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 قدمه :م

شدی از بالیدا ه بدا ططدر ناشرایط اضطراری و بالیای طبیعی همواره کره زمین را تحت تاثیر قرار می دهد و بدون شك زندديی انادانه همدوار

اندازندد کده در ها بده تدأطیر میتصادی را سالاغلبه فرایند توسعه اقرود و همراه بوده است. بالیا عواقبی دارند که از تأثیر آنی و فوری آن بایار فراتر می

یهداه ودرسه بیمارزاثر آنه الگوی طبیعی زنديی و یا اکوسیاتم مختل شدده و اثراتدی بدر وضدعیت بهداشدت محدیط و سدالمت اامعده شدامل مدر  

لده آید کده نیداز بده مداطواود میه .. بدفع بهداشتی زباله و فاضالب و.هاه آلوديی مواد غذاییه اطتالل در سیاتم هاه آلوديی منابع آبه اپیدمیمعلولیت

ه تجهیداات و لدواز ه رای کارکنانباستثنایی و اضطراری برای نجات و حفظ زنديی اناانها و یا محیط زیات دارد. در این شرایط شدیدترین محدودیتها 

ث غیرمترقبده همانندد ز وقدو  حدوادمانها و اريانها و نهادهای دريیر در بحدران پدا اشود. در این صورت کارکنان سازطدمات پشتیبانی و ... ایجاد می

ها و ت اضدطراریه سدازمانبرابدر وضدعی ریای و آماديی قبلدیه درشوند که با برنامهسیله زلالهه رانش زمین و...ه با امعی از اناانهای بالزده موااه می

 شكل مؤثر و مناسب برطورد نمایند.  به هسازد تا با وضعیت بحراناوامع را قادر می

 از یبده عندوان یكد و اسدتهده اطیر پیامدهای نايواری را متحمدل شدطی س اناان ساطت قراردارد و ایران در معرض انوا  مخاطرات طبیعی و

طیدا اهدان  ناطق لدرزهمفعالترین  ی ازسرزمین پهناور ایران در یك هبه عنوان  مثال  .از نظر انوا  حوادث در اهان مطرح است پذیرترین کشورهاآسیب

اند. های شددیده ویدران يشدتهلرزه نهای آن در يذشته به دفعات در اثر وقو  زمیدهد که بایاری از شهرها و آبادیقرار دارد و شواهد تاریخی نشان می

 ده و متأسدفانه در حدالای از کشدور ر  دازیاد در نقطه های اطیره به طور متوسط در هر پنج ساله یك زمین لرزه با صدمات اانی و مالی بایاردر سال

 .کشورهایی قراردارد که وقو  زلاله در آن همواره با احتمال تلفات اانی زیاد همراه است یحاضر ایران در زمره

یدای کشدوره ط -یت لدرزهضدعوهای شدید بایار دشوار استه اما با افاایش سطح آياهی از يرچه الويیری کامل از طاارات ناشی از زمین لرزه

ادارات ناشدی از تدوان تلفدات و طسازی آنهاه مدیها و ایمن و مقاو پذیری ساطتمانآموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیه شناسایی و مطالعه آسیب

ای ال درکشدورهای پیشدرفتهثدمبده عندوان  .زلاله های آتی را به میاان زیادی کاهش داد. آنچه در بالیای طبیعی اهمیت دارد ه مدیریت بحران اسدت

رسدانند. لدذا ایدن امدر د بده حدداقل باند همواره آسیبهای ناشی از طاارات زلاله را در کشور زلاله طیا طوبحران تواناتهمناسب با مدیریت  هچون ژاپن

حتدی دنیاسدت  ورد ه دولتهدا مدفه همده این وظی طیا باشد واید درسی برای همه کشورهای زلالهبحران در اامعه ژاپن است که بدقیق بیانگر مدیریت 

 که در تأمین سالمت و بهداشت مرد  بالزده همكاری کنند و به آنان کمك کنند که به زنديی عادی طود باز يردند.
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 فصل اول: مدیریت و کاهش خطر بالیا

 اهداف رفتاري :

 ؛پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند

 مخاطره را تعریف کنند. حادثهه فوریته بال و -1

 مدل چهار فازی مدیریت و کاهش ططر بالیا را رسم نمایند. -2

 ن کنند.عمومی را بیا بهداشت حوزه در بالیا ططر کاهش و توسعه مدیریت و تقویت به چهار مورد از دالیل  نیاز -3

 انوا  بالیا را از نظر سازمان بهداشت اهانی توضیح دهند. -4

 پیامدهای بالیا شرح دهند. ظا  مراقبت وقو  ومخاطرات مورد نظر برنامه ن -5

 اهمیت بالیا را از نظر میاان اثر و آسیب وارده شرح دهند. -6

 گوهرند ر آفرينش زيکدبني آدم اعضاي يکديگرند                                                             که                     

 ماند قرارنگر عضوها را د آورد روزگار                                                             دچوعضوي به در                   

ادب تحدوالتی ذیرفتده کده موپها در بالیا و حدوادث صدورت ای ساطتمانمنظور بهبود رفتار اااای سازهچند دهه يذشتهه اقدامات زیادی به  در

ها در بدروز تلفدات ادانی و ای سداطتمانو ارتقای دانش مهندسان شده است. در مقابله به نقدش ااداای غیرسدازههای ساطتمانی نامهدر آئین نبنیادی

 .طاارات مالی ناشی از بالیا تواه کمتری شده است

کدردن د دی بدرای وارای آن پتانادیل زیدادر مقابدل زلالدهه ااداای غیرسدازه هاتجربه نشان داده است که حتی در صورت مقاومدت سداطتمان

ده سدطدی  سداطت قدراردارد وانانا ایران در معرض انوا  مخاطرات طبیعدی و های ادّی به ساکنان یا ایجاد اطتالل در کارکرد ساطتمان دارند.آسیب

 اطیر پیامدهای نايواری را متحمل شده است.

د و حاصدل آن بدیش برآورد مدی شدو 10از  8دهه اطیر  4سطح ططر ایران در طصوص فقط مخاطرات طبیعی بر اساس تعداد موارد فوت طی  

و بده آنهدا پاسدخ بده   آماده باشددهاار کشته بوده است. به این دلیل ضرورت دارد تا نظا  سالمت بطور مداو  برای پاسخ به این حوادث کامال 100از 

 موقع و مؤثر بدهد. 

داشدته  و بده افداایشراقب آن طی دهه های اطیر روندد بنا به ياارش اهاد کشاورزی مخاطرات آب وهوایی به طصوص سیل ورانش زمین متع

جربده  هدای ان سداطت ه تاند وعالوه بر پیامدهای مر  ه کار قابل تواهی از امعیت کشوررا درمعرض ططر قرارمی دهندد. ازمنظدر مخداطرات اناد

ندد تواده اددی سدت کده نیازممدومی از مدواردی اسقوط هواپیما هانفجاریا از مایرطارج شدن قطار ه حوادث صنعتی ه انفجار یا آتش سوزی امداکن ع

صدادفات اداده ای تست .ازمیان هاتند.ناامنی و دريیری با اشراره انگ وتهدیدات نظامی ازامله مخاطرات اناان ساطتی است که کشوربا آن موااه ا

ا بدا هدر علتدی کده ه هر شكل ویبو اناان ساطت  نیاآن دسته ازتصادفات موردنظراست که مصدومین متعدد به دنبال داشته باشد. حوادث وبالیا طبیعی

ت الز  اهدت ارائده از  وتجهیدااوقو  پیدا کنند تهدید ادی برای حیات و توسعه وتكامل  اامع بشری است بنابراین تواه به کاب آماديی وتدارک لو

اشدد ایدن امدر از رطدوردارمی ببث از اهمیت بااایی پاسخ موثر ومناسب به منظور  کاهش مر  ومیرهمصدومیت ومعلولیت وبار ناشی از وقو  این حواد

 ذیر است.پطریق برنامه ریای اامع مبتنی بر نتایج بررسی مداو  ططر  وتواه  به ظرفیت های  مواود  و قابل افاایش امكان 
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 واهد شد.طو ايرشرایط اضطراری و ططرهاوآسیب پذیرناشی از آنها فاقد مدیریت کارآمد باشنداهداف توسعه بامشكل روبرو 

هدای يادترده ای کده در مائله مدیریت و کاهش ططر بالیا همواره موضوعی چالش برانگیا در نظا  سالمت کشور بوده است. علیرغم تالش 

بده داماتی بنیدادین نیازمندد اقد این راستا در يذشته انجا  شده استه ولی باید واقع بینانه اذعان داشت که وزارت بهداشدته درمدان و آمدوزش پاشدكی

هدار فداز مددیریت چت که در هر منظور ارتقای سامانه مدیریت و کاهش ططر بالیا است. و نقش حوزه بهداشت عمومی در بالیانقش غیر قابل انكار اس

 بالیا اعم از پیشگیری و کاهش آسیبهآماديیهپاسخهبازیاییهنمودهای عملیاتی و مشخص دارد. 

 آشنايي با مديريت و کاهش خطر باليا

آینددی اسدت ظدا  سدالمت فرمدیریت کاهش ططر بالیا در ن توان بدینگونه تعریف کرد:و کاهش ططر در بالیا در نظا  سالمت  را میمدیریت 

 سدالمتیِ وءهای سدن پیامدده با هدف  بده حدداقل رسدانداارایی و مهارتی نظا  سالمت های سازمانیهمندی حداکثری از ظرفیتمنظم به منظور بهره

رتقدای ا کداهش آسدیبه واز طریدق پیشدگیری از مخداطرات  هو اناان ساطت در سطح اامعه و تاهیالت و منابع بهداشتی درمدانیطبیعی  مخاطراتِ

 با رویكرد توسعه پایدار. هپاسخ به موقع و بازیابی آماديیه

 يیرد:می باتر نظا  شبكه چهار يروه هدف ذیل را در بر نظا  سالمت بر هبر اساس تعریف فوق

 انیدرم-های بهداشتیای(ه برنامهای و غیرسازهدرمانی )سازه-میه ارائه دهنديان طدمت )کارکنان(ه تاهیالت بهداشتیامعیت عمو

 

 چرا مديريت و کاهش خطر باليا در حوزه بهداشت عمومي نياز به تقويت و توسعه دارد؟

 کاهش ططر بالیاه یكی از ارکان توسعه پایدار اامعه است. •

 ن در معرض انوا  مخاطرات طبیعی و اناان ساطت قرار دارد.امهوری اسالمی ایرا •

 در کشوره در هر سال بطور متوسط: •

 250 دهند.مخاطره طبیعی روی می 

 3000  شوندنفر کشته می. 

 9000  شوند.نفر دچار مصدومیت فیایكی می 

 1.5 يیرند.میلیون نفر تحت تاثیر قرار می 

 یا هاتند.ها در برابر بالپذیرترین يروهردار و کودکان آسیبافراد فقیره معلوالنه سالمندانه زنان با •

     باشد.می 13از  8سطح ططر ناشی از مخاطرات طبیعی در کشور بر اساس وقو  مر 

 درصد ساطتمان های روستایی ایران در برابر زلاله مقاو  نیاتند. 97حدود  •

وند کده از در حاشدیه شدهرهای بدار  سداکن شد توسعه سریع شهرنشینی باعث شده تا بایاری از ساکنین روسدتاها •

 مقاومت و آماديی الز  برای بالیا برطوردار نیاتند.

 شوند.در توسعه شهرهای کشوره مبانی کاهش ططر بالیا به درستی رعایت نمی •
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ها نرآورد در بدین اسدتادرصد اسدت.  متاسدفانه ایدن بد 8آماديی طانوارهای ایرانی در برابر بالیاه بطور متوسطه تنها  •

 تفاوت چندانی ندارد.

برابدر  7 الیدا را تدا تواند سطح آماديی طانوارها برای بدهند که مداطالت مبتنی بر نظا  شبكه میمطالعات نشان می •

 افاایش دهد.

