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دفتر آموزش و ارتقاي سالمت

آزمایشگاه مرجع سالمت
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ه کارگروه سالمت در حوادث دبیرخان
غیرمترقبه
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 دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث
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EOCکیدانشگاه هاي علوم پزش
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سال نخست3خالصه دستاوردها در 
اي علوم پزشکی، با حمایت و همکاري ارزشمند مدیران و کارشناسان ستاد معاونت بهداشت و دانشگاه هتا کنون، 1389از تیرماه 

: شده استحاصل دستاوردهاي ذیل وزارت بهداشت EOCدبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و 

مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت، تامین فضاي فیزیکی و جذب نیروي کارشناسی دفتر تاسیس )1

ت بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکی ابالغ چارت تشکیالتی گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاون)2

تدوین و اجراي برنامه پایلوت ادغام مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام شبکه)3

بعنوان مثال (تقویت همکاري هاي درون و برون بخشی راه اندازي کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و )4
)وزارت بهداشت و سازمان مدیریت بحران کشورEOCبا

(EOP)تدوین و ابالغ برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی در بالیا)5

مرکز از خانه بهداشت تا مرکز بهداشت 2800حدود و انجام آن درکز بهداشتی کشور اارزیابی خطر بالیا در مرتدوین برنامه )6

استان

آمادگی خانوارهاي ایرانی ) الیا، بآمادگی و آسیب پذیري تسهیالت بهداشتی در برابر ب) برآورد سطح پایه شاخص هاي الف)7
در برابر بالیا 

ساله خسارات ناشی از بالیا به تسهیالت بهداشتی اولیه 10اجراي پیمایش )8

استقرار نظام مراقبت وقوع و خسارات بالیا در مراکز بهداشتی)9

بحران کشورو تصویب آن در شوراي هماهنگی سازمان مدیریتتدوین برنامه ملی بازتوانی در حوادث طبیعی)10

بالیا در برنامه پزشک خانوادهيخانوارها براآمادگی تدوین و تصویب برنامه ارزیابی و آموزش )11

تدوین شاخص هاي کالن مدیریت و کاهش خطر بالیا در سامانه مدیریت اطالعات نظام سالمت)12

و سیل پاکستانهماهنگی عملیات پاسخ به حوادث مهم مانند زلزله آذربایجان شرقی)13

حی مانورها و برنامه هاي آموزشی متعددطرا)14

برگزاري همایش هاي ملی به مناسبت روز ملی کاهش خطر بالیا )15

در اجراي برنامه ها بر اساس گزارش ستاد برنامه ریزي عملیاتی وزارت بهداشت% 100کسب امتیاز )16
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: نیروي انسانی

دکتر علی اردالن) 1
دبیر کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبهو ت و کاهش خطر بالیامدیریدفترمشاور معاون بهداشت، سرپرست 

MD ،PhD ،دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته سالمت در سالمت در حوادث و بالیاي دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مدیر
سازمان جهانی بهداشتپاره وقت وارد، مشاور دانشگاه هاردر فلوي اقدامات بشردوستانه بین المللی ، حوادث و بالیا

خانم هما یوسفی) 2
کارشناس بخش پیشگیري و آمادگی

سالمت در بالیاPhD، دانشجوي MPHکارشناس ارشد مامایی، 

خانم نرگس روحی ) 3
کارشناس بخش پیشگیري و آمادگی

سالمت در بالیاPhDشجوي ، دانمدیریت بالیاMPHکارشناس ارشد رفاه اجتماعی، 

مهندس علی محمدي) 4
کارشناس بخش عملیات پاسخ و بازیابی 

و حوادث پرتوییکارشناس بهداشت محیط
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:)دفاتر در کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه/جانشین روساي مراکز(همکاران ستاد معاونت بهداشت

هاي واگیربیماريمراقبت رئیس اداره دکتر محمود سروشرمرکز مدیریت بیماري هاي واگی
واگیرهايبیماريمراقبت کارشناس اداره دکتر ابوالقاسم امیدوارنیا

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازي معاون مرکز و مهندس سیدرضا غالمیمرکز سالمت محیط و کار
اماکن عمومی

