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 شرح وظایف دفتر مدیریت خطر بالیا

 :فاز  قبل از وقوع بالیا( الف

 (DART)ارزیابی و آموزش خانوارها برای بالیا 

 (SARA)اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی مرکز در برابر بالیا 

     (SNS)اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی مرکز در برابر بالیا 

  (EOP)تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بالیا 

 

 :فاز  بعد از وقوع بالیا( ب

 (DSS)اجرای برنامه نظام مراقبت بالیا

 "الف"تدوین شده در فاز  EOPاجرای عملیات پاسخ بهداشتی به بالیا بر اساس 

 



 ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار

Disaster Assessment of Readiness and Training  

(DART) 

 



 جامعه، سالمت ارتقای و حفظ تامین، اصلی متولی عنوان به سالمت نظام•
 برابر در خانوارها آمادگی و پیشگیری به ای ویژه توجه اخیر سالهای طی

  .است نموده مردم محوری نقش بر تاکید با طبیعی مخاطرات

 

 در سالمت مراقبین توسط بالیا برابر در خانوارها آمادگی آموزش و ارزیابی•
   .گیرد می صورت بهداشتی واحدهای

 

 آمادگی میزان افزایش بهداشتی واحدهای در DART برنامه اجرای از هدف •
 .باشد می بالیا برابر در خانوارها

 



 دستورالعمل اجرای برنامه

 .گیرد می قرار آموزش سپس و ارزیابی مورد یکبار سال، هر در خانوار هر

 خانوار آموزش دستورالعمل اساس بر آموزش و ارزیابی فرم اساس بر ارزیابی

  .شود می انجام

 سال هر در

 شود می تکمیل ارزیابی فرم

 شود می رسم کننده مراجعه توسط خطر نقشه

  .گیرد می انجام آموزش

 .گرفت خواهد انجام ارزیابی انجام از پس تنها آموزش ارائه :توجه

 نقش اهمیت به توجه با ولی هستند خانواده اعضای همه برنامه هدف گروه

  .هستند اولویت در گروه این خانواده، در زنان

 باالتر سطح مرکز بعهده سواالت، به پاسخگویی و مرکز هر نظارت و پایش

 .است
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 انواع روش های آموزش

 (فردی) چهره به چهره

 (بهداشتی واحد در کوچک های گروه) گروهی

 رابطین ظرفیت از استفاده

 



 ارزیابی ایمنی و خطر بالیا برنامه 

(SARA) 

ssessmentAisk Rnd Aafety SDisaster  

 



 SARAماموريت برنامه 

 شناخت مخاطرات تهديدکننده مرکز - 1بخش 

 ارزيابي آمادگي عملکردی مرکز   - 2بخش 

 ای   ارزيابي ايمني غیرسازه - 3بخش 

 ای مرکز ارزيابي ايمني سازه - 4بخش 

 



 دستورالعمل ارزيابي خطر باليا

 

 .شود می اجرا ماه خرداد در و یکبار سالی برنامه این

 .باشد می سیب درسامانه شده تدوین لیست چک ارزیابی ابزار

 می همکاری برنامه مسئول با مرکز کارکنان کلیه فرم تکمیل در 

 .کنند
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 باليا در واحدهای بهداشتيزيج 



 کاهش آسیب پذيری سازه ای و غیرسازه ای

Structural and Nonstructural Safety 

(SNS) 

 



  مخاطرات وقوع هنگام در ها آن عملکرد حفظ از اطمینان منظور به بهداشتی واحدهای در برنامه این

 .گردد می اجرا

 

 SNS است بخش دو شامل: 

 

 ساخت حال در تسهیالت در بالیا ویژه ایمنی استانداردهای رعایت -1

 موجود بهداشتی تسهیالت در پذیری آسیب کاهش و ایمنی ارتقای -2

 



 راهنمای کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای

 

19.11.94 SNS Guidline.pdf


 راهکارهای افزايش ايمني غیرسازه ای

 .کرد محکم خود جای در را آنها

  .دارد قرار کابینت و کمد پایین طبقات در را خطرناک یا پذیر آسیب لوازم

 .کرد قفل را ها کابینت و کمدها درب

 .کرد حذف را ضروری غیر اجزای

 اضطراری تخلیه زمان در خروج مسیر انسداد و آسیب باعث که داد انجام ای بگونه را چیدمان

 .نشوند

 .کرد قفل را ویلچر یا برنکارد چرخ

  ای دوره بازدید باید موارد این .شد مطمئن تلفن و آب گاز، برق، اتصاالت و تاسیسات ایمنی از

 .باشند نداشته نشتی و اتصالی .شوند جایگزین فرسوده اتصاالت و ها سیم ها، لوله .شوند





 نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بالیا 

(DSS) 

 ystemSurveillance Sisaster D 

 