 می باشد. 13از   7سطح ططر بالیا در تاهیالت بهداشتی نظا  شبكهه  •

 فاایش است.ابخصوص مخاطرات آب و هواییه رو به  آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی بر مراکا بهداشتی درمانیه •

 شاطص های مدیریت و کاهش ططر بالیا در سامانه اطالعات نظا  سالمت تعریف نشده اند. •

 است: های زیر موااهبكاريیری حداکثری از ظرفیت های معاونت بهداشت در پاسخ به بالیا با محدودیت •

  مدیریت اطالعات ضعف ادی در کارکردهای پشتیبانیه ارتباطات و 

  ضعف در کارکرد هماهنگی بخصوص برون سازمانی 

 های مدرن ژئوانفورماتیكعد  بهره مندی از فناوری 

سدطح  رناان سداطت دادر این برنامه مدیریت وکاهش ططر بالیا سعی برآنات تا اهت تحقق هدف کاهش ططر ناشی از مخاطرات طبیعی و  

های تمدا  انبده و  مخداطرات یرنده تمابخشی در بريا رویكرد پیش فعال به کاهش ططر بالیا و مشارکت بیناامعه وتاهیالت و منابع نظا  سالمت ب

ا از وقدو  بالیدا را پدقدو  بالیدا و ودر زمان  تا شرح وظایف درکلی در زمینه اقدامات قبل از وقو  بالیاه سالمت این مهم در نظا  شبكه نهادینه يردد

 هماهنگ و عملیاتی نماید.

 :دل چهار فازي مديريت و کاهش خطر باليام

ار مرحلده دهیم و شدامل چهدکه برای کاهش ططر یا افاایش آمداديی در برابدر مخداطرات انجدا  مدی است مدیریت ططر بالیا شامل اقداماتی

 باشد. می بازیابی )بازسازی و بازتوانی(پیشگیری)کاهش آسیب(ه آماديیه پاسخ و 

زیادت  بیعدیه تخریدبهای طای که برای محدودسازی آثار نايوار مخاطرهای و غیرسازهاقدامات سازه ازات عبارت کاهش آسیب)پیشگیری(-1

 شوند.ورزاد اارا میافنهای محیطی و مخاطره

فدداز دو  د. در ایدنيیدرهدا انجدا  میآماديی عبارتات از فعالیتها و اقداماتی که پیشاپیش برای اطمینان از پاسخ موثر به آثدار سدوء مخاطره-2

 يیرد: اقددا  مهم انجا  می

 الف( استقرار سامانه هشدار اولیه و ب( تدوین برنامه آماديیه آموزش و تمرین اااای اصلی برنامه آماديی

 پایده مددرد  وازهدای حدداقل نیتدأمین پاسخ عبارتات از کمك رسانی یا انجا  مداطالت حین یا بالفاصله بعد از بال به منظور حفظ اان و -3

 تواند فوریه کوتاه یا طوالنی مدت باشد.آسدیب دیدده. پاسدخ می

ها و اقداماتی است کده پدا از وقددو  بددال بددرای بازیابی شامل بازسازی و توانبخشی )اامیه روانی و ااتماعی( بوده و عبارت از تصمیم-4

ضمن اینكه اقدامات الز  برای کاهش ططدر بدال را نیدا تشدویق و  يیرد.یبازيردانددن اامعه آسیب دیده به وضعیت قبل یا وضعیت ارتقا یافته انجا  م



8 

                           .کنددرا فدراهم مییدا کاريیری اقددامات کداهش ططدر بالتاهیل مدی کننددد . بازیددابیه فرصددتی بدرای توسدعه پایددار و بده

 

 مدل چهار فازی مدیریت و کاهش ططر بالیا                                                                     

یشدگیری منظدور پبده  .شوده به اای یكدیگر استفاده میاگهه بال و بحران يهمانطور که بیان شد واژه های فوریت :سطخ بندي فوريت

 تعیین کرد. (E5 تا E0)مثال توان بار مفهومی آن را بر اساس سطح فوریتمی هسردريمیاز 

 صطالحاتتعاريف و ا

 انتظار که مواب صدمه و آسیب يردد. بینی نشده و طارج از عبارت است از رویدادی پیش :حادثه

 .طلبدمی را ااری مدیریت از غیر امكاناتی یا فرآیند آنه مدیریت که است رویدادی :فوريت

 .دارد نیاز دیده آسیب اامعه نتوا از فراتر توانی به هآن به پاسخ که است یك پدیده زیات محیطی نايهانی با ابعاد وسیع بوده و فوریتی :بال

 است. اامعه تحمل به نابت فوریت سطح باالترین :فاجعه

 

 در آن کداربرد و یادتن معمدول (رواندی هدای اسدترس و تیروئید پرکاری فشارطونه مانند ماائلی در بجاسالمت ) علو  در واژه این :  بحران

  .شودمی استفاده بال و فوریت هایواژه بجای یياه فارسی محاوره در حال هر به .است اقتصادی و ماائل ااتماعی

 ادانیه توانددمی طادارت ین(. االااماً نه باشد)البته زاطاارت بالقوه تواندمی که است ایپدیده یا فیایكی رویدادی مخاطره؟  چيست مخاطره

 باشد. عملكردی یا مالی و
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 پيامدهاي باليا اقبت وقوع ومورد نظر برنامه نظام مر مخاطرات

 سونامی آتشفشانه روان يراییه نشت زمینه رانش زمین بدنباله زلالهه زلالهه شامل: مخاطرات زمین شناطتی (1

راندش زمدین  د ناشدی از طوفدانهسیل رودطانه یا امدواج بلند سیل برق آساه بارانهای سیل آساه يردباده طوفانه شامل: مخاطرات آب و هوایی (2

 صاعقه واهآلوديی هه ای شدیدباده کوالکه طوفان شنه هو غبار يرد ناشی از يرما یا سرمای شدیده نامناسبشرایط اوی  سیله ل بارش شدید وبدنبا

و سدرقت  هاغتشاشدات هیرسایب یداتتهد هيیریيرويان همالحانهاابجایی ياترده امیعته حمله مالحانه یا غیر شامل: مخاطرات ااتماعی (3

... 

 و ... حمله حیوانات وحشی هاه هجو  اانوران موذیهاپیدمی شامل: طرات زیاتیمخا( 4

ات تهدیدد ادیولوژیدكهتهدیددات ر ایهنشدت مدواد م،دره تهدیددات هادته آتش سدوزیه انفجار بمبه انفجار يازه شامل: مخاطرات فناورزاد (5

زاه تهدیدات از ندو  مدواد وامل تاولعتهدیدات شیمیایی از نو   موادغذاییه اتهدیدات بیولوژیك مثل آلوده کردن آّب ی طاعونه بیولوژیك مثل آنتراکاه

 قطدع قطدع بدرقه ن سیاتم تهویدههاز کار افتاد کلرهمخازن ياز نفجار انند اتهدیدات شیمیایی م تهدیدات شیمیایی از نو  عوامل اعصابه صنعتی سمیه

  ومین متعددهحوادث با مصد هکاری طلیه فوری تما  یا بخشی از مرکا آبهت

 بدد ودودبخدط زلالده مدثالً ببیندیم. آسیب مخاطره یك اثر در ما شودمی باعث که استشرایطی  همان پذیریآسیب  چيست؟ پذيري آسيب

و پذیری فدردیه آسدیب هایپذیری غیرسدازهایه آسدیبپذیری سدازهشدامل آسدیبکندد کده می ططرنداک آندرا ما نبودن ساطتمانِ مقاو  بلكه نیاته

 باشد.پذیری عملكردی مییبآس

 اطالعدات داشدتن مانندددهدد می افداایش مخاطرات با مقابله برای را ما توانایی که است مثبتی عوامل از عبارت  ظرفیت  چيست؟ ظرفيت

 .غیره  طانوار در زلاله مانور انجا  طانهه در کیف اضطراری واود کافیه

 اینكده حتمدالا باشدده کمتدر مدانآماديی ولی باشد بیشتر ما پذیریآسیب همچنین و آن شدت و مخاطره یك احتمال هر قدر؟  چيست خطر

 مدا زندديی حدلم ايدر مدثالً  هاتیم. موااه باالیی ططر با ما يوییممی صورت این در .است بیشتر ببیننده آسیب اموالمان یا و مجروح شویم یا کشته

 مدا طدانواده نباشدده دسدترس در مانکیف اضطراری و باشند نشده وصل دیوارها به محكم الهوسایل من و نباشد مقاو  مانطانه دیوار باشده يال روی

 .دارد قرار باالتری ططر معرض در

 انواع باليا: 

 ت.ساخت( تقسيم کرده اسدخالت بشر )انسان از بالي ناشي را به دو دسته بالي طبيعي و « بال»تعريف مورد توافق جهاني، 

 بالهاي طبيعي -الف

ناصدر م،در عها در معرض ی طبیعی اصوالً تغییری است در شرایط محیطی که سبب يااته شدن روند زنديی طبیعی مرد  و قرار يرفتن آنالب

 توان آن را به نحو زیر تعریف کرد:شود و میو ططرناک محیط می

اته شود و روزمره يا ة زنديیاین وضعه شیرازبالهای طبیعی عملی از طبیعت است با چنان شدتی که وضعی فااعه انگیا ایجاد کند و در 

ت در مقابل عوامل يی و محافظات زندمرد  دچار رنج و درمانديی شوند و در نتیجه به غذاه پوشاکه سرپناهه مراقبتهای پاشكی و پرستاری و ضروری

 محتاج يردند.  هو شرایط نامااعد محیط

 سدیله مانندد هوایی و آب نشاءم باونامیه س آتشفشانه زلالهه مانند زمینی منشاء باند: شومی تقایم دسته سه به منشاء اساس بر طبیعی بالهای

 .بیماریها ياترده اپیدمی مانند زیاتی منشاء با و  رانش زمین شدیده يرمای و سرما طشكاالیه طوفانه
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  ساخت انسان بالهاي -ب

 زاهمخداطره مدواد نشت سوزیهآتش مانند شوندهمی ایجاد اناان دیغیرعم یا ططای عمدی بدلیل که هاتند بالهای اناان ساطت  مخاطراتی

ایدن  .غیدره و بمدب يدذاریه سوزیهآتش انفجاره نقله و حمل حوادث سمیه هایرادیواکتیوه زباله وای هاته فعالیتهای صنعتیه و آزمایشگاهی آلوديی

شدوند طانده و رد  مجبدور می. در بایاری موارد مدشود میطاارات مالی  قبیل بالیاه شامل وضعیتی است که امعیت غیرنظامی متحمل تلفات اانی و

 های ااتماعی پناهنديان و آواريان افاایش یابد.زنديی طود را ترک کرده و تعداد يروه

 : اهميت باليا

اسدت.  يریبدان بده دسدت نهداآ با کشور که هاتند مخاطراتی در صدر طوفانها و رانش زمین طشكاالیه سیله زلالهه طبیعیه مخاطرات میان از

 بددون ندواحی در زلالده وقدو  بده مربوط آن عمده شود کهمی زده تخمین نفر هاار 4تا  9 حدود ساالنه متوسط بطور طبیعی مخاطرات از ناشی مر 

 کده داده اندد وین ررااید در 2007 تدا 1990سدالهای  طدی اهدان در نفر ارها 10 زا بیش مر  با بالیای از مورد سه  باشد.می ایسازه مقاومت

 راندش و سدیل خصدوصب هدوایی و آب مخداطرات کشداورزیه اهاد وزارت ياارش بر بنا  باشند.می بم و منجیل و رودبار طباه هایزلاله به مربوط

 قدرار معدرض ططدر در ار ورکشد امعیت از تواهی قابل کار مر ه پیامد بر عالوه و اندداشته افاایش به رو روند هاطیر هایدهه طی آن متعاقب زمین

پیامددهای  تداثیر تحت ایرانی میلیون 37از بیش اطیر دهه در تنها شودهنمی مر  به منجر معموالً ما کشور در طشكاالی وقو  اینكه علیرغمد. دهنمی

 .انديرفته قرار آن

 مهمترين آثار باليا و مشكالت شايع بهداشتي ناشي از آن:

