برنامه های اجرایی مدیریت خطر بالیا
مديريت خطر باليا در حًزٌ بُداشت عمًمي وياز بٍ تقًيت ي تًسعٍ دارد








كبّص خغش ثاليب ،يكي اص اسكبى تَسؼِ پبيذاس ربهؼِ است.
روَْسي اسالهي ايشاى دس هؼشؼ اًَاع هخبعشات عجيؼي ٍ اًسبى سبخت لشاس داسد.
دس كطَس  ،دس ّش سبل ثغَس هتَسظ:
 250هخبعشُ عجيؼي سٍي هي دٌّذ.
ً 3000فش كطتِ هي ضًَذ.
ً ۰000فش دچبس غذٍهيت فيضيكي هي ضًَذ.
 5هيليَى ًفش تحت تبحيش لشاس هي گيشًذ.



افشاد فميش ،هؼلَالى ،سبلوٌذاى ،صًبى ثبسداس ٍ كَدكبى آسيت پزيشتشيي گشٍُ ّب دس ثشاثش ثاليب ّستٌذ.



سغح خغش ًبضي اص هخبعشات عجيؼي دس كطَس (ثش اسبس ٍلَع هشگ)  ۸اص  10هيثبضذ.



حذٍد ۰۹دسغذ سبختوبى ّبي سٍستبيي ايشاى دس ثشاثش صلضلِ همبٍم ًيستٌذ.
تَسؼِ سشيغ ضْشًطيٌي ثبػج ضذُ تب ثسيبسي اص سبكٌيي سٍستبّب دس حبضيِ ضْشّبي ثضسگ سبكي ضًَذ كِ اص



دس تَسؼِ ضْشّبي كطَس هجبًي كبّص خغش ثاليب ثذسستي سػبيت ًوي ضَد.
آهبدگي خبًَاسّبي ايشاًي دس ثشاثش ثاليب ،ثغَس هتَسظ تٌْب  ۸دسغذ است .هتبسفبًِ ايي ثشآٍسد دس ثيي استبًْب تفبٍت



همبٍهت ٍ آهبدگي الصم ثشاي ثاليب ثشخَسداس ًيستٌذ.



چٌذاًي ًذاسد.
هغبلؼبت ًطبى هي دٌّذ كِ هذاخالت هجتٌي ثش ًظبم ضجكِ هي تَاًذ سغح آهبدگي خبًَاسّب ثشاي ثاليب سا تب  ۹ثشاثش



سغح خغش ثاليب دس تسْيالت ثْذاضتي ًظبم ضجكِ ۹ ،اص  10هي ثبضذ.



آسيت ًبضي اص هخبعشات عجيؼي ثش هشاكض ثْذاضتي دسهبًي ،ثخػَظ هخبعشات آة ٍ َّايي ،سٍ ثِ افضايص است.

افضايص دّذ.

آهَصش آهبدگي خبًَاس ثشاي ثاليب
DART
Disaster Assessment of Readiness and Training
)(House hold Disaster Training
سغح هتَسظ آهبدگي خبًَاسّبي ايشاًي دس ثشاثش ثاليب تٌْب حذٍد  ۸دسغذ است .ايي دس حبليست كِ تمشيجب توبم روؼيت كطَس
دس ثشاثش اًَاع ثاليب لشاس داسًذ ٍ سبالًِ ثغَس هتَسظ حذٍد ّ 4ضاس ًفش دس كطَس دس احش ايي ثاليب كطتِ هي ضًَذ ٍ حذٍد 1/5
هيليَى ًفش تحت تبحيش لشاس هي گيشًذ .لزا دس ساستبي تبهيي سالهت خبًَاس ،استمبء آهبدگي دس ثشاثش ثاليب دس ثشًبهِ ّبي ًظبم
سالهت لشاس گشفتِ است ً .ظبم سالهت ثؼٌَاى هتَلي اغلي تبهيي  ،حفظ ٍ استمبء سالهت ربهؼِ عي سبلْبي اخيش تَرِ ٍيژُ
اي ثِ پطگيشي ٍ آهبدگي دس ثشاثش هخبعشات عجيؼي ثب تبكيذ ثش ًمص هحَسي هشدم ًوَدُ است .ضَاّذ ًطبى هي دّذ كِ
هذاخالت ايي دست دس سغح هٌغمِ ثَدُ ٍ هَسد تَرِ ٍيژُ سبصهبى رْبًي ثْذاضت ًيض لشاس داسد.

