصره منطقه و منع 

. تعدادی از آمبوالنس های اعزامی طی تماس با مرکز از هرگونه عبور و مرور می پردازند

جلوگیری مآمورین انتظامی برای ورود و اتالف وقت طالیی در هماهنگی ها خبر می دهند. 

ارزیابی سریع نخستین تیم عملیاتی )اعزامی از نزدیكترین پایگاه( از صحنۀ حادثه نشان می دهد 

وه بر تخری  کامل آن برج و صدمات جدی به که برخورد هواپیما با یک برج ده طبقه عال

ساختمان های مجاور باعث وقوع یک انفجار مهی  و فروریختن شیشه ساختمان ها تا شعاع 

متری و نیز اصابت ترکش و موج انفجار به تعداد زیادی از رهگیران شده است. ارزیابی  500

یت ها شامل انواع تروما سریع حاکی از وجود ده ها کشته و صدها مصدو  است. عمدة مصدوم

)شكستگی، جراحات شكم، صدمات چشم و فک و صورت موارد جراحی اعصاب و از همه بیشتر 

مولتیپل تروما(، سوختگی و اعصاب و روان می باشد. همزمان با اعزا  خودروی فرماندهی، همۀ 

نامۀ کشوری اتوبوس آمبوالنس ها و عمدة کدهای آمبوالنس به منطقه اعزا  می شوند. مطابق بر

عملیات فوریت اورژانس پیش بیمارستانی، فورا پست فرماندهی حادثه، منطقۀ تریاژ، منطقۀ 
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تجمع مصدومین، آمادگاه و پست امداد پیشرفته شكل می گیرند. به دلیل حضور تیم های 

امدادی مختلف )از جمله پلیس، هالل احمر، آتش نشانی، پزشكی قانونی و نیروهای مسلح( و 

ت کاری، عملیات گاه با مشكل مواجه می شود. در اعال  بیمارستان های مقصد تداخال

 ناهماهنگی های متعددی مشاهده می شود.
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 انفجار قطار -13

صبح روز جمعه صدای انفجاری مهیبی به گوش می رسد و همۀ ساختمان ها به  6در ساعت 

شدت می لرزند. دود غلیظی از ایستگاه راه آهن دیده می شود. حادثه به علت خروج از خط و 

و حمل همزمان صدها تن  –در اثر نقص فنی و شی  منطقه  –واژگونی ناشی از فرار قطار 

سوخت مازوت و گند  در قطار باری و همزمانی با اتصال الكتریكی رخ داده است. ساختمان های 

ایستگاه و اطراف آن تا شعاع پانصد متری تخری  کامل شده اند و ساختمان های مناطق مجاور 

سوختگی و آسی   نیز آسی  های جدی دیده اند. تعداد زیادی از مرد  از جمله بچه ها  دچار

دیدگی شده اند. تعداد نامشخصی از مرد  در اولین ساختمان های نزدیک به حادثه در دا  افتاده 

شهرستان به امدادرسانی به مصدومان  115اند. مرگ و میر زیادی رخ داده است. مرکز اورژانس 

پرداخته، مرات  را  حادثه و انتقال ایشان می پردازد. نخستین آمبوالنس اعزامی به ارزیابی سریع

به مرکز هدایت عملیات دانشگاه گزارش می کند. با رسیدن تیم های بعدی، تریاژ و انتقال 

کیلومتر فاصله نزدیک ترین مرکز پزشكی به محل  5مصدومین آغاز می شود. بیمارستانی با 

طور طبیعی حادثه است، اما از حادثه متأثر نشده است. برق، آب و خدمات ارتباطی در منطقه به 

کار می کند. قربانیان و مصدومین دقایقی پس از انفجار با انواع خودروها به بیمارستان آورده می 

نیاز دارند.  ICUشوند. عمدة مصدومین دچار سوختگی هستند و تعداد زیادی از ایشان به تخت 

كاو، امنیت اورژانس شلو  و به هم ریخته است و در اثر ازدحا  خانواده مصدومین و مرد  کنج

 بیمارستان قابل کنترل نیست.
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 غرق شدن شناور دریایی -14

غروب یک روز پاییزی است که تماسی از یک شناور با مرکز اورژانس ساحلی گرفتره مری شرود و    

اعال  می دارد که به دلیل نقص فنی یكی از موتورهای شناور، اتوبوس دریایی در آب هرای مرواج   

نفرر   7نفرر بره همرراه     40مسافرین این شرناور تنردور    شده اند. تعدادمایلی از ساحل گرفتار  10