کشورهاي سالمت محیط و کار فوریترئیس ستادمهندس محراب آقازاده
کنترل عوامل محیطی موثر بر سالمترییس اداره مهندس شیدا ملک افضلی

سالمت جمعیت، خانواده و مدارسمعاون دفتر تقی یمانیسید دکتر دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس
کارشناس اداره سالمت مادرانشهرزاد واالفرخانم 

کهمرکز مدیریت شب
دکتر حسین کاظمینی

خانم فقیهی
خانم توحیدي

سرپرست گروه مدیریت برنامه هاي سالمت
کارشناس مرکز مدیریت شبکه

مسئول برنامه کشوري رابطین بهداشت
کارشناس سالمت روانعلی اسديآقاي دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

هاي واگیرکارشناس اداره آزمایشگاه بهداشتی بیماريمریم میرمحمدعلی رودکیخانم آزمایشگاه مرجع سالمت
کارشناس مسئول برنامه مراقبت استئوپروزمحبوبه دینیدکتر مرکز مدیریت بیماري هاي غیرواگیر

سالمتيکارشناس دفتر آموزش و ارتقافاطمه بهبویهخانم دفتر آموزش و ارتقاي سالمت
کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعهآباديفرزانه صادقی قطب خانم دفتر تغذیه جامعه

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتسید نصرت اله موسويآقاي روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی معاونت بهداشتمحمود گرامیآقاي 

مشاور معاون بهداشت و مدیر اجرایی معاونتدکتر عزیز اله عاطفیمعاونت اجرایی معاونت بهداشت
کارشناس بودجهخانم پرویندخت کریمیجهدفتر بود

: سایر همکاران

متخصص مدیریت بحران: دکتر محمد جواد مرادیان

اپیدمیولوژیست: دکتر الهام احمدنژاد

اپیدمیولوژیست: خانم مریم کندي
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:ماموریت

یامدهاي سوء جانی، اقتصادي و عملکردي را مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پانواع جمهوري اسالمی ایران در معرض 
و ه باشد آمادحوادث کامال نظام سالمت بطور مداوم براي پاسخ به این به این دلیل ضرورت دارد تا . بدنبال داشته اندجامعه و نظام سالمت ايبر

این .پیشگیري و کاهش خطر بالیا تاکید ویژه دارندتجربیات ملی و بین المللی بر اهمیت نقش ،عالوه بر آن. بدهدموثر به آنها پاسخ به موقع و 
و دانشگاه هاي امر دقیقا نقطه تالقی بهداشت عمومی و مدیریت خطر بالیا است و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

واحد 1389در تیرماه عنایت به مطالب فوق، ا ب. بطور قطع داراي مناسب ترین و مرتبط ترین موقعیت براي تبلور این امر مهم استعلوم پزشکی 

مدیریت آمادگی ":زیر تشکیل گردیدمدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ماموریت

لذا ".در جامعه و  منابع و تسهیالت بهداشتیآنها اهش خطر ناشی از و کمخاطرات طبیعی و انسان ساخت و پاسخ به 

. میلیون جمعیت کشور75) هزار مرکز بهداشتی درمانی اولیه و ب24حدود ) الف: یطه کاري این واحد موارد زیر را شامل می شودح

:اهداف کالن

ارتقاي آمادگی و کاهش آسیب پذیري منابع و تسهیالت بهداشتی در برابر بالیا

ر برابر بالیا ارتقاي آمادگی و کاهش آسیب پذیري خانوارهاي ایرانی د

: صلیراهبردهاي ا

ادغام مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام شبکه

 رویکرد پیش فعال(Proactive)نظام سالمت به کاهش خطر بالیا

 رویکرد تمام مخاطرات(All-hazard) و تمام جنبه هاي سالمت(Whole health)

 توجه به مخاطرات گسترده رویکرد(Extensive) بر مخاطرات شدیدضمن تاکید(Intensive)

هاي عملیاتیتمرینبا اجراي برنامه هاي آموزشی و یبهداشتظرفیت نیروي انسانی يارتقا

در امر مدیریت و کاهش خطر بالیا معاونت بهداشتی منطقه اي و بین المللی داخلی، درون بخشی و بین بخشی يتوسعه همکاري ها
در حوادث غیرمترقبهت سالمکارگروه در فالب کمیته بهداشت 
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:شرح وظایف