َدف بروامٍ:




تؼييي هستوش سغح آهبدگي خبًَاسّب ثشاي همبثلِ ثب ثاليب
استمبي آهبدگي خبًَاسّب ثشاي همبثلِ ثب ثاليب اص عشيك آهَصش هجتٌي ثش ًظبم ضجكِ ٍ ساثغيي ٍ داٍعلجيي ثْذاضتي
استمبء آهبدگي ٍ كبّص آسيت پزيشي خبًَاس ايشاًي دس ثشاثش ثاليب

هشدم تشريح هي دٌّذ ثب تػَيش آهَصش ثجيٌٌذ ٍ دس آهَصش خَد ًمص فؼبل داضتِ ثبضٌذ  ًِ ،فمظ ضًٌَذُ  ،ثِ ّويي دليل
ثشاي آهَصش خبًَادُ ّب اص  3سٍش اغلي صيش استفبدُ هي كٌين:




تبثلَّبي آهَصضي .ثب دًجبل كشدى تػبٍيش ايي تبثلَ ثِ اػضبء خبًَاس آًچِ سا كِ هي خَاّيذ آهَصش دّيذ.
پشسص ٍ پبسخ هكشس تب هغوئي ضَيذ كِ اػضبء خبًَادُ ّن ثِ اًذاصُ ضوب هسلظ ّستٌذ.
سسن ًمص ّبي خغش ثب هطبسكت توبم اػضبء خبًَاس

در ايه بروامٍ:



هٌظَس اص ثاليب ٍ ضشايظ اضغشاسي ػجبست است اص  :صلضلِ ،سيل ،خطكسبلي ،عَفبى ،ساًص سشصهيي ،سشهب يب گشهبي
ضذيذ ،آتص سَصي ٍ غيشُ.
الصم است اسصيبثي آهبدگي دس ثشاثش ثاليب هَسد آهَصش لشاس گيشد.

تجربٍ دويا چٍ مي گًيد؟
تزشثِ دًيب چِ دس كطَسّبي تَسؼِ يبفتِ هخل كبًبدا  ،اًگلستبى ٍ  ٍ ..چِ دس كطَسّبي دس حبل تَسؼِ هخل كطَسّبي آفشيمبيي
ٍ آهشيكبيي رٌَثي ثيبى هي كٌذ كِ هشدم ًمص ثسيبس هْوي دس هذيشيت ثاليب ٍ كبّص خغش داسًذ.
چرا مردم؟
هشدم ّش هحلِ  ،ثْتش اص ّش كسي هحلِ خَد سا هي ضٌبسٌذ.
ّش كس خبًِ خَد سا ثْتش اص ديگشاى هي ضٌبسذ.
هشدم اٍليي كسبًي ّستٌذ كِ دس غَست ٍلَع حبدحِ ثِ اػضبء خبًَادُ ٍ ّوسبيگبى كوك هي كٌٌذ.
وكتٍ:
* ثسيبس هْن است كِ الذاهبت هشدهي ّوسَ ثب لَاًيي ربسي ارتوبػي اًزبم گيشد  .هخال ثسيبس هْن است كِ هشدم الذام ثِ
همبٍم سبصي خبًِ ّبيطبى ثكٌٌذٍ .لي ايٌكبس ثبيذ هغبثك ثب لَاًيي ضْشداسي اًزبم ضَد ٍگشًِ ثيطتش هٌزش ثِ ّشد ٍ هشد خَاّذ
ضذ.