به تمرامی دسرتگاه    دانشگاه( EOCپرسنل اعال  شده است. موضوع توسط مرکز هدایت عملیات )

ط اطالع داده می شود. تیم امداد و نجاتی متشكل از سازمان هرای امردادی حاضرر بره     ربهای ذی

بره منطقره براز مری      یمه ش  است که تیم امدادی اعزامری محل اعزا  می شوند. ساعت حوالی ن

نفر از مسافرین را با خود به ساحل باز می گرداند. از سرنوشت مابقی مسافران و پرسنل  5گردد و 

این شناور تندور اطالعی در دسترس نمی باشد. صبح روز بعد است و شایعات متعرددی در مرورد   

رفته است و دو تیم امداد و نجات هم به منطقه اعرزا   وضعیت مسافران و علت حادثه شهر را فراگ

 شده اند.
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 حملۀ سایبری -15

دیمی بیمارستان شما با داشتن مهارت باالی رایانه ای از داخل منزلش ناراضی قیکی از کارمندان 

با ارسال ویروسهای قوی به تخری  نر  افزاری شبكه رایانه بیمارستان و سامانۀ اطالعات 

شده اند و باعث از  روس های رایانه ای، نیمه ش  فعال( اقدا  کرده است. ویHISتانی )بیمارس

بین رفتن بخش مهمی از اطالعات بیماران بستری و سرپایی و پرونده های پزشكی و بانک 

اطالعاتی کارکنان و پزشكان و ... شده اند. این امر پییرش بیماران جدید را با اختالل جدی 

رآیندهای مالی به کلی با اختالل مواجه شده به نحوی که در درمانگاه و اورژانس مواجه کرده و ف

مقابل صندوق صف طویلی تشكیل شده و منجر به اعتراضات گستردة بیماران و عصبانیت 

پزشكان و کادر درماتی شده است. بخشی از دستگاه های پزشكی که با سامانه های رایانه ای کار 

از کار افتاده اند. با به هم ریختن  و ط  هسته ای( هم عمالً MRI نند می کردند )بخش هایی ما

برنامه های جاری بیمارستان برخی عمل های جراحی لغو می شود و مسئول فنی و سوپروایزر 

گزارش هایی از آسی  دیدن برخی بیماران به دلیل این به هم ریختگی می دهند. اخبار این 

 های محلی کشانده  شده است. ناس به رسانهحادثه توسط یكی از کارکنان ناش
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 زیستی ۀحمل -16

 کرده پیدا یک بیماری ناشناس شیوع منطقۀ شما از دو روز قبل روستاهای از برخی در         

 منطقه های بیمارستان در تقریبا ده برابر آن و فوت شده نفر این زمان کوتاه چندین در که

 کشور، اورژانس دانشگاه علو  پزشكی، تیمی متشكل از نمایندگانبستری شده اند. با پیگیری 

بیماریها، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و چند متخصص از  مدیریت مرکز پاستور، انستیتو

 و نشین کپر عشایری منطقه و پس از سرکشی از منطقه شما می شوند وارد سریعاً پایتخت

 توسط آن مصرف و طبخ و دیگر جای از ارد شدهو دا  یک ذبح از پس شود مشخص می دامدار

 عالیم شده و احتمال انتقال شخص به شخص نیز وجود دارد. شایع بیماری این میهمانان همه

 شیوع نفس است و سرعت تنگی و گردنی ناحیه تور  گلودرد، سردرد، با همراه لرز و ت  بیماری

 خون نمونه بودن حادثه وجود دارد.شک جدی به عمدی  می باشد. آور حیرت بسیار آن شدت و

 قط  معین پزشكی علو  آزمایشگاه معتبر دانشگاه به سریعاً بیماران از یكی از گرفته شده

موج   حادثه شدت نمی شود. به طور قطعی شناسایی فرستاده می شود ولی متأسفانه عامل

 منطقه اهالی وحشت سب  استان در ای شده و شایعۀ وسیع شیوع طاعون وسیع رسانه جوسازی

و نیروهای  مجلس نمایندگان فرمانداران و است. شده ترانزیت تریلرهای موج  توقف حرکت و

بیمارستان های استان از تعداد زیاد بیماران نیازمند به مراقبتهای  شده اند. فعال امنیتی منطقه

المت هستند در صل شده اند. با توجه به احتمال آلودگی بیشتر، مردمی که بدون عأویژه مست
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جستجوی یافتن امكانات پزشكی بیشتر برای پیشگیری از بیمار شدن هستند. مرکز شما )خانۀ 

...( با موج انبوه بیماران و مراجعین، فشار مسئولین محلی و و 115بهداشت، بیمارستان، اورژانس 

 کمبود شدید امكانات مواجه است.