 نظام مراقبت وقوع و  دستورالعمل برنامه 
 پیامدهای باليا

 آسیب روند سال 10 طی که دهد می نشان بهداشت معاونت پیمایش نتایج

 و ای سازه آسیب و کارکردی ابعاد در) کشور بهداشتی مراکز به مخاطرات

  .است افزایش به رو بهداشتی کارکنان سالمت و (ای غیرسازه

 فرم و گردد می اجرا مستمر طور به آن، راهنمای اساس بر برنامه این

  بهداشت خانه پوشش تحت منطقه در مخاطره هر وقوع ازای به مربوطه

  .شود می گزارش باالتر سطح به و شده تکمیل

 تسهیالت و جامعه به بالیا آسیب روند و میزان تعیین برنامه، این هدف

  .است ای غیرسازه و ای سازه عملکردی، جانی، خسارات ابعاد در بهداشتی

 .است باالتر سطح مرکز بعهده سواالت، به پاسخگویی و نظارت پایش،

 



M3 

 ارزيابي سريع مشترک 

 

 می سریع ارزیابی پرسنل فراخوان و حادثه یک وقوع خبر تایید از پس اقدام اولین

 .باشد

 بصورت سریع ارزیابی نیازها، و ها آسیب بررسی و حادثه وقوع تایید آن هدف

 .است منابع و وقت در جویی صرفه و مشترک

 

 



 شرح وظايف تیم ارزيابي
 

 اعزام از قبل موجود های نقشه و اطالعات بررسی

 وقت اسرع در دیده آسیب منطقه در حضور

 مرور و بازماندگان و کلیدی افراد با مصاحبه مشاهده، روش به ارزیابی انجام

  دسترس در مستندات

 حادثه فرمانده به گزارش تحویل و ارزیابی فرم تکمیل

   حادثه فرمانده توسط شده تعیین زمانی توالی اساس بر ارزیابی تکرار

 



 راهنماهای اجرايي کارکرد ارزيابي سريع
 (SitRep)فرم گزارش وضعیت حادثه - 1راهنمای اجرايي 

 

 جمع برای قبلی آمادگی :دارد زیر موارد به بستگی فرم این اطالعات دقت

 اطالعات بودن دسترس در و گذرد می حادثه از که زمانی مدت اطالعات، آوری

 حادثه، شروع لحظه از زمان گذشت با که است بدیهی .فرم تکمیل زمان در

 دقیق گزارش هر در امر، این به عنایت با .شوند مي کامل تدریج به اطالعات

 .شود مي ثبت موجود اطالعات ترین

 



 SitRep  فرم



 DSS فرم



 "عمليات پاسخ در باليا و فوريت ها "

"EOP" 

lanPperations  Omergency  E 



 برنامه بالیا خطر کاهش و مدیریت برنامه های بخش مهمترین از یکی•
 .است (EOP) ها فوریت و بالیا به پاسخ و آمادگی

 در اثربخش و موقع به بهداشتی عملیات اجرای برنامه این هدف ترین مهم•
 کلیه همکاری با واحد و جامع دستورالعمل یک براساس بالیا وقوع هنگام
 علوم های دانشگاه و بهداشت وزارت EOC بهداشت، معاونت دفاتر و مراکز

 مدیریت مرکز و غیرمترقبه حوادث در سالمت کارگروه دبیرخانه ، پزشکی
 .باشد می پزشکی های فوریت و حوادث

 برای مناسب EOP تدوین از پس توانند می پزشکی علوم های دانشگاه•
 را خود آمادگی مختلف مانورهای برگزاری با خود پوشش تحت منطقه

 .نمایند حفظ برنامه این درست اجرای برای

 



 بهداشتی معاونت سریع واکنش و ارزیابی های تیم مخاطره بروز درصورت•
 های بررسی و کرده پیدا حضور پوشش تحت منطقه در وقت اسرع در

 .دهند می گزارش و انجام استاندارد های دستورالعمل مطابق را اولیه

 

 حادثه وقوع از پس فرصت اولین در ICS یا حادثه فرماندهی سامانه•
 منطقه در بهداشتی های فعالیت و عملیات سامانه این .شود می تشکیل

 براساس و شده تدوین پیش از های برنامه و ها دستورالعمل به توجه با را
 می مدیریت و هدایت پشتیبانی، ، دیده آسیب جامعه نیازهای و مقتضیات

 .کند

 



 ( ( ICSحادثهفرماندهي سامانه 

 فرمانده

 عملیات مالی/اداری برنامه ریزی لجستیک و پشتیبانی

 ارشد امنیت ارشد ایمنی

ارشد هماهنگی و 
 ارتباطات

 ارشد روابط عمومی



 وظایف مسئولین سامانه

 بررسی ایمنی ساختمانها و وسایل و تجهیزات  : مسئولیت ارشد ایمنی

 اطالع رسانی به رسانه ها و مردم: مسئولیت ارشد روابط عمومی

 هماهنگی با سایر واحدهاو سازمانها: مسئولیت ارشد هماهنگی

 کنترل امنیت ، آرامش و درب های واحد: مسئولیت ارشد امنیت

 هدایت تخلیه ، کمک به مصدومین و زیر آوارماندگان:مسئولین عملیات

 تامین ملزومات الزم تیم عملیات: مسئولین پشتیبانی

 فرم های بیمه، ثبت و ضبط مکتوبات ،گزارش خسارات و اقدامات ،: مسئولین اداری مالی

 ...حضور غیاب پرسنل و
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