ّش خبًَاس ثبيذ حذالل يكجبس دس سبل (تشريحب ّش  3هبُ يكجبس) دٍس ّن روغ ضًَذ ٍ دسثبسُ هسبيل صيش ثحج ٍ گفتگَ كٌٌذ:





چِ هخبعشاتي خبًَاس ساتْذيذ هي كٌٌذ؟
هْوتشيي ايي هخبعشات كذاهٌذ؟
خبًَادُ چِ ساُ حل ّبيي سا ثبيذ اتخبر كٌذ تب ثشاي ايي هخبعشات آهبدُ ثبضذ؟

دلت ًوبييذ كِ دس ايي رلسِ ثبيذ توبم اػضبي خبًَاس حضَس داضتِ ثبضٌذ ،ضبهل پذس  ،هبدس  ،فشصًذاى  ،پذسثضسگ ٍ هبدس ثضسگ
ٍ ّش كس ديگشي كِ ثب آى خبًَادُ صًذگي هي كٌذ.
تمركس ايه بروامٍ:
دس ايي فبص اص ثشًبهِ توشكض هب ثش سغَح فشد ٍ خبًَادُ است .دس هشحلِ ثؼذ ثب ّوكبسي هسئَليي هحلي هخل ضْشداسي ،ثسيذ ،
ّالل احوش  ،هسبرذ ٍ غيشُ ثِ سغَح هحلِ ٍ ضْش يب سٍستب خَاّين پشداخت.














رلسِ ثشًبهِ سيضي خبًَاس دس ثشاثش ثاليب
سسن ًمطِ خغش
اسصيبثي خغش سبصُ اي
اسصيبثي خغش غيشسبصُ اي
كيف اضغشاسي خبًَادُ
ثشًبهِ استجبعي خبًَادُ دس ضشايظ اضغشاسي ٍ ثبليب
ثشًبهِ تخليِ هٌبصل دس ضشايظ اضغشاسي
ثشًبهِ كوك ثِ اػضبي آسيت پزيش خبًَادُ
ارضاء سيستن ّطذاس اٍليِ هَفك
اعفبي حشيك
كوك ّبي اٍليِ پضضكي
ثشًبهِ هذيشيت ثاليب دس سغح هحلِ
عشاحي هبًَس خبًَادُ

ثشًبهِ ًظبم هشالجت ٍلَع ٍ پيبهذّبي ثاليب
DSS
Disaster Surveillance System
َدف بروامٍ:


حجت ٍ تحليل هستوش ٍلَع هخبعشات دس ربهؼِ ٍپيبهذّبي سَء آًْب ثش ربهؼِ ٍ تسْيالت ثْذاضتي ثِ هٌظَس
تخػيع ػبدالًِ ٍ احش ثخص هٌبثغ هبلي ٍ اًسبًي

*ًتبيذ پيوبيص هؼبًٍت ثْذاضت ًطبى هي دّذ كِ عي  10سبل ًطبى هي دّذ كِ سًٍذ آسيت هخبعشات ثِ هشاكض ثْذاضتي
كطَس (دس اثؼبد كبسكشدي ٍ آسيت سبصُ اي ٍ غيشسبصُ اي) سٍ ثِ افضايص است  .ايي اهش دس خػَظ آسيت ثِ سالهت كبسكٌبى
ثْذاضتي ًيض غبدق استً .كتِ ربلت ايٌكِ  ،ثخص ػوذُ اي اص ايي خسبسات ٍ آسيت ّب هشثَط ثِ هخبعشات آة ٍ َّايي است.
ّش چٌذ كِ تْذيذ ًبضي اص هخبعشات صهيي ضٌبختي ثزبي خَد ثبلي است.