 آلوديی منابع آب آشامیدنی -1

 و شیو  بیماریهای وايیردار )انگلیه اسهال طونی و سایر بیماریهای عفونی(بروز   -2

 از بین رفتن منازل و لاو  تهیه سرپناه موقت برای بازمانديان و در نهایت اابجایی امعیت -3

 ایجاد وقفه و اطتالل در سیاتم دفع زباله و فاضالب و انباشته شدن آنها در محیط زنديی -4

 در منطقه اییی و مشكالت تغذیهکمبود مواد غذاآلوديی و  -5

 ناقلین بیماریهاافاایش  -6

 تعفن ااااد اناانی و الشه حیوان در منطقه -7

 عد  تواه به اهمیت و نقش مرد  در تأمین امنیته بهداشت و امداد در بروز بالیا -8

 مشكالت بهداشت روانی و واکنشهای ااتماعی -9

 .مهاارت مرد  حادثه دیده به شهر و توسعه شهرنشینی و.. -10

چگونگی رفتار اهالی سانحه دیده منحصراً ياهی توأ  با وحشته اضطراب و حیرت زديی اسدت و پدا از يذشدت چندد دقیقده از وقدو  حادثدهه 

کند که اعمال و رفتار او در امداد رسانی و نجات کدامالً منطقدی اسدت. نمایند و هر کای تصور میو نجات را آغاز می آسیب دیديان فعالیتهای ااتجو

نیروهای امدادير نتوانند وظایف طدود را بده طدوبی انجدا  دهندد.  شود میباشد و مواب ود و مصلحت اامعه نمینگونه برطوردها در برطی موارد به سای

ر نیادتند. یابده ولی بطور کلی وقو  حوادث عامل بروز نايهانی بیماریهدای وايیديرچه در برطی شرایط ططر بالقوه انتقال بیماریهای عفونی افاایش می

يیری بیماریهای وايیردار با تدراکم امعیدت و اابجدایی آنهدا باشد. ططر بروز همهبه دلیل آلوديی آب و مواد غذایی می مهمترین علت افاایش بیماریها

سرویادهای بهداشدتی  شوند که میاان مصرف آب و مواد غذایی و ططر آلوديی آنها افداایش یابدد و تخریدبمی این عوامل باعث یابد. زیراافاایش می

دهدد. ی منطقه توسط حشدرات را افداایش میهای مبارزه باناقلینه بیماریهاطود مهمترین علت در افاایش آلوديی است و همچنین متوقف شدن برنامه

هالی آسیب دیده ممكدن اسدت ا شود میدهده نیازهای اضطراری به تأمین امداد همگانی احااس یافته ر  میاطتیار و یا سازمانزمانی که اابجایی بی

د و یدا به نقاط شهری که سرویا ها و امكانات آنها با تعداد امعیت مطابقت ندارد عایمت و در نتیجه مواب افاایش مر  و میر و بروز بیمداری يردند

 ش بیماری يردد.بع،ی بیماریهایی که در بین امعیت منطقه و یا تازه وارد آندمی و بومی نبوده با تماس با یكدیگر مواب افاای
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حفدا  نیدا موادب یبرفتن در معدرض هدوای روبداز و ممكن است ططرات بهداشتی ناشی از قدرار يد ههمچنین پا از وقو  حوادث غیرمترقبه

ت بدروز مهمتدرین علدعه سیاتم توزی افاایش بع،ی بیماریها يردد. بروز طاارات و آسیبهای فراوان به انبارهای مواد غذایی و محصوالت و از بین رفتن

طدی  هداشدت رواندیبمشدكالت حداد  .باشددپذیر میهدای آسدیبد که طود مواب نگرانی و بروز بیماریها طصوصداً در يروهباشمی کمبودهای محلی

 رار يیرد.که باید مورد تواه ق شودمیهای طوالنی توانبخشی و نوسازی افاایش یافته و بروز بیماریهای روانی را مواب دوره

 (هSARAواحددهای بهداشدتی) ططدر ارزیابی ایمنی و, (DARTشامل ازیابی طانوار) و کاهش ططر بالیا با برنامه های مدیریتدر فصول بعدی 

اقددامات  وه (EOPو فوریتهدا ) تدوین پاسخ بده بالیدا و (DSSپیامدهای بالیا) نظا  مراقبت وقو  و (هSNSای)سازه ای وپذیری غیرسازهکاهش آسیب

                                    های فدوق آشدنا طواهیدد شدد.شرح وظایف بهورزان در برنامهنیا  تهای روانی و ااتماعی در بالیا  وحمای بهداشت محیط و

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 : تمرين 

 حادثهه باله فوریت و فااعه را تعریف کنند. -1

 انوا  بالیا را از نظر سازمان بهداشت اهانی  شرح دهند. -2

 برنامه نظا  مراقبت وقو  وپیامدهای بالیا شرح دهند.مخاطرات مورد نظر  -3

 چهار مورد از مشكالت شایع بهداشتی ناشی از بالیا را توضیح دهند. -4

 بالیای اتفاق افتاده در چند دهه اطیر در منطقه طود را شناسایی نمایند.- -5



12 

 

 ام شبكه نظ در خطر بالیاو کاهش برنامه هاي مدیریت اجراي  فصل دوم:

 

 

 (DARTآموزش آمادگي خانوار براي باليا ) برنامه ارزيابي و .1

 ( DSS)پيامد هاي باليا  برنامه نظام مراقبت وقوع و .2

 ( SARAبرنامه ارزيابي ايمني و خطر باليا ) .3

 (SNS)اي در واحدهاي بهداشتيغيرسازه اي وبرنامه کاهش آسيب پذيري سازه .4
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 "مادگي خانوار براي بالياارزيابي و آموزش آ" برنامه

"DART" 

 rainingTand  eadinessRof  ssessmentA isasterD 

 

 ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار برای باليا برنامه بسته خدمت

  ص در سدطح کشدور بدوده اسدت. الز  اسدت ایدن شداط 100از  8ه سطح آماديی طانوارهای ایرانی در برابر بالیا 1392در سال

 ا از بار مر ه صدمات و سایر پیامدهای سوء بالیا در طانوار کاسته شود.ارتقاء یابد ت

 

 اجزاي بسته ارايه خدمت

 دستورالعمل اجراي برنامه .1

 . فرم ارزيابي آمادگي خانوار 2

 ليست خطي ثبت اطالعات .3

 (سالمت . راهنماي آموزش خانوار )کارکنان، رابطين4

 . فرم پايش برنامه5

 داشتيدر سطح واحد به  -

 در سطح مرکز بهداشت شهرستان/ معاونت بهداشتي  -

 . جدول شاخص هاي برنامه6

 در سطح واحد بهداشتي  -

 در سطح مرکز بهداشت شهرستان/ معاونت بهداشتي  -
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ر

 ديف

عنوان 

 برنامه

رو

 ش اجرا 

مراقبببب 

  بهورز/سالمت

سر/پزشک

 پرست مرکز

کارشن

اس 

 روانشناسي

کارش

 ناس تغذيه

کار

شبببناس 

شت بهدا

 محيط

رابببط  

 سالمت

1 

ارزیابی 
و آمددددددوزش 

 آماديی طانوار 

دستو
رالعمددددددل 

DART 

*  + + + + 

 همكار برنامه )+( (ناظر برنامه ) مائول برنامه )*(

 برنامه ارزيابي و آموزش آمادگي خانوار برای باليا  جرایدستورالعمل ا

 دریج در طول سال انجا  می يیرد.این برنامه سالی یكبار انجا  می يیرد و آموزش طانوارها به ت •

 هر طانوار در ساله یكبار مورد ارزیابی و آموزش قرار می يیرد. •

 ارزیابی بر اساس فر  ارزیابی و آموزش بر اساس دستورالعمل آموزش طانوار انجا  می شود.  •

و سدال متدوالی ی ارزیدابی دزیابی بدرافر  ار در هر سال ابتدا فر  ارزیابی تكمیل شده و سپا آموزش انجا  می يیرد. فر  ارزیابی •

 ا درجحاسدبه شداطص هدمدر پرونده طانوار قرار می يیرد و مشخصات فرد ارزیابی شده در لیات ططی مربوطه اهت پدایش و  طراحی شده و

 می شود.

  توجه:

o  انجا  طواهد يرفت. تنها پس از انجام ارزيابيارائه آموزش 

o ارائه آموزش همامان انجا  يیرد. بهتر است انجا  ارزیابی و   تا حد ممکن 

o  ه بدرااعده کنندده ماير چه يروه هدف برنامه همه اع،ای طانواده هاتند ولی با تواه به دسترسی راحت تدر بده زندان

 مرکاه آموزش به آنان ارائه می يردد.

 پایش و نظارت هر واحد بهداشتی و پاسخگویی به سواالته به عهده مرکا سطح باالتر است.  •

 قبل از وقوع باليا اقدامات

 پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند: اهداف رفتاری :

 منظور از اقدامات قبل از وقو  بالیا را شرح دهند. -1

 اقدامات قبل از وقو  زلالهه سیله آتش سوزیه صاعقه و کوالک را توضیح دهند. -2

 وظایف بهورزه قبل از وقو  بالیا را تشریح نمایند. -3
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و  ر ایدن بالیدا داردینی و تكرابدامات پیش از وقو  بالیاه حدود و میاان اقداماته قبل از بروز بالیا باتگی به قابلیت پیش اق

مدرد ه  هدای مختلدف شامل پیش بینی در زمینه پرسنل موردنیازه تجهیاات و طدمات می باشد. به عنوان مثدال : آمدوزش يدروه

ت بالیای طبیعی یم و طااراسیاتم اعال  ططر به موقع که می توانند بایاری از عواقب وط تدارک اباار و وسایل الز ه پیش بینی

 را بكاهد.

 اقدامات پيش از وقوع باليا شامل:

 اقداماتی است که آماديی و توانایی اامعه را در موارد زیر ت،مین می کند:

 باشد(. امكان پذیر )در صورتی که هشدار قبلیالف( پیش بینی و اقدامات پیشگیرانه در مقابل یك تهدید قریب الوقو  

مناسب بعد از  یر کمك هایب( پاسخ به مقابله با اثرات بال با انجا  دادن به موقع و مؤثر عملیات نجاته کمك رسانی و سا

 وقو  بال.

 بيني وتکرربالها دارد که شامل:اقدامات قبل ازبروزبالبستگي به قابليت پيش

 در زمینه تعداد کارکنانه مواد و ارایه طدمات ارزیابی منابع پیش بینی -1

ی تقلیدل ابدل مالحظده ایجاد سیاتم اعال  ططر به موقع برای هشدار اولیه که می تواند طاارات اانی را به میداان قا -2

 دهده زیرا این احتمال هات که مرد  به موقع به مكان امنی منتقل شوند.

اریه اريدان هداه ولتیه شدهرده کامل کنده لذا باید بایاری از سازمان های دبایج اامعه باید از تما  منابع مواود استفاد -3

 مقامات محلیه سازمان های امداد و توده مرد  وظیفه ای به عهده داشته باشند.