 

 حادثۀ شیمیایی -17

به شما اطالع داده می شود که در اثر انحراف از مسیر و برخورد منجر به واژگونی یک      

ب ژاول( با دیوار یک ورزشگاه در یكی از مناطق پر ازدحا  )آشیمیاییمواد دستگاه تانكر حامل 

بخارات گازی به رنگ زرد مایل به  -که به مقصد شرکت آب و فاضالب در حرکت بود  -شهر 

آزاد شده است. متأسفانه چند نفر در اثر تصادف و چندین نفر در اثر استنشاق گاز  سبز در منطقه

)کلر( فوت شده اند. تعداد زیادی از مرد  )عابرین، فروشندگان و حاضرین در ورزشگاه(  زاد شدهآ

به علت استنشاق گاز دچار عالیمی از قبیل زخم گلو، سرفه های خشک، سوزش چشم ها، 

تنفس سریع و کم عمق، افزایش ترشحات بزاق و بینی و تهوع و پرادراری و  سنگینی قفسۀ سینه،

اسهال شده اند. پلیس و نیروهای مسلح با کشیدن نوار زرد به دور منطقۀ حادثه مقررات منع 

تردد را پیاده کرده اند. اورژانس با اعزا  فوری تیم های عملیاتی آموزش دیدة ویژه و مجهز به 

مستقر می شود. عملیات تریاژ   1حادثه ی به محل حادثه در منطقۀ گر تجهیزات محافظت شخص

و آلودگی زدایی آغاز شده است. حال برخی از مرد  به دلیل شوک و نارسایی تنفسی وخیم 

ده باش داده گزارش می شود. توسط مرکز هدایت عملیات دانشگاه به بیمارستان های شهر آما

زدیک محل حادثه خود را برای آلودگی زدایی مجدد آماده از بیمارستان های نمی شود. تعدادی 

                                                           
1
 Warm Zone 
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می کنند. در اورژانس های بیمارستانی و بخش های ویژه برنامۀ فراظرفیت بیمارستان در حال 

 پیاده سازی است.  

 

 

 

 حمله شیمیایی -18

لحظاتی پیش خبر داده می شود که در مصالی اصلی شهر هنگا  برگزاری نماز جمعه یک      

ناشناخته با بوی بادا  تلخ از کانال کولر در میان نمازگزاران منتشر شده است. یک گروه گاز 

تروریستی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تعداد زیادی از مرد  دچار سرفه و تنگی 

نفس، اشک ریزش و خارش و قرمزی چشم ها، آبریزش بینی، آبریزش از دهان، تعریق شدید، 

رد شكم و اسهال و استفرا ، خستگی و حتی بعضاً تشنج شده اند. در معاینات انجا  پرادراری، د

(، مشكالت دیگری از DMATشده توسط پزشكان اعزامی در قال  تیم های واکنش سریع )

قبیل تنگی شدید مردمک و سمع صدای اضافه در ریه گزارش می شود. متاسفانه چند صد نفر 

محل حادثه فوت شده اند. فوتی ها عمدتاً در نزدیكی محل  )بیش از مصدومین( بالفاصله در

انتشار گاز ناشناس بوده اند. تعداد مصدومین به مرات  بیش تر از ظرفیت اورژانس پیش 

امنیتی و  نیروهای؛ بیمارستانی و بیمارستان های شهر است. عالوه بر تیم های عملیاتی اورژانس

صحنۀ حادثه آمده اند. تعداد زیادی از مرد  برای  هالل احمر نیز بهانتظامی، آتش نشانی و 

کمک و کس  خبر به منطقه هجو  آورده اند و ترافیک سنگینی ایجاد شده است. تا رسیدن تیم 
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های آلودگی زدایی ارتش و سپاه، آلودگی زدایی با آب پاشی دو خودروی آتش نشانی در منطقۀ 

ت شخصی به ویژه ماسک تنفسی مشكالت گر  حادثه برقرار می شود. کمبود تجهیزات محافظ

انجا   دگی زدایی، تریاژ در صحنه در حالجدی برای امدادرسانی ایجاد کرده است. پس از آلو

است. بیماران دارای اولویت فوری به بیمارستان اعزا  می شوند. با توجه به اطالع بیمارستان، 