* ّذف ايي ثشًبهِ  ،تؼييي هيضاى ٍ سًٍذ آسيت ثاليب ثِ ربهؼِ ٍ تسْيالت ثْذاضتي دس اثؼبد خسبسات ربًي  ،ػولكشدي  ،سبصُ
اي ٍ غيشسبصُ اي است.
 )۱جمعيت عمًمي
تؼذاد روؼيت تحت پَضص كِ تحت تبحيش هخبعشُ لشاس گشفتِ اًذ (هٌظَس تؼذاد افشادي است كِ ًيبص فَسي ثِ كوك ّبي
اهذادي داسًذ)
روغ تؼذاد روؼيت هػذٍم دس هٌغمِ تحت تبحيش(يب ثيوبس دس غَست اپيذهي)-ضبهل هَاسد ثستشي ٍ سشپبيي
تؼذاد روؼيت فَت ضذُ دس هٌغمِ تحت تبحيش
تؼذاد سبختوبى خسبست ديذُ دس هٌغمِ تحت تبحيش ٍ هيضاى خسبست ٍاسدُ ثِ سبختوبى
خسبست التػبدي دس هٌغمِ تحت تبحيش
 )2كاركىان بُداشتي درماوي
تؼذاد پشسٌل هػذٍم (ضبهل ثستشي ٍ سشپبيي)
تؼذاد پشسٌل فَت ضذُ
غيجت پشسٌل اص كبس (عي ّ 2فتِ ثؼذ اص ٍلَع هخبعشُ)
 )3تسُيالت بُداشتي در ماوي (سازٌ اي ي غيرسازٌ اي)
خسبست سبصُ اي ثِ هشكض /پبيگبُ (ضبهل ديَاس  ،سمف ٍ ستَى)
خسبست غيشسبصُ اي ثِ هشكض /پبيگبُ (ضبهل تبسيسبت آة ٍ ثشق ٍ گبص  ،تزْيضات  ،لَاصم ٍ ٍسبيل  ،دسة ّب ٍ ضيطِ ّب ٍ
اهخبلْن)
خسبست التػبدي ثِ ثِ هشكض  /پبيگبُ (ضبهل خسبست سبصُ اي  ،ثذٍى احتسبة خسبست ثِ دس آهذ
 )4بروامٍ َاي بُداشتي درماوي
آسيت ثِ ثشًبهِ ّبي اسايِ خذهت دس هشكض/پبيگبُ (عي ّ 2فتِ ثؼذ اص ٍلَع هخبعشُ) ضبهل ثشًبهِ ّبي ثيوبسي ّبي ٍاگيش،
ثيوبسيْبي غيشٍاگيش ،تغزيِ  ،آصهبيطگبُ  ،ثْذاضت خبًَادُ  ،ثْذاضت هحيظ  ،ثْذاضت حشفِ اي  ،ثْذاضت سٍاى  ،آهَصش
ثْذاضت