 امع آوری اطالعات الز  در طصوص مناطق آسیب پذیر روستاهای تحت پوشش -4

 رانر مواقع بحه فاضالب و تهیه و توزیع آب سالم دتدوین برنامه ریای دقیق قبلی. امع آوری مواد زاید اامد -5

 ذطیره سازی منابع در مواقع اضطراری -6

اامعده و در  ب با شدرایطافاایش آياهی مرد  و مشارکت ملی )تمرین و آموزش برنامه ملی آماديی در برابر بالیا( متناس -7

 نهایت یك اامعه آماده و آياه

 تخلیه محل و یا اقدامات دیگر واود داشته باشد.در طول دوره آماده باشه برنامه هایی برای  -8

 آموزش به مائولین و يروه هایی از مرد  که در معرض ططرند. -9

 ایجاد رویه ها و استانداردها -10
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 تدارک سازمانی و تنظیم برنامه های عملیاتی که بعد از وقو  بال باید به کار يرفته شوند. -11

 آموزش يروه های مداطله -12

 در مقابل بالیا باید با قوانین مناسب و استاندارد کشور بالزده پشتیبانی شود. آماديی -13

 ات اساسی و فعالیتالل در طدمپیش بینی زیان ها و اثرات احتمالیه تعداد تلفات اانی و مقدار طاارات وارده به اموال و اطت -14

 شر.های اقتصادی پیش بینی شده بر اثر وقو  یك ططر طاص طبیعی یا ساطت ب

ی باید انجا  امطلوب بعدنکاهش ططر احتمالی در درازمدته اقداماتی که در دراز مدته برای کاهش میاان و یا زمان اثرات  -15

تفاده از ه ریدایه اسدشود عبارت است از : باال بردن استاندارد ساطتمان هاه منطقه بندی کدردن دشدت هدای سدیل يیدر و برنامد

 در محصوالت های بایره ایجاد يونايونیزمین

 :اقدامات قبل از وقوع زلزله

 اارای دستورالعمل های نحوه قطع اریان آبه برقه ياز و سایر امكانات طدماتی در منال : -1

اسدت. در  مدا یدا ندارنجیو دسته آن به رنگ قر شود میالف( يازه معموالً شیراصلی يازه روی لوله ورودی و پا از کنتور نصب 

رمكنه ق يدازه آبگدفاده می کنید چگونگی باز و باته کردن شدیرهای آن )شدیر اصدلی کنتدوره ااداصورتی که از ياز شهری است

د. فرامدوش نكنیدد آموزش دهی دیواریه شومینهه چراغ های دیواری يازی و ...( را یاد يرفته و به دیگر اع،ای بالغ طانوادهبخاری

 حتیاای به باتن آنها نیات.که در زمان وقو  زلاله تا وقتی که از نشت ياز مطمئن نشدید ا

 ید.ود مشخص کنطب( برق: در صورتی که در مجتمع های آپارتمانی زنديی می کنیده محل فیوز برق طانه طود را به نا  

 ج( آب: شیر فلكه اصلی ورود آب به منال انب کنتور قرار دارد.

 در آنجا امع شوند. مكانی را انتخاب کنید که همه اع،ای طانوادهه بعد از وقو  زمین لرزه -2

 برید.بیك یا چند نقطه امن را در هر اتاق انتخاب کنید تا در مواقع ضروری بتوانید به آن نقاط پناه  -3

 رار دهید.قنقاط امن محل کار و سكونت طود را در روی نقشه ای مشخص کنید و آن را در اطتیار نادیكان طود  -4

ه انجا  دهید و شود می ن لرزه را که در مدارس و از طریق رسانه ها آموزش دادهتمرین های دوره ای نجات از ططرهای زمی -5

 این برنامه را هر چند وقت یك بار تكرار کنید.

 ند. دوره کمك های اولیه به ویژه آموزش احیای قلبی ریوی را از طریق هالل احمر شهر طوده یاد بگیر -6

 برابر زمین لرزه مطمئن شوید. از استحكا  و مقاومت ساطتمان های قدیمی در -7
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قاو  بودن محدل یت کنید. مدر ساطتن بناهای ادیده اصول و مقررات ایمنی و مقاومت ساطتمان در برابر زلاله را به دقت رعا -8

ایه یدار بودن سرمه منظور پاسكونت در برابر زلاله از مهم ترین اصول آماديی و پیشگیری ططرات ناشی از وقو  زلاله است. لذا ب

 يذاری تان موارد زیر توصیه می يردد.

تار طراحدی س ناظر طواسدهنگا  ساطت طانهه کلیه ضوابط مهندسی و آیین نامه های ساطتمانی را رعایت نموده و از مهند -الف 

 ساطتمان مقاو  و نظارت دقیق بر اارای آن باشید.

اطته شدده سدآیین نامه  استحكا  و اینكه طانه مطابق با چنانچه قصد طرید طانه داریده با مهندس متخصص در مورد میاان -ب 

 است یا طیره مشورت کنید.

 وشورت نمدوده ماير محل سكونت شما مطابق آیین نامه ساطته نشده استه حتی االمكان سعی کنید با مهندس متخصص  -پ 

 نابت به تقویت ساطتمان محل سكونت اقدا  نمایید.

مانه طراحدی سداطت اب محل مناسب ) دور بودن از سنگ های فعال و زمین های شدیب دار(به طاطر داشته باشید که انتخ -ت 

 .کیفیت مصالحه ساطت و اارای ساطتمان از مهم ترین اصول مقاو  سازی ساطتمان در برابر زلاله هاتند

روری است با نجره هاه ضپ قبل از هريونه تغییر ظاهری در داطل ساطتمانه حذف و اابجایی مواردی نظیر دیواره ستون در و -ث 

 مهندس متخصص مشورت کنید.

تمان هدا و ... الت در ساطدر این زمینه روش های بایار ساده در مهندسی سازه ها مانند استفاده از مصالح سبك یا تصحیح اتصا

یابی غلط سداطت و نمكا واود دارد که بكاريیری چنین نكات ساده و ریا اما دقیق ناشی از دقت عمل های مدیریتی است. ضمناً

 سازها در شهرهاه طاارات ناشی از بالیایی همچون سیل را افاایش می دهد.

 شد.محل طواب شما نباید در کنار پنجرهه زیرلوستره تابلوه آینه و سایر اشیای شكننده و آویاان با -9

 ها دور کنیدنند ازآن مكالاله سد راه شوووسایلی را که ممكن است بعد از وقو  ز های منال رابررسی کنیدراهروها وطروای -10

اه در محدل های آویدا و لوسدترهوسایل سنگینی را که هنگا  وقو  زلاله ممكن است سقوط کننده از امله کتاب هاه يلدان -11

 طود محكم ببندید.

 اشیای بار  و سنگین را در قفاه های پایین قرار داده وقفاه ها را محكم به دیوار متصل کنید. -12

ییه در ادای ف مواد غدذااشیایی را که در قامت طارای ساطتمان قرار دارنده مانند کولرهاه يلدان های پشت پنجره و ظرو -13

 مناسبی قرار دهید و یا در اای طود ماتحكم کنید.
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 ید.شیروانی و کالهك دودکش های بخاری را که در زمان وقو  زلاله ممكن است سقوط کننده بازرسی کن -14

صورت کنارو  ین ذطایر بهاذطیره آب و غذا ) ترایحاً به صورت کنارو( به اندازه مصرف سه روز آماده کنید. در صورتی که  -15

 نباشده باید هر دو هفته یك بار آن ها را تجدید کرد تا فاسد نشوند.

 کیف امداد و نجات را همواره در منال آماده داشته باشید. -16

 ر دهید.طر آفرین را در ظرف پالستیكی مطمئن و در پایین ترین قامت ينجه ها قرامواد شیمیایی سمی و ط -17

مكدان نادیدك و حتی اال برای الويیری از حوادث ناشی از بروز حادثهه حتماً یك کپاول آتش نشانی در منال داشته باشید -18

 اع،اء آموزش دهید.درهای طروای قرار دهید. همچنین نحوه استفاده از آن را بیاموزید و به کلیه 

نیدروی  راريداه هدایقهاه آتش نشدانی و نادیك ترین محل های امدادرسانی مانند امعیت هالل احمره راهداریه درمانگاه -19

 انتظامی راه که در هنگا  حادثه می توانند به شما کمك کننده شناسایی کنید.

انه بدا راقبت از طمآورید و در باره چگونگی راه های  از یك مهندس طراح ساطتمان اهت بررسی ساطتمان دعوت به عمل -20

 او مشورت کنید.

ن و یدا اتومبیدل وای ساطتمامواد سوطتنیه آتش زا مواد شیمیایی را از ساطتمان طارج کرده و در ف،ای باز به دور از در طر -21

 يذاشته و آن ها را در مكان طود محكم کنید.

 کنید. ربوطه محكمیوتر را بر روی میاهای لبه دار قرار دهید یا با بات های مدستگاه های صوتی و تصویری و کامپ -22

 یید.قالب های اشیاء آویاان مانند چراغ های سقفی و يلدان های آویاان را از نو  محكم انتخاب نما -23

 تختخواب ها را در کنار پنجره هاه درهای شیشه ای و یا کنار قفاه های بلند قرار ندهید.  -24

 راه های طروای را از موانعی مثل کارتنه ظروف و ... تخلیه نمایید. -25
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 اقدامات قبل از وقوع سيل :

 در احداث پل ها مطابق استاندارد لاو  رعایت اصول و ضوابط مهندسی رودطانه -1

 مطالعه و اارای طرح های سیاتم هشدار سیل )مناطق پرامعیته کوهاتانی و رودطانه های بار ( -2

 هاويیری از دطل و تصرف غرمجاز در باتر رودطانه ها و مایلحفاظت و ال -3

 ه ایای آب منطقپاکاازی و دفع انباشته های طبیعی و مصنوعی در محدوده پل ها و زیريذرها با هماهنگی شرکت ه -4

و الب طادارات سدی ولاو  استفاده از کارشناسان شرکت های آب منطقه ای در هنگا  بروز سیالب به منظور ثبت آمار  -5

و تشددید  ل علل بدروزیكنواطت سازی آمار و اطالعات و استفاده از نظرات کارشناسی شرکت های آب منطقه ای در زمینه تحلی

 ه و کاهش طاارات در حین وقو  سیلسیل و چگونگی مقابل

 ها(یر سیلها و ماهشرایط رودطانمهم و با تواه به  دطانه های سیل طیا)درنقاطنصب تابلوهای هشدار سیل درمایر رو -6

 های بار (. رودطانه –مناطق شهری  –ایجاد نظا  هشدار و مدیریت سیل )حوزه های کوچك و پرامعیت کوهاتانی  -7

 ز سیلالاو  به کاريیری و توسعه نقش بیمه در سرمایه يذاری طرح های پیشگیری و ابران طاارات ناشی  -8

ه ماهنگی کمیتدو پرورش و رسانه های عمومی با هارایه طدمات آموزش عمومی از طریق امعیت هالل احمره آموزش  -9

 های فرعی پیشگیری از سیل.

 اصالح باتر رودطانه ها  : -10

 از بین بردن آب بندها  (پ عمیق کردن در اثر الیروبی (ب الف( عریض کردن باتر رودطانه

طدول  تصحیح مایر بدرای کدم کدردن (ج  تاطیح رودطانه  (ث عریان کردن رودطانه از نباتات  (ت

 هارودطانه

 ایجاد سیل بريردان: -11

 کندن کانال های عرضی و موانع در مایر سیل (ب   ایجاد دیواره ها در کنار رودطانه ها  (الف

 ایجاد سیل شكن در دره ها برای الويیری از تجمع آب (ت منحرف کردن آب های تجمع شده به مناطق دیگر (پ

 رد.کن استفاده ترین چاره است که می توان در تولید برق و آبیاری از آایجاد و ساطت سدها و آب بندهاه به -12

 حفاظت از باتر رودطانه هاه در حوضه های مرتفع با استفاده از مصالح ساطتمانی -13



21 

ا بدرای کدم کدردن سدرعت هدها و ایجاد پوشش يیاهی و انگلدرطت در کنار رودطانه نكاشتنحفاظت بیولوژیكیه  -14

 قطرات باران

 ایجاد سرعت شكن های بتونی و سنگین در مایر باتر رودطانه ها و مایر سیالب ها -15

 اقدامات قبل از کوالك :

 در طانه لباس ير  داشته باشید. -1

 از عد  واود درز در بین شیشه های پنجره ها و درب ها مطمئن شوید. -2

 با تواه به فصله همیشه بخاری قابل حمل در دسترس داشته باشید. -3

 راغ قوه و یا روشنایی سیّار در دسترس باشد.همیشه چ -4

 اقدامات قبل از آتش سوزي :

و بدا  شدود مدیآتش عامل مخرب مهمی است که در صورت عد  رعایت نكات ایمنیه باعث طاارات اانی و مالی زیادی 

 بایاری از بالیای طبیعی و سوانحه همراه است. 