: (Mitigation and Preparedness)قبل از وقوع بالیا)  الف
ارزیابی آسیب پذیري و آمادگی تسهیالت و منابع بهداشتی •
اجراي اقدامات کاهش آسیب پذیري و ارتقاي آمادگی تسهیالت و منابع بهداشتی •

محور کاهش خطر بالیا -متجلب مشارکت عمومی براي اجراي برنامه هاي سال•

آگاه سازي عمومی درباره راهکارهاي ارزیابی و کاهش خطر بالیا •

تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها•

ذخیره سازي لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ•

بهداشتیاستقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیالت•

اجراي برنامه هاي آموزش تخصصی براي مدیران و کارکنان بهداشتی•

اجراي تمرین هاي آمادگی بالیا در تسهیالت بهداشتی و جامعه•

:(Response)در زمان وقوع بالیا) ب
ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهاي تسهیالت بهداشتی و جامعه•

یب دیدهارزیابی مستمر نیازهاي بهداشتی جمعیت آس•

ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر •

پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه•

:(Recovery)پس از وقوع بالیا) ج
تدوین برنامه بازیابی تسهیالت بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار•

اشتی آسیب دیدهبرنامه هاي بهدتوانی بازسازي تسهیالت و باز•

اجتماعی جامعه - روانیتوانی مشارکت در تدوین و اجراي باز•
پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بالیا•
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:مدیریت و کاهش خطر بالیادفتر ساختار

) در کنار کمیته درمان(ت در ساختار مدیریت بحران وزارت بهداشت در قالب آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران، کمیته بهداش: توضیح

مقام عالی وزارت، و اعضاي کمیته با حکم معاونت رییس کمیته با حکم . یکی از کمیته هاي اصلی کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه است
فوریت هاي به ترتیب، معاون محترم درمان و رییس محترم مرکز مدیریت حوادث و رییس و دبیر کارگروه. محترم بهداشت منصوب می شوند

. می باشندپزشکی کشور 

مدیریت و کاهش خطر دفترسرپرست ، )رییس کمیته(معاون بهداشت :اعضاي کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه عبارتند از
، یماري هاي غیرواگیرمدیرکل مرکز مدیریت ب، مدیرکل مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر، شبکهمدیرکل مرکز مدیریت ، )دبیر کمیته(بالیا 

مدیرکل مرکز سالمت ، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه، مدیرکل مرکز سالمت جمعیت، خانواده و مدارس، مدیرکل مرکز سالمت محیط و کار
، اشتروابط عمومی معاونت بهددیر م، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت، مدیرکل دفتر آموزش و ارتقاي سالمت، روانی، اجتماعی و اعتیاد

.مسئول بودجه معاونت بهداشت



١٠

چرا مدیریت و کاهش خطر بالیا در حوزه بهداشت عمومی نیاز به تقویت و توسعه دارد؟

کاهش خطر بالیا، یکی از ارکان توسعه پایدار جامعه است .

جمهوري اسالمی ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد.

بطور متوسطدر کشور، در هر سال:
o250مخاطره طبیعی روي می دهند
o3000نفر کشته می شوند
o9000نفر دچار مصدومیت فیزیکی می شوند
o1,5میلیون نفر تحت تاثیر قرار می گیرند

لمندان، زنان باردار و کودکان آسیب پذیرترین گروه ها در برابر بالیا هستنداافراد فقیر، معلوالن، س  .

می باشد10از 8) بر اساس وقوع مرگ(اطرات طبیعی در کشور سطح خطر ناشی از مخ .

 درصد ساختمان هاي روستایی ایران در برابر زلزله مقاوم نیستند97حدود .

 توسعه سریع شهرنشینی باعث شده تا بسیاري از ساکنین روستاها در حاشیه شهرهاي بزرگ ساکن شوند که از مقاومت و آمادگی الزم
. ردار نیستندبراي بالیا برخو

در توسعه شهرهاي کشور مبانی کاهش خطر بالیا بدرستی رعایت نمی شوند  .

 ،متاسفانه این برآورد در بین استان ها تفاوت چندانی ندارد. درصد است8تنها آمادگی خانوارهاي ایرانی در برابر بالیا، بطور متوسط .