ثشًبهِ ػوليبت پبسخ
EOP
Emergency Operations Plan
روَْسي اسالهي ايشاى دس هؼشؼ اًَاع هخبعشات عجيؼي ٍ اًسبى سبخت لشاس داسد كِ ّوَاسُ پيبهذّبي سَء ربًي  ،التػبدي
ٍ ػولكشدي سا ثشاي ربهؼِ ٍ ًظبم سالهت ثذًجبل داضتِ اًذ .ثِ ايي دليل ضشٍست داسد تب ًظبم سالهت ثغَس هذاٍم ثشاي پبسخ
ثِ ايي حَادث كبهال آهبدُ ثبضذ ٍ ثِ آًْب پبسخ ثِ هَلغ ٍ هَحش ثذّذ  .ػالٍُ ثش آى  ،تزشثيبت هلي ٍ ثيي الوللي ثش اّويت ًمص
پيطگيشي ٍ كبّص خغش ثاليب تبكيذ ٍيژُ داسًذ .ايي اهش دليمب ًمغِ تاللي ثْذاضت ػوَهي ٍ هذيشيت خغش ثاليب است ٍ هؼبًٍت
ثْذاضت ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضك ٍ داًطگبّْبي ػلَم پضضكي ثغَس لغغ داساي هٌبست تشيي ٍ هشتجظ تشيي
هَلؼيت ثشاي تجلَس ايي اهش هْن است  .ثب ػٌبيت ثِ هغبلت فَق  ،دس تيشهبُ ٍ 13۸۰احذ هذيشيت ٍ كبّص خغش ثاليب دس
هؼبًٍت ثْذاضت ٍصاست ثْذاضت  ،دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ثب هبهَسيت صيش تطكيل گشديذ :هذيشيت آهبدگي ٍ پبسخ ثِ
هخبعشات عجيؼي ٍ اًسبى سبخت ٍ كبّص خغش ًبضي اص آًْب دس ربهؼِ ٍ هٌبثغ ٍ تسْيالت ثْذاضتي  .لزا حيغِ كبسي ايي
ٍاحذ هَاسد صيش سا ضبهل هي ضَد :الف) حذٍد ّ 24ضاس هشكض ثْذاضتي دسهبًي ٍ ة)  ۹5هيليَى روؼيت كطَس.
اَداف كالن:
استمبي آهبدگي ٍ كبّص آسيت پزيشي هٌبثغ ٍ تسْيالت ثْذاضتي دس ثشاثش ثاليب
راَبردَاي اصلي:
*ادغبم هذيشيت ٍ كبّص خغش ثاليب دس ًظبم ضجكِ
*سٍيكشد پيص فؼبل )ً(Proactiveظبم سالهت ثِ كبّص خغش ثاليب
*سٍيكشد توبم هخبعشات ) ٍ (ALL-hazardتوبم رٌجِ ّبي سالهت)(Whole health
*سٍيكشد تَرِ ثِ هخبعشات گستشدُ) (Extensiveضوي تبكيذ ثش هخبعشات ضذيذ)(Intensive
*استمبي ظشفيت ًيشٍي اًسبًي ثْذاضتي ثب ارشاي ثشًبهِ ّبي آهَصضي ٍ توشيي ّبي ػوليبتي
تَسؼِ ّوكبسي دسٍى ثخطي داخلي  ،هٌغمِ اي ٍ ثيي الوللي هؼبًٍت ثْذاضتي دس اهش هذيشيت ٍ كبّص خغش ثاليب دس لبلت
كويتِ ثْذاضت كبسگشٍُ سالهت دس حَادث غيشهتشلجِ
َدف بروامٍ:
يكي اص هْوتشيي ثخص ّبي ثشًبهِ هذيشيت ٍ كبّص خغش ثاليب ثشًبهِ آهبدگي ٍ پبسخ ثِ ثاليب ٍ فَسيتْب يب  EOPاست كِ اص
هْوشتيي اّذاف آى هي ثبضذ  .داًطگبّْبي ػلَم پضضكي هي تَاًٌذ ٍ ثشگضاسي هبًَسّبي هختلف آهبدگي خَد سا ثشاي ارشاي
ايي ثشًبهِ حفظ ًوبئيذ.

* ارشاي ػوليبت ثْذاضتي ثِ هَلغ ٍ احش ثخص دس صهبى ثاليب ثش اسبس يك دستَسالؼول ربهغ ٍ ٍاحذ ثب ّوكبسي كليِ
ٍاحذّبي هؼبًٍت ثْذاضتي  EOP ،دثيشخبًِ كبسگشٍُ سالهت دس حَادث غيشهتشلجِ ٍ هشكض هذيشيت ٍ حَادث ٍ فَسيتْبي
پضضكي
* اعويٌبى اص اسايِ خذهبت ثْذاضتي ّوبٌّگ  ،ثِ هَلغ ٍ هَحش دس فبص پبسخ ثِ ثاليب ثب ّوكبسي كليِ ٍاحذّبي هؼبًٍت ثْذاضت
EOC ،هشكض هذيشيت ٍ حَادث ٍ فَسيتْبي پضضكي
*تمَيت سبهبًِ پطتيجبًي پبسخ ثِ ثاليب دس هؼبًٍت ثْذاضت ٍ ايزبد هذل ايي سبهبًِ
 دستَسالؼول تذٍيي ثشًبهِ ثش اسبس كتبة هجٌبي ارشاي ايي ثشًبهِ ،كتبة هٌتطش ضذُ «ثشًبهِ هلي پبسخ ًظبم سالهت دسثاليب ٍ فَسيتْب» هي ثبضذ
 ايي ثشًبهِ هجٌبي پبسخ هشكض ثِ ثاليب دس حيغِ خَد هشكض ٍ روؼيت تحت پَضص هي ثبضذ.ّذف ايي ثشًبهِ  ،استمبء ضبخع ّبي آهبدگي ػولكشدي هشاكض ٍ ّوچٌيي پبسخ هَحش ٍ ثِ هَلغ ثِ هخبعشات هي ثبضذ.