نی به دنبال ه اصلی ویراشونده اغلب بیش از فااعو سایر حوادث ایجاد میهایی که به دنبال زلالهه سیله انفجار آتش سوزی

 دارند.

 رعایت نكات ایمنی قبل از وقو  آتش سوزی :

ا رعایت ریل آتش زا در تما  تأسیاات و مكان های ماكونی و حتی معابر عمومیه اصل دوری مواد قابل اشتعال از وسا -1

 کنید.

 را پیش بینی و وسایل اطفاء حریق را کنترل کنید. در ساطتمانهاه درهای طروج اضطراری -2

 حداقل دو راه برای طروج اضطراری از ساطتمان تعیین کنید. -3

 مكانی را در طارج از طانه تعیین کنید که بعد از يریاه یكدیگر را در آنجا بیابید. -4

 برنامه طروج اضطراری و يریا از آتش را حداقل دو بار در سال تمرین کنید. -5

 وج از محله حتماً شیر اصلی ورودی ياز به ساطتمان را ببندید.هنگا  طر -6

به نصدب آن  نید و نابتکبرای با طبر شدن از آتش سوزی احتمالیه از آشكاريرها ) برای دوده حرارت یا شعله( استفاده  -7

 در مناله دقت الز  را به عمل آورید.
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،ای طانواده ید و به اعحوه استفاده از آنه آموزش ببینیك کپاول آتش نشانی مناسب در منال داشته باشید و در مورد ن -8

 نیا آموزش دهید.

 از انباشتن مواد آتش زا به ویژه در نادیكی منابع حرارتی طودداری کنید. -9

وف طداص د را در ظدراز نگهداری مایعات و يازهای قابل اشتعال در منال طودداری کنید و در صورت نیازه ایدن مدوا -10

 رار دهید.طارج از ساطتمان ق

 .وسایل برقی و اتصاالت آن ها را با دقت کنترل کنیده تا از استاندارد بودن آن مطمئن شوید -11

 به محض مشاهده سیم های لخته فوراً آن ها را ترمیم نمایید. -12

 اقدامات قبل از وقوع طوفان :

 کاشتن درطت های عمیق ریشهه به عنوان بادشكن های طبیعی -1

رهاه هم به ند تا دیوامان ها به نحوی که در ساطتمان مواد مناسب و بات های کافی به کاربرده شوطراحی و بنای ساطت -2

 پایه بنا و هم به سقف محكم متصل شده باشند )پیش ساطته(

 طودداری از ایجاد بنا در نادیكی ساحل -3

 ل تعمیرو غیرقاب ه فرسودهتعمیر و نگهداری بناهاه منطبق با مقاومت طراحی شده بنا یا تخریب ساطتمان های کهنه -4

 حفاظت از فرسایش زمین هایی که در معرض زیر آب رفتن قرار دارند. -5

 پوشش پنجره ها با حفا  های مخصوص -7 يذاشتن کیاه های شن در سواحل آسیب پذیر -6

 آوری وانبارکردن مواد پراکندهه اباارها و وسایل سبك اهت پیشگیری از ططرامع -8

 ت هایی که ممكن است ططرناک باشندن و انداطتن درطهای اضافی درطتاقطع شاطه -9

 مبه زدن آب برای پیشگیری از حریقتهیه منابع آب کافی و وسایل تل  -10

 اقدامات قبل از بروز صاعقه )رعد و برق( :

ر که با نو ود شمید زمین ایجا رعد و برق نوعی تخلیه الكتریكی است که دراثر انتقال الكتریایته ساکن بین دو ابر و یا ابر و

 و صدای شدیدی همراه است.

د باعث ایات قلبی آید. می توانتخلیه بار الكتریكی به زمین در حال رعد و برق و یا حرارتی که در اثر این تخلیه بواود می

 ر بدن شود.شوده شش ها را پاره کنده مغا و سایر اريانهای حیات بدن را از بین ببرد و سبب سوطتگی های ادی د
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رق ططرنداک بدگدا  رعدد و ب فلااتی که به عنوان وسایل زینتی بكار می روند مانند يردنبند و دستبند نیا می تواندد هناغل

ه در دست کسیله فلای باشند. در موقعی که رعد و برق شدید ر  می دهد بهترین کار برای حفظ سالمتی این است که هر نو  و

 اید.داریده فوراً رها کنید. از ریاك کردن بپرهی

 اقدامات بهورز قبل از وقوع باليا :

طتمانها اسدمقاو  سازی  رعایت حریم رودطانه برای الويیری از طاارات سیله مانندافاایش آياهی مرد  در زمینه بالیا  -

 در برابر زلاله و ...

 مشارکت شورای اسالمی روستا اهت افاایش آياهی اهالی روستاالب   -
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 (DART)آمادگي خانوار در برابر باليا يارزيابفرم 

 تاریخ آموزش طانوار بعد از ارزیابی اول: نام ارزيابي شونده: شماره خانوار: نام واحد بهداشتي:
 تاریخ آموزش طانوار بعد از ارزیابی دو :
 تاریخ آموزش طانوار بعد از ارزیابی سو :

ف
دي
ر

 

 راهنما سوال

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

 تاریخ تاریخ تاریخ

1 
 برای آیا طی یكاال يذشته در طانواده شما الاه برنامه ریای

 مقابله با بالیا  انجا  شده است؟

از الاده  بارت استمنظور از بالیا مانند زلالهه سیله آتش سوزی و غیره می باشند . الاه طانوار ع
ا مورد مقابله ب شده و در و ... دور هم امعای که تما  اع،ا طانواده شامل والدینه فرزندانه پدر و مادر بار  

 بالیا با هم صحبت نمایند.
 

  

 ت؟آیا طانواده شما نقشه ططر بالیای مهم را رسم کرده اس 2
ر دشما را  نقشه ططر عبارت است نقشه ای که محل های امن و یا پرططر منال و یا محله سكونت

 د. صورت وقو  بالیایی مانند زلاله یا سیل مشخص می کن
 

  

3 
ل آیا مقاومت ساطتمان منال شما در برابدر زلالده طدی یكادا

 يذشته توسط یك فرد متخصص ارزیابی شده است؟ 

طالعدات منظور از فرد متخصصه فردی است که حداقل دارای مدرک مهندسی ساطتمان و دارای ا
قف و سدیوارهداه داسدت از کافی در طصوص مقاومت ساطتمان در برابر بالبا باشد. )ساطتمان یا سازه عبدارت 

 ستون(
 

  

4 
 لالدههزآیا در صورت مقاو  نبودن ساطتمان منال تان در برابر 

 اقدامی را برای مقاو  سازی آن انجا  داده اید؟
ز روش امقاو  سازی ساطتمان شامل اقداماتی است که توسط ح،ور فدرد متخصدص و بدا اسدتفاده 

 .شود میهای فنی برای افاایش ایمنی سازه ای انجا  
 

  

5 
 آیا طی یكاال يذشته آسیب پذیری عوامل غیرسازه ای محل

 سكونت طود را برای زلاله ارزیابی کرده اید؟
غیدره.  یشه هدا وشعوامل غیرسازه ای عبارتند از تاسیاات )آبه برق و ياز(ه لواز  منال و دکوریه 

 ود.شمك يرفته ککه از یك فرد متخصص این ارزیابی می تواند توسط طانوار انجا  شود. البته بهتر است 
 

  

6 
آیا طی یكاال يذشته اقدامی را برای کداهش آسدیب پدذیری 

 عوامل غیرسازه ای منال طود انجا  داده اید؟ 

سدیب كادتن و آعبارت است از اقداماتی که عوامل غیرسازه ای منال شما را در برابر پرت شدنه ش
ل ردن عوامدکدز اابجا کردنه حذف کدردن و یدا فدیكا و ثابدت دیدن حفظ می کند. این اقدامات عبارتند ا

 غیرسازه ای
 

  

 ارد؟دآیا در طانواده شما کیف شرایط اضطراری و بالیا واود  7
ط ده و توسدکیف اضطراری کیفی است که در زمان وقو  مخاطره و در هنگا  تخلیه منال در دسترس بو

امهه ک مهدم )شناسدناعبه کمك های اولیهه پوله مدارت است از . محتویات آن عبارشود میاع،ا طانواده برداشته 
 . و .. ضافهااسناد زمینه ...(ه مواد غذایی طشك / کناروه چراغ قوه با باطری اضافهه رادیو با باطری 

 
  

8 
 رنامدهآیا طانواده شما برای شدرایط اضدطراری و بالیدا دارای ب

 ارتباطی است؟

وان مثال بایدد د. به عناع،ا طانواده باید قبل از مخاطره به آن فكر کنن برنامه ارتباطی برنامه ای است که
در شهر دیگدر  از اقوا  محلی را برای مالقات اع،اء طانواده بعد از حادثه تعیین کنند و همچنین آدرس و تلفن یكی

 را برای این موضو  مشخص کنند.
 

  

9 
 خلیدهت آیا طانواده شما برای شرایط اضدطراری و بالیدا برنامده

 دارد؟
طدروج در  رهای امدنمنظور از برنامه تخلیهه برنامه ای است که طانواده از قبل از وقو  مخاطره مای

 شرایط اضطرار را تعیین کنند و در زمان وقو  بالفاصله از آن مایر استفاده نمایند.
 

  

1
0 

ر دآیا در طانواده شما برای کمك به يروه هدای آسدیب پدذیر 
 بالیا برنامه طاصی واود دارد؟ شرایط اضطراری و

طانواده باید  د. در هرمنظور از يروه های آسیب پذیر زنانه کودکانه سالمندان و بیماران و ... می باش
واز  و واده بده لدتفرد یا افرادی تعیین شوند تا در زمان وقو  مخاطره مائولیت مراقبت )طدروج اضدطراریه 

 هده بگیرد.ملاومات آنها و ...( این افراد را به ع
 

  

1
1 

م آیا اع،ای طانواده شما با هشددارهای اولیده مخداطرات مهد
 منطقه مانند سیله طوفان و غیره آشنا هاتند؟

نهدا را آو محلده  منظور از هشدارهای اولیه مخاطرات این است که طانواده باید از حدوادثی کده آنهدا
ار صدا و سدیما اری یا اطبصوتی )آژیر و ...( یا دیدآياه باشند. این هشدارها می تواند به شكل تهدید می کنده 

 باشند.
 

  

1
2 

 آیا وسایل اطفای حریق آماده در منال شما واود دارد؟ 
ده روش نشانی شارژ شده اسدت کده اع،دای طدانوا منظور از آمادهه واود حداقل یك کپاول آتش

 استفاده از آن را می دانند
 

  

1
3 

رای شما طی یكاال يذشته بآیا حداقل یكی از اع،ای طانوار 
 کمك های اولیه پاشكی آموزش دیده است؟

و  ای هدواییکمك های اولیه عبارت است است آموزش نحوه احیاء کنترل طونریایه بازکردن راه ه
 د.طواهد ش حمل مصدومین و ... . چنانچه از آموزش بیش از یك سال يذشته باشده امتیاز صفر منظور

 
  

1
4 

طدود  در برنامه های مددیریت بالیدا در محلدهآیا طانواده شما 
 مشارکت دارد؟

ا ث و بالیدمنظور این است که در صورت واود يروه هایی در محله که در طصوص مقابله بدا حدواد
 ل نماید.ارکت فعافعالیت دارند)مانند شهرداری هاه ماااد و ...( آنها را شناطته و در برنامه آنها مش

 
  

1
5 

ی و طانواده شما تمرین شرایط اضطرار آیا طی یكاال يذشتهه
 بالیا را انجا  داده است؟

ر بدت مناسدب منظور از تمرینه شبیه سازی وقو  یك مخاطره است که طدانواده بایدد در آن اقدداما
مك به افراد طراریه کاساس آموزش ها انجا  دهد. این اقدامات عبارتند از پناه يیری در محل امنه تخلیه اض

 .آسیب پذیر و ..
 