 افزایش دهدبرابر 7تا را براي بالیا ه می تواند سطح آمادگی خانوارها د که مداخالت مبتنی بر نظام شبکننشان می دهمطالعات .

 ،می باشد10از 7سطح خطر بالیا در تسهیالت بهداشتی نظام شبکه.

رو به افزایش است، بخصوص مخاطرات آب و هوایی،آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی بر مراکز بهداشتی درمانی.

تعریف نشده اندالیا در سامانه اطالعات نظام سالمتشاخص هاي مدیریت و کاهش خطر ب .

بکارگیري حداکثري از ظرفیت هاي معاونت بهداشت در پاسخ به بالیا با محدودیت هاي زیر مواجه است:
o در کارکردهاي پشتیبانی، ارتباطات و مدیریت اطالعاتجدي ضعف
o بخصوص برون سازمانی  در کارکرد هماهنگی ضعف

oاز فناوري هاي مدرن ژئوانفورماتیک عدم بهره مندي
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دیریت و کاهش خطر بالیاسواالت مهم معاونت بهداشت در حیطه م

:و پاسخ به سواالت زیر تدوین و اجرا می کندصلی برنامه هاي خود را بر اساس راهبردهاي ا،مدیریت و کاهش خطر بالیادفتر
آیا معاونت بهداشت براي مقابله با بالیا آماده است؟ اگر بلی، به چه میزان؟ براي کدام مخاطره؟ براي چه شدتی از آسیب؟ در کدام •

منطقه؟
اگر تجربه اي مانند بم تکرار شود، آیا معاونت بهداشت موفق تر عمل خواهد کرد؟ به چه میزان؟ •

براي مدیریت و کاهش خطر بالیا چگونه است؟ اثربخش ترین برنامه معاونت بهداشت اثر بخشی برنامه هاي معاونت بهداشت -هزینه•

براي مدیریت و کاهش خطر بالیا کدام برنامه است؟
شاخص هاي پایش و ارزشیابی برنامه کدامند؟ آیا روند آن نهادینه شده است؟•

هش خطر بالیا است؟ در چه زمینه اي؟ به چه میزان؟ کدام نیروي انسانی حوزه معاونت بهداشت نیازمند آموزش براي مدیریت و کا•

اثربخشی برنامه هاي آموزشی مدیریت و کاهش خطر بالیا به چه میزان بوده است؟•
پوشش تمرین هاي دور میزي و عملیاتی مدیریت و کاهش خطر بالیا به چه میزان است؟ اثربخشی آن چطور؟ •

خطر بالیا در معاونت بهداشت براي بهره مندي از ظرفیت هاي موجود و ارتقاء آن آیا ساختار و مکانیسم هاي فعلی مدیریت و کاهش•

کفایت الزم را دارد؟ براي چه سطحی از انتظار؟
آیا برنامه هاي جاري معاونت بهداشت منطبق بر رویکردهاي اساسی و روزآمد مدیریت و کاهش خطر بالیا می باشد؟•

مدیریت و کاهش خطر می تواند بعنوان الگو، به سایر کشورهاي منطقه و کشورهاي اسالمی کدام برنامه معاونت بهداشت در زمینه •

معرفی شود؟
معاونت بهداشت در انجام یا معرفی برنامه هاي مدیریت بالیا در سطح منطقه پیشرو است یا دنباله رو؟•



١٢

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

خطر بالیا در نظام شبکه ادغام مدیریت و کاهش:1برنامه 

خانم هما یوسفی :کارشناس برنامه

:هدف برنامه

 نهادینه کردن فعالیت هاي مدیریت و کاهش خطر بالیا در برنامه هاي بهداشتی از طریق راهبرد ادغام در نظام شبکه

:اقدامات انجام شده

 1390تدوین برنامه ادغام در سال

 1391دانشگاه علوم پزشکی توسط مرکز مدیریت شبکه در سال 10ابالغ پایلوت برنامه ادغام در