ثشًبهِ اسصيبثي ايوٌي ٍ خغش ثاليب
SARA
Safety And Risk Assessment
مامًريت بروامٍSARA
ثخص  : 1ضٌبخت هخبعشات تْذيذ كٌٌذُ هشكض
ثخص  :2اسصيبثي آهبدگي ػولكشدي هشكض
ثخص  : 3اسصيبثي ايوٌي غيشسبصُ اي
*اسصيبثي ثخص ػوَهي
*اسصيبثي ثخص فٌي

ثخص  :4اسصيبثي ايوٌي سبصُ اي هشكض
َدف بروامٍ:

*تخػيع هٌبثغ هحذٍد هبلي ٍ اً سبًي ثػَست ػبدالًِ ثش اسبس تؼييي هيضاى آهبدگي ػولكشدي ،آسيت پزيشي غيشسبصُ اي ٍ
آسيت پزيشي سبصُ اي تسْيالت ثْذاضتي اص سغح خبًِ ثْذاضت تب هشكض ثْذاضت استبى
*پبيص ٍ اسصضيبثي سيستوبتيك ثشًبهِ ّبي هذيشيت ٍ كبّص خغش ثاليب دس سغح ربهؼِ ٍ هٌبثغ ٍ تسْيالت ثْذاضتي
*زيج باليا
ًتبيذ كليِ الذاهبت ثشًبهِ  SARAكِ هؼشف ضبخع ّبي ايي ثشًبهِ هي ثبضذ دس صيذ ثاليب لبثل هطبّذُ است.
رضئيبت صيذ ثاليب ػجبست است اص:







سغح ايوٌي ػولكشد
سغح ايوٌي ػٌبغش غيشسبصُ اي
سغح ايوٌي ػٌبغش سبصُ اي
اهتيبص ايوٌي ٍصى دادُ ضذُ
سغح ايوٌي ٍاحذّبي ثْذاضتي ثب تَرِ ثِ اهتيبص ايوٌي ٍصى دادُ ضذُ
رذٍل احتوبل ٍلَع اًَاع هخبعشات ضبهل:
 oصهيي ضٌبختي
 oآة ٍ َّايي
 oپذيذُ ّبي ارتوبػي
 oصيستي
 oفٌبٍسصاد ٍ اًسبى سبخت
 oكل هخبعشات

 ًوَداس اسصيبثي حيغِ ّبي هختلف ايوٌي ػولكشدي ًوَداس احتوبل سٍيذاد ّش يك اص هخبعشات تْذيذ كٌٌذُ ٍاحذ ثْذاضتي ًوَداس اسصيبثي ايوٌي سبصُ ايثشًبهِ كبّص آسيت پزيشي سبصُ اي ٍ غيشسبصُ اي دس ٍاحذّبي ثْذاضتي
SNS
Structural and Nonstructural Safety
ّذف ثشًبهِ:
*اعويٌبى اص حفظ ػولكشد تسْيالت ثْذاضتي اٍليِ ( اص خبًِ ثْذاضت تب هشكض ثْذاضت استبى) دس صهبى ٍلَع ثاليب دس دٍ
ثخص صيش:
الف) استمبي ايوٌي سبصُ اي ٍ غيش سبصُ اي تسْيالت ثْذاضتي اٍليِ هَرَد

ة ) سػبيت استبًذاسد ّبي ايوي ٍيژُ ثاليب دس تسْيالت دس حبل سبخت