  

  بدهید و با هم امع کنید.(" 0 "و به هر پاسخ طیره امتیاز "1 ")به هر پاسخ بلیه امتیازجمع امتياز 
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 (1صورت مراجعه مستقيم مددجو به مرکز) باليا در برابر آموزش آمادگي خانوار در فلو چارت برنامه ارزيابي و

 

يتشادهب دحاو هب درف هعجارم

؟تسا هدش ماجنا وا يارب راوناخ يگدامآ يبايزرا ايآ

هلبريخ

 رد وا مان و ماجنا وا يارب راوناخ يگدامآ يبايزرا
دوش يم تبث يطخ تسيل

؟ديدرگ ماجناوا يارب راوناخ يگدامآ شزومآ ايآ

ريخ
هلب

.دوش يم لماک يطخ تسيل رد وا تاعالطا

 لاس رد وا يگدامآ و يبايزرا خيرات
دوب دهاوخ هدنيآ

دوش يم  راخ زکرم زا هدننک هعجارم

 .تشادن ناکما طيارش هب هجوت اب شزومآ ماجنا
.دوش يم نييعت شزومآ خيرات

دروم خيرات رد هدننک هعجارم ايآ             
؟درک هعجارم رظن 

هلب ريخ

 تهج توعد و يريگيپ ماجنا
شزومآ

 يگدامآ شزومآ
دوش يم ماجناراوناخ
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 (2بي و آموزش آمادگي خانوار در برابر باليا در صورت عدم مراجعه مستقيم مددجو  به مرکز)برنامه ارزيافلوچارت 

يهورگ شزومآ و يطخ تسيل ليمکت ،يبايزرا ماجنا هوحن  وصخ رد نيطبار شزومآ

نيطبار هب يطخ تسيل و يبايزرا ياهمرف ليوحت

نيطبار طسوت يطخ تسيل ليمکت و لزنم برد يبايزرا ماجنا

 سالک رد تکرش تهج راوناخ زا توعد
يتشادهب دحاو رد هدش يزير همانرب يشزومآ

 هیبهذم یهوري تاالا( یشزومآ تاالا لیكشت
 هب نآ لیوحت و یطط تایل لیمكت ه)... و دااام

نیطبار لوئام

هدنورپ رد يبايزرا ياهمرف يراذگياج

 يريگيپ تهج يتشادهب ياهدحاو نيطبار لو سم يزير همانرب
ششوپ تحت ياهراوناخ

هب شزومآ تها واددم ایآ     
؟تسا هدرک هعاارم اکرم 

هلبريخ

 تهج راوناخ ددجم يريگيپ
شزومآ

 شزومآ و يبايزرا و يطخ تسيل ليمکت
دعب لاس رد

 شزومآ و يبايزرا و يطخ تسيل ليمکت
دعب لاس رد
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 تواه:

ان اسدتفاده از الوه بدر امكدعدبهتر است برنامه آموزش طانوار در مرکاه به صورت هفتگی و در روز رابطین تثبیت يردد. این کار موادب مدی شدود 

ار موادب اینكده ایدن کد طین بهداشت اهت آموزش طانواره از ح،ور قطعی مائول رابطین اهت نظارت بر اارای برنامه مطمئن شد. ضدمنظرفیت راب

 می شود آن روز هفته برای مرد  منطقه به عنوان روز آموزش طانوار در برابر بالیا شناطته شود.

 مراحل آموزش براي آمادگي خانوار در برابر باليا
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  ارزیابی و آموزش آماديی طانوار برای بالیا برنامهای راهنم

"DART" 

 rainingTand  eadinessRof  ssessmentA isasterD 

 

 مقدمه:

 موااهده بدا  امعیدت کشدور در ست که تقریبدا تمداا درصد است. این در حالی 8سطح متوسط آماديی طانوارهای ایرانی در برابر بالیا تنها حدود 

ی میلیدون نفدر تحدت تدأثیر قدرار مد 5/1 هاار نفر در کشور در اثر این بالیا کشته می شوند و حددود 4دارند و ساالنه بطور متوسط حدود  انوا  بالیا قرار

صدلی اسالمت بعندوان متدولی  نظا ته است. يیرند. لذا در راستای تأمین سالمت طانواره ارتقای آماديی در برابر بالیا در برنامه های نظا  سالمت قرار يرف

قدش محدوری مدرد  ا تأکیدد بدر نبدتأمینه حفظ و ارتقاء سالمت اامعه طی سالهای اطیر تواه ویژه ای به پیشگیری و آماديی در برابر مخاطرات طبیعی 

طدی چندد مداه  یا رادر برابر بال نموده است. شواهد نشان می دهد که مداطالت نظا  سالمت از طریق ظرفیت های نظا  شبكه می تواند آماديی طانوارها

 نیا قرار دارد.  ن اهانی بهداشتبرابر افاایش دهد. این برنامه اولین برنامه از این دست در سطح منطقه بوده و مورد تواه ویژه سازما 7تا حدود 

 

اده متواده طدانو ن اسدت کدهآمهم نایت ما چه می يدوییمه مهدم توجه نماييد: برای تاریق واکان بالیا به طانواده باید با ظرافت عمل کنیم. 

 شود و به آن ایمان بیاورد. معموال ما حرف می زنیم بدون آنكه شنونده بفهمد!!

  !!! .آموزش هر چقدر که ساده تر باشده فهم آن راحت تر و موفق تر طواهد بود 
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ی است. همه آنرا مدی فهمندده بدا سدواده با دیدن شكل زیر به یاد چه می افتید؟ بلیه طط عابر پیاده ! این تصویره یكی از بهترین مدل های آموزش

 بی سواده پیره اوانه بچه و بارياال. 

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

مدوزش دلیدل بدرای آ با تصویر آموزش ببینند و در آموزش طود نقش فعال داشته باشنده نده فقدط شدنونده. بده همدینمردم ترجيح مي دهند 

 ی زیر استفاده می کنیم:روش اصل 3طانواده ها از 

واهیدد ه را کده مدی طکه ضمیمه این راهنما است. با دنبال کردن تصاویر این تدابلو بده اع،داء طدانوار آنچدتابلوهاي آموزشي  (1

 آموزش دهید. 

 تا مطمئن شوید که اع،اء طانوده هم به اندازه شما مالط هاتند. پرسش و پاسخ مکرر (2

 اء طانوار  با مشارکت تما  اع، رسم نقشه هاي خطر (3

 : مفاهيم کاهش خطر باليا

 مخاطره چيست؟ 

یا عملكدردی باشدد.  لیتواند اانیه ما )البته نه الااما!(. این طاارت می تواند بالقوه طاارت زا باشداست که میای پدیده یا  تفاق فیایكیامخاطره 

       شوند:مخاطرات به انوا  زیر تقایم می

 شوند:زیر تقایم میکه به سه دسته  مخاطرات طبيعي  

 ه سونامیمانند زلالهه آتش فشان با منشاء زميني -

 رانش زمین همانند سیله طوفانه طشكاالی با منشاء آب و هوايي -

 ()وباه آنفلواناا و ... ها مانند اپیدمی ياترده بیماری يبا منشاء زيست -

 

 ویدو راد یانتشار مدواد هادته ا هیصنعت یها یيمانند آلود. بشر استی ها تیها فعال که منشاء آنانسان ساخت: خاطرات م 

 ی.انفجار و آتش سوز هیصنعتحوادث سدهاه حوادث حمل و نقله  نشكات هیسم یزباله ها وهیاکت
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 آسيب پذيري چيست؟

بدودن ن ته بلكده مقداو مثال زلالده طدود بخدود بدد نیادآسیب ببینیم. اثر یك مخاطره شود ما در شرایطی است که باعث میآسیب پذیری همان 

 کند. در چهار زمینه زیر می توانیم آسیب پذیر باشیم:ساطتمان ما آن را ططرناک می

 مثل مقاو  نبودن دیوارها و ترک داشتن سقف ها آسيب پذيري سازه اي:  (1

رهای طدروج مثل محكم نبودن کمد به دیواره فرسوده بودن سیم هدای بدرقه بادته بدودن مادیآسيب پذيري غير سازه اي:  (2

 و غیره اضطراری

  مثل سالمند بودنه باردار بودنه کودک بودنه معلول بودن و بیمار بودن آسيب پذيري فردي: (3

 مثل نداشتن برنامه تخلیهه نداشتن کیف اضطراری و غیره  آسيب پذيري عملکردي: (4

 ظرفيت چيست؟ 

کیدف  العدات کدافیه وادودمثل داشدتن اطدهند. میبا مخاطرات افاایش مقابله را برای ما عبارت از عوامل مثبتی است که توانایی  "ظرفيت"

 اضطراری در طانهه انجا  مانور زلاله در طانوار و امثالهم.

 خطر چيست؟

ا مجدروح ینكده کشدته یدامان کمتر باشده احتمدال هر چقدر احتمال یك مخاطره و شدت آن و همچنین آسیب پذیری ما بیشتر باشد ولی آماديی

 يوییم ما با ططر باالیی موااه هاتیم.نده بیشتر است. در این صورت میشویم و یا اموالمان آسیب ببی

 یدف کشدده باشدند و ناير محل زنديی ما روی يال باشده دیوار طانه مان مقاو  نباشد و وسدایل محكدم بده دیوارهدا وصدل  مثال

 مان در دسترس نباشده طانواده ما در معرض ططر باال قرار دارد. اضطراری

 

 و چند مرحله دارد؟  يا چيستبالخطر مديريت 

مرحلده زیدر  4هدیم و شدامل اقداماتی که برای کاهش ططر یا افاایش آماديی در برابر مخاطرات انجدا  مدی د ست ازا عبارتمدیریت ططر بالیا 

 .  (سازیبازبازتوانی و بازیابی )( 4و  پاسخ( 3ه آماديی( 2( پیشگیریه 1است: 

 

 يعني چه؟ کاهش خطر 

ثل کداهش آسدیب غیرسدازه ای توانیم با انجا  توصیه هایی منفر مجروح شوند. ما می 1000ای در منطقه شما ر است در اثر زلالهفرض کنید قرا

خطبر "يدوییم مدا م. در این صورت میبرسانی 500در طانه )محكم کردن کمدها به دیوار یا برداشتن اشیاء سنگین از باالی کابینت ها( این تعداد را به 

 ."ايمداده را کاهش
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 :م. وی دسدت بگدذاریبرسیمه ولی نبایدد دسدت ر "صفر" توانیم در کوتاه مدت به ایده آله یعنی ططرما همیشه نمی دقت کنيد

 زنديی کنند. "خطر صفر"کنیم تا فرزندان ما در سالهای بعد در آنقدر برای کاهش ططر تالش می

 مجروح 0 = ططر ایده آل

 مجروح 1000 = ططر فعلی

 کاهش یافتهططر 

 )بعد از اقدامات شما(
 مجروح 500 =

 رويکردهاي مديريت خطر باليا:

 کده تمدا  کارهدا بده دبرطی معتقدند افراد مختلف برای مدیریت بالیا نظرات مختلفی دارند. برطی معتقدند که تما  کارها را باید دولت انجا  دهده

اء کددا  يدروه دهندد. شدما اد با همكاری هم اقدامات ایمن سازی و کاهش ططر را انجا  عهده مرد  است و يروهی هم معتقدند که مرد  و دولت باید

 هاتید؟ با عالمت ضربدر مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 گويد؟تجربه دنيا چه مي

یی و آمریكدای رهای آفریقداتجربه دنیا چه در کشورهای توسعه یافته مثل کاناداه انگلادتان و ... و چده در کشدورهای در حدال توسدعه مثدل کشدو

 انوبی بیان می کند که مرد  نقش بایار مهمی در مدیریت بالیا و کاهش ططر دارند.  