 1392برنامه ریزي براي ارزشیابی برنامه پایلوت در سال

***



١٣

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکی ستقرار ا:2برنامه 

خانم نرگس روحی :امهکارشناس برن

:هدف برنامه

 ایجاد زیرساخت تشکیالتی و عملیاتی براي اجراي برنامه هاي مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت دانشگاه هاي علوم
پزشکی

:اقدامات انجام شده

3تعریف شده شامل مدیرگروه و گروه. تعریف چارت تشکیالتی و شرح وظایف گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت
. )کارشناس عملیات پاسخ و بازتوانی1کارشناس پیشگیري و آمادگی و 2(کارشناس می باشد

 1391ابالغ به دانشگاه هاي علوم پزشکی توسط مرکز مدیریت شبکه در سال

 جذب نیروي انسانی نیاز به نهایی آن وهر چند که تصویب . .انجام شده استدانشگاه هاي علوم پزشکیاکثر تعیین مدیرگروه در
هر چند که امري بسیار دشوار است، زیرا الزم است اهمیت . این امر در حال پیگیري است. دارددانشگاه هر صویب هیئت امناي ت

.نقش معاون محترم بهداشت دانشگاه در این زمینه کلیدي است. هیئت امنا بطور جداگانه توجیه شود56موضوع در 

***



١٤

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

نظام مراقبت وقوع و خسارات بالیا :3برنامه 

خانم هما یوسفی:کارشناس برنامه

:هدف برنامه

 به منظور تخصیص عادالنه و در جامعه و پیامدهاي سوء آنها بر جامعه و تسهیالت بهداشتی مستمر وقوع مخاطرات و تحلیل ثبت
لی و انسانیاثربخش منابع ما

:اقدامات انجام شده

 تدوین فرم ثبت داده و دستورالعمل اجراي برنامه

طراحی سامانه الکترونیکی ثبت و انتقال داده از طریق پورتال معاونت بهداشت

برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي مدیران برنامه در دانشگاه هاي علوم پزشکی

 1390الی 1380زه ساله در با10انجام پیمایش گذشته نگر

***



١٥

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

ارزیابی خطر بالیا در تسهیالت بهداشتی :4برنامه 

خانم هما یوسفی:کارشناس برنامه

:هدف برنامه

 آسیب سازه اي و آمادگی عملکردي، آسیب پذیري غیرتعیین میران تخصیص منابع محدود مالی و انسانی بصورت عادالنه بر اساس
سازه اي تسهیالت بهداشتی از سطح خانه بهداشت تا مرکز بهداشت استان پذیري 

:اقدامات انجام شده

 تدوین فرم ثبت داده و دستورالعمل اجراي برنامه

طراحی سامانه الکترونیکی ثبت و انتقال داده از طریق پورتال معاونت بهداشت

یران برنامه در دانشگاه هاي علوم پزشکیبرگزاري کارگاه هاي آموزشی براي مد

 مرکز644(1390شهرستان کشور در سال 8انجام ارزیابی خطر در(

 مرکز2715(1391انجام ارزیابی خطر در یک شهرستان از هر دانشگاه علوم پزشکی در سال(

 1392ابالغ اجراي کشوري برنامه در سال

***



١٦

بالیامدیریت و کاهش خطردفتربرنامه هاي 

(EOP)برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی به بالیا :5برنامه 

خانم نرگس روحی :کارشناس برنامه

:هدف برنامه

با همکاري کلیه مراکز و دفاتر اجراي عملیات بهداشتی به موقع و اثربخش در زمان بالیا بر اساس یک دستورالعمل جامع و واحد

انه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکیوزارت، دبیرخEOCمعاونت بهداشت، 

:اقدامات انجام شده

 دستورالعمل اجراي برنامه و چاپ تدوین

برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي مدیران برنامه در دانشگاه هاي علوم پزشکی

 استفاده ازEOP بوشهر و غیرهزله هاي ورزقان، تا کنون مانند زل1391در حوادث سال هاي

 که در حال انجام است1392بازبینی برنامه در سال .