و آلودگی زدایی بیمارستانی )با سامانۀ فرماندهی حادثه تشكیل شده و تیم های تریاژ مجدد 

دوش های کانكسی سیار و مستقل برای آقایان و خانم ها و تدارک گستردة لباس تمیز برای 

مصدومان( در محوطۀ بیرونی بیمارستان مستقر شده اند. بر اساس سرعت مرگ و میر و نوع 

ارین یا تابون( عالیم بیماران حدس زده می شود گاز استفاده شده یک عامل اعصاب )مانند س

باشد و بر این اساس داروهایی مانند آمپول های آتروپین، دیازپا  و پرالیدوکسیم در حجم وسیع 

 مشهود است. برخی از امدادگران دچار عالیم شده اند. ICU درخواست می شود. کمبود تخت
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 حادثۀ پرتوی -19

منطقۀ شما در اثر یک حادثه ناشی  هسته ای در تأسیسات ساعاتی قبل اطالع داده شد که        

پرتوزا در محوطه آزاد و  نه های ایمنی مقدار نامعلومی گازاز اشكال فنی و نقص در عملكرد ساما

تعدادی از کارکنان پرتو گرفته اند. حادثه احتماال در حال گسترش به مناطق مسكونی مجاور 

شتری مصدو  و تعداد بسیار بیشتری وحشتزده است. متاسفانه چند نفر فوت کرده اند و تعداد بی

در حال هجو  به بیمارستان نزدیک محل حادثه هستند. پلیس، آتش نشانی، اورژانس پیش 

بیمارستانی و سایر سازمان های امدادی، تجهیزات محافظت شخصی در برابر حوادث پرتوی 

هند. شایعات و اخبار غیر ندارند و با وجود نگرانی جدی کارکنان، امدادرسانی را انجا  می د

رسمی به ویژه در شبكه های اجتماعی حكایت از خرابكاری دارند و نگرانی عمومی جدی شده 

است و شرایط در حال امنیتی شدن است که این امر موج  ایجاد محدودیت در عملیات 

ادث امدادرسانی شده است. پزشكان بیمارستان آشنایی و تجربۀ چندانی از مواجهه با این حو

مسئولین ات بستری و درمان گزارش می شود. ندارند و کمبود تخت های عادی و ویژه و امكان

بیمارستان برای حفظ ایمنی، آمادگی الز  را ندارند و در سردرگمی به سر می برند. نیروهای 

مسلح و سازمان انرژی اتمی تیم ها و تجهیزات آلودگی زدایی خود را به منطقه حادثه و 
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بیمارستان اعزا  کرده اند. و ایستگاه های سیار آلودگی زدایی آغاز به کار کرده اند که البته 

پاسخگوی خیل عظیم مراجعین نگران نیستند. سریعا فضایی جهت تریاژ در ورودی بیمارستان 

ایجاد می شود و کادر درمانی مشغول به فعالیتند. ترافیک در نواحی منتهی به بیمارستان ها، 

ین است. هجو  خبرنگاران و همراهان به بیمارستان در روند درمان اخالل ایجاد کرده است. سنگ

 تعداد معدودی از مصدومین در بیمارستان فوت کرده اند.

 

 انفجار هسته ای -20

کلرید سزیم را در محل تجمع یک مراسم میهبی منفجر  حاویگروهک منافقین یک بم      

این مراسم شرکت داشته اند. مامورین نیروی انتظامی تمامی راه نفر در  500کرده است. حدود 

پیش های ارتباطی منتهی به محل حادثه را مسدود کرده اند و نیروهای آتش نشانی و اورژانس 

با ایجاد شده است. اورژانس تریاژ توسط  ( نیز در محل حضور دارند. منطقۀ115بیمارستانی )

بیمارستان ق، کمبود تجهیزات محافظت شخصی مشهود است. توجه به عد  آمادگی برای این اتفا

شما نیز نزدیک ترین مرکز درمانی به محل حادثه می باشند. به بیمارستان شما و سایر مراکز 

بهداشتی درمانی که در منطقه وجود دارند در خصوص حادثه از طریق مرکز هدایت عملیات 

آلودگی  اعال  آماده باش به منظور حادثهدانشگاه اطالع رسانی شده است. ضمن اعال  وقوع 

زدایی و درمان این مصدومین نیز شده است. در چنین شرایطی تعداد زیادی از افراد با پای خود 

ایستگاه های آلودگی زدایی با تأخیر در ورودی به اورژانس بیمارستانها مراجعه کرده اند. 

 بیمارستان مستقر می شود.

 