 چرا مردم؟

 از هر کای محله طود را می شناسند مرد  هر محلهه بهتر 

 هر کا طانه طود را بهتر از دیگران می شناسد 

 کنندمرد  اولین کاانی هاتند که در صورت وقو  حادثه به اع،اء طانواده و هماایگان کمك می 

 نظر شما چيست؟

 در منطقه شما مرد  چه توانایی هایی برای مدیریت بالیا و کاهش ططر دارند؟

 

 

  تما  کارها را باید دولت انجا  دهد 1

  تما  کارها به عهده مرد  است 2

3 
  ا انجدامرد  و دولت باید با همكاری هم اقدامات ایمن سازی و کاهش ططدر ر

 دهند
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 نکته: 

سدازی طانده  دا  بده مقاوتماعی انجا  يیرد. مثال بادیار مهدم اسدت کده مدرد  اقداار مهم است که اقدامات مردمی هماو با قوانین ااری ابای

 واهد شد.بیشتر منجر به هرج و مرج ط در غیر اینصورتهایشان بكنند ولی اینكار باید مطابق با قوانین شهرداری انجا  شود 

 واکسن باليا:

ه بدا تاریدق آن بدرای اود ندارد کدوی از بیماریهای عفونی به فرزندان طود واکان می زنیم. متأسفانه برای پیشگیری از بالیا آمپولی برای پیشگیر

ی تدحزمان و حوصدله اسدت.  کار نیازمند همیشه طانواده را ایمن کنیم. بنابراین باید با آموزش و پایش ماتمر این کار را انجا  دهیم. بدیهی است که این

تال بده بیماریهدای نمان دیگدر مبدبار  ها و  مادربار  ها بپرسیده متواه می شوید که دهها سال طدول کشدید تدا فرزندداواکان نیا اير از پدردر مورد 

 زدند.ططرناکی مثل فلج نشوند. در حالیكه در آن اوایل باید با زحمت به مرد  واکان می

 یات. برای اینكار باید در چند سطح کار کنیم:تاریق واکان بالیا به طانواده کار راحتی ن 

 

 اما در هر سطح باید کارهایی را انجا  دهیم؟

 سطح ايمني
 چند مثال

 توانيم انجام دهيماز کارهايي که مي

شما هم مثال 

 بزنيد

 ؟ نجا  دهد.ازلاله  مطالعه درباره زلالهه آشنایی با اقداماتی که باید فرد در زمان فرد 1

 ؟ واده،اء طانه رسم نقشه ططر با مشارکت همه اعدهنجا  مانور زلاله در طانواا طانواده 2

 محله 3
یم تدتعیین محل يردهمایی مرد ه ایجاد کانكا تجهیداات امددادیه تشدكیل 

 های امداد محله
 ؟

 ؟ نظارت بر ساطت و سازه تجهیا کردن تیم های امدادرسانی شهر/روستا 4
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 تمرکز اين برنامه: 

ه هالل احمدره مادااد رداریه بایجشه مانندز از برنامه تمرکا ما بر سطوح فرد و طانواده است. در مرحله بعد با همكاری مائولین محلی در این فا

 و غیره به سطوح محله و شهر یا روستا طواهیم پرداطت.

 

 جلسه برنامه ريزي خانوار در برابر باليا

 فتگو کنند:ماه یكبار( دور هم امع شوند و درباره ماایل زیر بحث و ي 3 هر طانوار باید حداقل یكبار در سال )ترایحا هر

 چه مخاطراتی طانوار را تهدید می کنند؟ (1

 مهمترین این مخاطرات کدامند؟ (2

 طانواده چه راه حل هایی را باید اتخاذ کند تا برای این مخاطرات آماده باشد؟ (3

و هر کا دیگدری کده  و مادربار  ور داشته باشنده شامل پدره مادره فرزندانه پدر بار دقت نمایید که در این الاه باید تما  اع،ای طانوار ح،

 با آن طانواده زنديی می کند. 

 رسم نقشه خطر

تهدران  انه کرمدان ورسم نقشه ططره روش آموزشی است که در کشورهای مختلف از امله ژاپن و همچنین کشور طودمان در استان هدای يلادت

اف نقشده ضدمنا در اطدر ویر می بیندد.ت. در این روش شما مشارکت تما  طانواده را الب می کنید و طانواده شرایط ططر طود را با تصبایار موثر بوده اس

 به طانواده موارد مهم را یادآوری می کنید. برای رسم نقشه زلاله می توانید مراحل زیر را طی کنید:

 نقشه خطر زلزله خانه من

    

 

 محتويات 

کيببببببببف 

 ارياضطر

 

 

 نقشه خانه

 
 به ترتیب رسم کنید )تصور کنید طانه را از باال بدون سقف می بینید(:

 

 دیوار دور طانه  (1

 درب ورودی (2

 اق هاه هاله سرویا و ...تدیوارهای آشپاطانهه ا (3

 قرما (×)نقاط ططر با ضربدر  (4

 سبا  (+)نقاط امن برای پناه يرفتن با بعالوه  (5

 نید.   کآبی  (+)د و آنرا تبدیل به بعالوه سعی کنید نقاط ططر را بر طرف کنی (6
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 محتويات 

کبببببببارت 

 اضطراري

.... 

.... 

 تاريخ هاي

 خانواده تمرين

.... 

.... 

افببراد آسببيب پببذير 

 خانوار

.... 

.... 

 تلفن هاي ضروري

.... 

.... 

    

 نقشه خطر سيل منطقه/محله من

    

 

 

 

 

 نقشه منطقه/محله

 
 د:به ترتیب رسم کنی

 

 منطقه/محله محدوه (1

 با بعالوه )+( مشكی (وغیره پل ماجده مدرسهه) منطقه/محله مهم مناطق (2

 آبی (×)طانه طودتان با ضربدر  (3

 قرما (←)سیل با فلش  مایر (4

 سبا (O)امن با دایره  مناطق (5

 آبی (←)فرار با فلش مایر (6

 

 محتويات

 اضطراري

 تاريخ هاي

 تمرين خانواده

.... 

.... 

ير افببراد آسببيب پببذ

 خانوار

.... 

.... 

 تلفن هاي ضروري

.... 

.... 
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 ايارزيابي خطر سازه

اره چدر ایدن طصدوص دمهمترین عامل مر  در بالیای طبیعی در ایرانه تخریب ساطتمان های غیرمقاو  است. لذا ضروری است نظا  سدالمت 

 ای بیندیشد. راهبرد ممكن در این طصوص افاایش دانش طانوارها است. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

سدیل و لالدهه هدم )بخصدوص زسازه هر منال عبارت است از دیوارهاه سقف ها و ستون ها. الز  است مقاومت سازه هر منال در برابر مخاطرات م

ز مقاومدت ه مندال شدما اطوفان( توسط یك فرد متخصص سنجیده شود. توصیه می شود این کار ساالنه تكرار شود. در صورتی که به نظر یك متخصص

ال دقدت سدوه بدرابر بالیا مقاومت در ب الز  برطوردار نیاته اقدا  به مقاو  سازی آن نمایید. البته بهتر است در زمان طرید یا ساطت یك منال معیارهای

 :ه سوال نمایدو رعایت شود. الز  است که هر طانوار با موارد زیر آشنا باشد و آنرا از آژانا ماكنه سازنده و یا مهندس مربوط

  معروف است.  2800استاندارد ساطت ساطتمان ها در طصوص زلاله به آیین نامه 

  ینكده در صدورتانشود و در مناطق سدیل طیدا بدا محاسدبه در طصوص سیل الز  است که ساطتمان در حریم رودطانه ها ساطته 

ه مدی شدود کده صدطالح اسدتفاداوقو  سیله سطح آب به چه میاان باال طواهد آمده ارتفا  ساطتمان از زمین محاسبه می شود. معموال از این 

سداله  100یدا  50ه 25زمدانی سدیله باته به استانداردهای یك منطقهه دوره هدای  "ساله چند متر طواهد بود؟ 50ارتفا  آب یك سیل "

 تعریف می شود.

  .در طصوص طوفان باته به پیش بینی سرعت باده مقاومت مورد نیاز سازه توسط مهندسین تعیین می شود 

 

قاضداه افداایش ت طانوارهدا و مهمترین محدودیت مقاو  سازی منازله هاینه يران آن و توان ناکافی مهندسی در منطقه است. لیكن با آياه سدازی

 این امر به یك نیاز تبدیل شده و به تدریج ظرفیت سازی الز  اتفاق طواهد افتاد. 

 ايارزيابي خطر غيرسازه

عوامدل  یدران هادتند.عالوه بر تخریب ساطتمان های غیرمقاو ه عوامل غیرسازه ای از علدل مدر  و مصددومیت ناشدی از بالیدای طبیعدی در ا

اه درب هداه تاسیادات کوریه شیشه هددهر اائی غیر از سقفه دیوار و ستون. به عبارت دیگر تما  لواز  مناله اشیاء ای در یك منال عبارتند از غیرسازه

 آبه برق و ياز و غیره در يروه عوامل غیرسازه ای قرار می يیرند. 

 

یت شدود.   یا مصددوممنجر به مر هر عامل غیرسازه ای می تواند در صورت اابجا شدنه پرتاب شدنه شكاتن یا مادود کردن مایرهای طروج

اددود نمایدد شناسدایی یر طروج را مپا الز  است هر طانوار عوامل غیرسازه ای که ممكن است در اثر مثال یك زلاله اابجا یا پرتاب شوده بشكند یا ما

 و برای حل آن بكوشد. راهكارهای کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای عبارتند از:

 :دکوری غیر ضروری مثال حذف یك شی حذف عامل 

 :بقدات ططرنداک در ط مثال اابجا کردن یك يلدان یا شی سنگین از باالی کمده قرار دادن اشیاء سدنگین و جابجا کردن عامل

 پایینی کابینت هاه برداشتن تخت بچه از کنار یك شیشه بار 
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 :ندت هداه لمیندتقفل بده درب کابیمثال محكم کردن کمدها یا بوفه دکوری به دیواره نصب  محکم کردن عامل در جاي خود 

 کردن شیشه ها

 :مدر  و  بادتهه باعدث ب هایمثال تغییر درب ها بگونه ای که همواره به بیرون باز شوند. يیر کردن پشت در تغيير شکل عامل

 از هموطنان عایامان شده است. یزیر آوار ماندن بایار

 :ر برنامده هشددا د آتش در مندال و قدرار داشدتن طدانوار درمانند نصب هشداردهنده های دو نصب سامانه هاي هشدار اوليه

 اولیه مخاطرات مهم آب و هوایی مانند سیل و طوفان 

 :مثال با بررسی فرسوديی سیم های برقه لوله ها و شیرهای ياز و تعمیر آن ها تعمير تاسيسات 

 ات می کاهد. زیادی از مر  و صدم یاانبه ممعموال کاهش آسیب پذیری عوامل غیرسازه ای کم یا بدون هاینه می باشد و توجه: 

 کيف اضطراري خانواده 

ورت صد دقدت کنیدد در هر طانوار باید دارای یك کیف اضطراری در منال و یك کیف اضطراری در صندوق عقب ماشین شامل اقال  زیدر باشدد.

  م( تا محتویات آن طیا نشود.باران و سیله کیفی را انتخاب کرده باشید که ضد آب باشد )حتی یك کیاه نایلونی محك

 فهرست کيف اضطراري خانواده

 اعبه کمك های اولیه 1

 پول 2

 مدارک مهم )شناسنامهه اسناد زمینه ...( 3

 مواد غذایی طشك / کنارو 4

 کنارو بازکن 5

 وسایلی مانند چاقوه طناب و ... 6

 آب  7

 رادیو با باطری اضافه 8

 چراغ قوه با باطری اضافه 9

1

0 

 وسایل ویژه نوزادان/سالمندان/بیماران

1

1 

 وسایل زنان )نوار بهداشتیه قرص ضد بارداری(

1

2 

 کفش محكم

1

3 

 لباس )ير ه زیره ...(

1

4 

 آنچه که برای فرد عایا است
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 برنامه ارتباطي خانواده در شرايط اضطراري و باليا

 وصیه می شوند:تكارهای زیر الز  است هر طانواده برنامه ارتباطی طود را برای شرایط اضطراری و بالیا تعریف و تمرین نماید. معموال راه

 دانند.بر را از حفظ همه افراد طانواده باید شماره تلفن یكی از باتگان قابل اطمینان در سایر نقاط شهر یا شهرهای دیگ 

 كجدا بتوانندد نهایتدا در ی د از وقو  یك حادثه از قبل تعیین شود تا در صورت تخریب منال و يم شدن افدرادمحل تجمع طانواده بع

 همدیگر را پیدا کنند. مثال یك میدانه ماجد محل و غیره.