***



١٧

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

شاخص هاي مدیریت و کاهش خطر بالیا :6برنامه 

خانم هما یوسفی :کارشناس برنامه

:هدف برنامه

ریت و کاهش خطر بالیا در سطح جامعه و منابع و تسهیالت بهداشتی پایش و ارزشیابی سیستماتیک برنامه هاي مدی

:اقدامات انجام شده

میزان ) 2میزان مرگ و صدمات ناشی از بالیا، ) 1: شاخص هاي کلی عبارتند از. تدوین شاخص هاي مدیریت و کاهش خطر بالیا
تعریف، اجزا و روند جمع آوري داده شاخص ها نیز . ر برابر بالیامیزان آمادگی خانوارها د) 3آمادگی تسهیالت بهداشتی در برابر بالیا، 

. تدوین شده اند

 در سامانه آنها به منظور نهادینه شدن و انجام هماهنگی 1392و 1391در سال هاي اعالم شاخص ها به مرکز مدیریت شبکه
مدیریت اطالعات نظام سالمت 

ت شبکه پیگیري تصویب و ابالغ شاخص ها توسط مرکز مدیری

***



١٨

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

بازتوانی در حوادث طبیعی :7برنامه 

مهندس علی محمدي:کارشناس برنامه

:هدف برنامه

توسعه زیرساختی اقدامات فاز بازتوانی حوادث طبیعی در نظام سالمت و کشور

:اقدامات انجام شده

ادث طبیعی و آیین نامه اجرایی آنتدوین برنامه ملی بازتوانی در حو

 تصویب آیین نامه اجرایی برنامه در شوراي هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور با همکاري دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث
غیرمترقبه

***



١٩

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

یا ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها در برابر بال:8برنامه 

خانم هما یوسفی:کارشناس برنامه

:هدف برنامه

 تعیین مستمر سطح آمادگی خانوارها براي مقابله با بالیا

 نظام شبکه و رابطین و داوطلبین بهداشتیارتقاي آمادگی خانوارها براي مقابله با بالیا از طریق اموزش مبتنی بر

:اقدامات انجام شده

بی تدوین فرم و دستورالعمل ارزیا

تدوین برنامه آموزشی و دستورالعمل مربوطه

تصویب در ستاد برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

 هماهنگی با مرکز سالمت جمعیت، خانواده و مدارس به منظور آموزش و بکارگیري کارشناسان و کاردانان بهداشت خانواده در اجراي
برنامه

***



٢٠

یامدیریت و کاهش خطر بالدفتربرنامه هاي 

بیمه تسهیالت بهداشتی در برابر حوادث و بالیا :9برنامه 

خانم نرگس روحی:کارشناس برنامه

:هدف برنامه

اطمینان از جبران خسارات ناشی از حوادث و بالیا بر تسهیالت بهداشتی اولیه از سطح خانه بهداشت تا مرکز بهداشت استان

:اقدامات انجام شده

 نتیجه این پیمایش نشان داد که تنها دو دانشگاه فسا و اردبیل . 1391تسهیالت بهداشتی اولیه در سال پیمایش ملی پوشش بیمه
. بودندداراي پوشش کامل بیمه 

هماهنگی با سازمان هاي بیمه گر در خصوص هزینه و روند تکمیل پوشش بیمه تسهیالت بهداشتی اولیه

براي حوادث اس دستورالعمل لزوم بیمه شدن کلیه ساختمان هاي دولتیمکاتبات متعدد با دانشگاه هاي علوم پزشکی بر اس
غیرمترقبه

***



٢١

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

ایمن سازي تسهیالت بهداشتی در برابر حوادث و بالیا :10برنامه 

خانم هما یوسفی :کارشناس برنامه

:هدف برنامه

 در زمان وقوع بالیا در دو بخش زیر) از خانه بهداشت تا مرکز بهداشت استان(بهداشتی اولیه اطمینان از حفظ عملکرد تسهیالت:
ارتقاي ایمنی سازه اي و غیرسازه اي تسهیالت بهداشتی اولیه موجود ) الف
رعایت استانداردهاي ایمنی ویژه بالیا در تسهیالت در حال ساخت ) ب

:اقدامات انجام شده

ر تسهیالت بهداشتی اولیهارزبابی خطر بالیا د

 و اطالع از این موضوع که ارزیابی ایمنی سازه اي تسهیالت بهداشتی 1390هماهنگی با دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت در سال
. تا آن زمان در دستور کار آن دفتر قرار نداشته است

 یت شبکهبا هماهنگی مرکز مدیر1391تعریف برنامه در دفتر منابع فیزیکی در سال

 پیگیري نتایج اقدامات دفتر منابع فیزیکی

***



٢٢

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتربرنامه هاي 

به بالیا و تقویت سامانه پشتیبانی پاسخ هماهنگی عملیات :11برنامه 

مهندس علی محمدي:کارشناس برنامه

:هدف برنامه

 با همکاري کلیه مراکز و دفاتر معاونت بهداشت، ثر در فاز پاسخ به بالیا ارایه خدمات بهداشتی هماهنگ، به موقع و مواطمینان از

EOCوزارت و مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی

 تقویت سامانه پشتیبانی پاسخ به بالیا در معاونت بهداشت و ایجاد مدل این سامانه

:اقدامات انجام شده

پاسخ بهداشتی به بالیاتدوین شاخص ها و بسته ارزیابی اثربخشی عملیات

 پایش و ارزیابی سریع وقوع مخاطرات شدید و گسترده و تدوین گزارش ماهانه

 هماهنگی عملیات پاسخ با مشارکت مراکز و دفاتر معاونت بهداشت وEOC سال اخیر3وزارت در حوادث

ارزیابی نیازهاي بهداشتی در سیل پاکستان

انی و انجام مکاتبات الزم و پیگیري تامین بودجهتدوین پیش نویس مدل سامانه مدل پشتیب

***



٢٣

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتر برنامه هاي 

توسعه زیرساخت ژئوانفورماتیک مدیریت بالیا :12برنامه

خانم هما یوسفی :کارشناس برنامه

:هدف برنامه

ت ژئوانفورماتیک در معاونت بهداشت ارتقاي کیفیت مدیریت پیشگیري و پاسخ به بالیا از طریق توسعه زیرساخ

:اقدامات انجام شده

 انتخاب دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی بعنوان پایلوت کشوري

 انجام مطالعه قابلیت اجرا و هماهنگی با معاونت بهداشت دانشگاه

***



٢٤

انتشارات 

کتاب برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی در بالیا•

بالیا در تسهیالت بهداشتیکتاب ارزیابی خطر•

اسی کاهش خطر بالیا ب واژه شنکتا•

در مدیریت و کاهش خطر بالیا کتاب نقشه راه نظام سالمت•
)در دست چاپ(کتاب پروفایل مخاطرات طبیعی در جمهوري اسالمی ایران •

پمفلت معرفی واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا•

آموزشی آمادگی خانوار در بالیا پوسترمجموعه چهار •

همایش ها و نشست ها

1390همایش ملی روز کاهش خطر بالیا در سال برگزاري •

1392همایش ملی روز کاهش خطر بالیا در سال •

نشست تخصصی مدیریت و کاهش خطر بالیا با همکاري موسسه ملی تحقیقات سالمت•

بیعی توسط سازمان مدیریت بحران کشورمشارکت در اجراي همایش ملی بازتوانی در حوادث ط•

شرکت در نشست هاي معاونین بهداشتی کشور •

با موضوع نقش بهورز در کاهش خطر بالیا 1390مشارکت در برگزاري روز ملی بهورز در سال •



٢٥

:هاي موجودچالش

 می باشدثه پرتلفاتمحدود به زمان وقوع یک حادبطوریکه تنها به موضوع بالیا گذراي مدیران و مسئولین توجه

آشنایی ناکافی مدیران با کارکردهاي حوزه بهداشت در کاهش خطر بالیا در سطح جامعه

 در سطح بعنوان مدیرگروه و کارشناسان گروه مدیریت و کاهش خطر بالیاگروه ها سایر پاره وقت اجبار به استفاده از نیروهاي
معاونت بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکی

هانه پشتیبانی شرایط اضطراري در سطح وزارت و دانشگاهنبود ساما

هانبود تنخواه شرایط اضطراري براي تامین ملزومات آنی در سطح وزارت و دانشگاه

 هادر سطح وزارت و دانشگاهضعف زیرساختی در بهره مندي از فناوري هاي مدرن ژئوانفورماتیک

بهداشتهاي عاونت محدودیت در ساختار تشکیالتی و ردیف بودجه در م



٢٦

ir.gov.behdasht.www
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