 از اوضدا  هدم  اننددکنند تا بتو تعیین محلی که اع،ای طانواده بتوانند برای یكدیگر پیغا  بگذارند و آنرا روی دیوار یا درطتی نصب

 با طبر شوند. 

 برنامه تخليه منزل در شرايط اضطراري

یدر صدورت مدی يیدرد: زل در مدوارد در هر طانواده باید برنامه تخلیه در شرایط اضطراری تعریف شود و توسط افراد طانوار تمرین يردد. تخلیه مندا

 گیریدد. مگدر در مندازلباطتمان پنداه سد. در هنگا  وقو  زلاله فقط در نقاط امن پا از وقو  یك زلاله. البته بعد از اطمینان از تما  شدن لرزش های آن

 ای که مطمئن هاتید بالفاصله وارد حیاط می شوید. یك طبقه

 قبل از وقو  یك زلاله بر اساس هشدار رسانه ها و مائولین 

 قبل از وقو  سیل یا طوفان بر اساس هشدار رسانه ها و مائولین 

 

 موارد زیر باید مد نظر باشند:در برنامه تخلیه 

 از قبل محلی را برای امع شدن طانواده مشخص کنید. در طصوص سیل یك منطقه مرتفع را مشخص نمایید 

 با آرامش طارج شوید 

 قبل از طروج کیف اضطراری طود را بردارید 

 به افراد آسیب پذیر کمك کنید 

  شیرياز را ببندید 

 کنتور برق را قطع کنید 

 طود قفل کنید در را پشت سر 
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 برنامه کمک به اعضاي آسيب پذير خانواده

ز روش هدای کمدك بده ای زیدر برطدی در هر طانواده باید افراد آسیب پذیر در برابر بالیا تعیین و برای کمك به آن ها برنامه ریای شود. مثال ها

 این افراد هاتند:

 مان تخلیه اضطراریتعیین یك فرد به ازای هر فرد آسیب پذیر برای کمك به وی در ز 

 اطمینان از ذطیره سازی و برداشتن داروهای مورد نیاز افراد بیمار 

 مدد کادتری از زیدر بای ططرناک منال. مثال اابجا کردن تخت یدك بیمدار اابجا کردن افراد باتری از مجاورت عوامل غیرسازه

 سنگین یا شیشه ای

 

 فهرست اعضاء آسيب پذير خانواده

 ی مهم افراد دارای بیمار 1

 افراد دارای سابقه باتری اطیر  2

 تازه زایمان کرده باردار/ زنان 3

 افراد معلول )اامی یا روانی( 4

 کودکان 5

 زنان  6

 سالمندان  7
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 اجزاء سيستم هشدار اوليه موفق

و طدانواده  شدویم و طدود ه زودتدر مطلدعطوشبختانه می توانیم از ططر وقو  مخاطرات آب و هوایی مانند سیله طوفانه آتش سوزی انگل و غیدر

شددار اولیده ده یدك سیادتم ههمانگونه که در شكل زیر )از چپ به راست( مالحظده مدی کنیدمی يویند.  هشدار اوليهمان را نجات دهیم. به این امر 

 ااء زیر میباشد: 4طوب و موفق شامل 

 دانش مرد   (1

 پیش بینی مناسب  (2

 انتقال به موقع پیا  هشدار (3

 ل مناسب مرد عكا العم (4

ز قبدل داندش م تدا مدرد  ااير بخواهیم سیاتم هشدار سیل موفقی داشته باشیمه باید آموزش به مرد  را در اولویت قدرار دهدی پس دقت کنيم،

 کافی داشته باشند و بتوانند در زمان ططر عكا العمل مناسب نشان دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم  دانش قبلي

 باره خطردر

پيش بيني مناسب    انتقال به موقع  

 پيام هشدار 

 عکس العمل مناسب
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 برنامه

 "يامدهاي بالياام مراقبت وقوع و پنظ"

 

DSS"" 

 

ystemSurveillance Sisaster D 
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 مراقبت وقوع و پيامدهاي باليا برنامه بسته خدمت

 اجزاي بسته ارايه خدمت

 . دستورالعمل اارای برنامه1

 . راهنمای اارای برنامه2

 . فر  امع آوری داده ها3

 SitRepفر   •

 (DSSدهای بالیا )فر  ثبت داده های برنامه نظا  مراقبت وقو  و پیام •

 . فر  پایش و ارزشیابی 4
 

ور )در ابعداد کدارکردی روند آسیب مخاطرات به مراکا بهداشتی کشديذشته سال  10نتایج پیمایش معاونت بهداشت نشان می دهد که طی    •

 كدهه بخدش عمددهكته االدب ایندق است. ناین امر در طصوص آسیب به کارکنان بهداشتی نیا صابوده و و آسیب سازه ای و غیرسازه ای( رو به افاایش 

طدود بداقی  وتقدهمچنان بده  ای از این طاارات و آسیب ها مربوط به مخاطرات آب و هوایی است. هر چند که تهدید ناشی از مخاطرات زمین شناطتی

 است. 

 "DSS "گروه هدف برنامه نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي باليا 

 ( امعیت عمومی1

 ی درمانی( کارکنان بهداشت2

 ای(غیرسازه ای و( تاهیالت بهداشتی درمانی )سازه3

  ( برنامه های بهداشتی درمانی4

 "DSS "دستورالعمل برنامه نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي باليا  

 

 رديف
 عنوان برنامه

         

 روش اجرا

 

مراقب 

 سالمت

   

 /پزشک

سرپرست 

 مرکز

 

روان 

 شناس

 

کارشناس 

 تغذيه

 

مددکار 

 ماعياجت

 

کارشناس 

بهداشت 

محيط/هماهنگ 

 کننده باليا

 

 بهورز

1 

نظا  

مراقبت وقو  و 

 پیامدهای بالیا

دستورال

 DSSعمل 
+  + + + * * 

 

 (ناظر برنامه )  همكار برنامه )+(  مائول برنامه )*(

 

  ه قطدع آب و سدرقته آتدش سدوزی ی باشدد. بده عندوان مثدالم منوط به وقو  آنها در واحد بهداشتیمخاطرات  برخي ياارشلاو  با تواه به نو  مخاطراته

الی اسدت کده وقدو  حدایدن در  شدد.... این موضو  به این معنی است که در صورت وقو  ایدن مدوارد در طدارج از واحدد بهداشدتیه نیدازی بده يداارش آنهدا نمدی با

 نداشته باشد باید ياارش يردند. مخاطراتی نظیر سیله زلاله و ... حتی در صورتی که آسیبی به واحد بهداشتی در پی
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 ندد. کطره تكمیدل مدی بعدد از وقدو  مخدا ده روزطی  حداکثر  پا از وقو  هر مخاطرهه مائول مدیریت ططر بالیای مرکا فر  مربوطه را

 تكمیل اااای فر  بر اساس منابع اطالعات ذکر شده در ادول زیر انجا  می يیرد. 

  فبرم ثببت   اارش مدی باشددهيد... که آسدیب هدا و طادارات بالفاصدله قابدل ارزیدابی و  آتش سوزیه سرقت وبا تواه به ماهیت برطی مخاطرات نظیر

نمدی  ده روزيذشدت  و لاومدی بده شدود میدر اولین فرصت تكمیل و به سدطح بداالتر يداارش  ا داده هاي برنامه نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي بالي

سدت فدر  اشدده ضدروری اسیله رانش زمین و ... که امكان بدرآورد سدریع طادارات و آسدیب هدا نمدی بباشد. در طصوص برطی مخاطرات نظیر زلالهه 

SitRep  یاSituation Report  یندی نیازهدا و بکه در واقع ياارش تدریجی و فوری مخاطرات بوده و بده منظدور تعیدین وضدعیت موادود و پدیش

ار آسدیب مشدخص شدده و آمد که وضعیت کدامال ده روز. در پایان شود میاالتر ارسال مداطالت مربوطه می باشد به صورت ماتمر تكمیل و به سطح ب

مدی باشدنده بدرای  SitRepکه حاصل تجمیع فر  های  يافرم ثبت داده هاي برنامه نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي بال ها و نیازها نهایی شدنده

 .شود میسطح باالتر ارسال 

  می است: در دو صورت زیر الاا "صفر"ياارش 

ر ایدن صدورت دنشدده باشدد.  چنانچه مخاطره ای اتفاق افتاده ولی منجر به هیچ آسیب یا طاارتی در منطقه تحت پوشش یا مراکا بهداشدتی   -1

 آسیب ها و طاارات به سطح باالتر ارسال شود. هدف از این کار دو مورد زیر است: گزارش صفرضروری است 

 یرا ممكن است مخاطره بعدی منجر به آسیب شود.افاایش حااسیت به وقو  مخاطرات. ز 

 نابت مخاطراتی که منجر به آسیب شده اند به کل مخاطرات"مخرج کار شاطص  امع آوری اطالعات"  

هددف از  یفتاده باشدد.ارسال شود در مواردی است که هیچ مخاطره ای در فصل يذشته اتفاق ن گزارش صفردومین موردی که الز  است    -2

 اید.در فصل يذشته اطمینان حاصل نم عد  وقو  مخاطرهن است که کارشناس مدیریت ططر بالیا در سطح باالتر از این کار ای

 ه وارد   اکادل مربوطدکارشناس مدیریت ططر بالیا در سطح مرکا بهداشت شهرستان کلیه فایلهای ارسال شده از سدطوح محیطدی را در فدر

 یای معاونت بهداشتی ارسال می نماید.نموده و برای کارشناس يروه مدیریت ططر بال

 اعدم  مواردی را که وقو  مخاطره ياارش شده اسدت ) کارشناس يروه مدیریت ططر بالیا در معاونت بهداشتی از فر  های اکال ارسال شدهه

در بخدش نظدا  مراقبدت باريدذاری مدی   http://www.health.gov.irاز اینكه آسیب داشته یا نداشته اند( در پورتال معاونت بهداشت به آدرس 

اهت اطال  دفتدر مددیریت ططدر بالیدا در معاوندت  عد  وقو  مخاطره ياارش کرده بودنده نماید. البته در صورتی که همه شهرستان های تحت پوششه

 در پورتال الاامی است.  گزارش صفربهداشته ارسال یك 

 هر سطحه توسط سطح باالتر بر اساس فر  پایش بصورت فصلی انجا  می يیرد. پایش برنامه در 

http://www.health.gov.ir/
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 نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي باليامخاطرات مورد نظر برنامه  

قوه تواندد بدالکده مدی ك مخاطره اسدتزا باشد. بعنوان مثاله زلاله یتواند بالقوه آسیباز نظر تعریفه مخاطره عبارت است از پدیده فیایكی که می

ا عملكدرد مرکدا را تخریدب کندد ید باعث آسیب اانی به مرکا ارایه طدمات بهداشتی درمانی و پرسنل آن بشوده یا ساطتمان و لواز  و تجهیاات مرکدا را

ت شدده فهرسد رنامده در زیدرمختل نماید. مخاطره همچنین می تواند باعث آسیب اانی یا مالی به امعیت تحت پوشش شود. مخاطرات مورد نظر ایدن ب

 اند:

 فهرست و کد انواع مخاطرات

 مخاطرات زيستي مخاطرات زمين شناختي

G-

1 
 زلاله

B

-1 
 هااپیدمی

G-

2 
 (زلاله بدنبال) زمینرانش

B

-2 
 موذی اانواران و هج

G-

3 
  زمیننشات

B

-3 
 حمله حیوانات وحشی

G-

4 
 يراییروان

 مخاطرات فناورزاد

G-

5 
 آتشفشان

T

-1 
 زيا انفجار

G-

6 
 امی سون

T

-2 
 بمب انفجار

T مخاطرات اب و هوايي

-3 
 سوزیآتش

H

M-1 
 طوفان

T

-4 
 م،ر مواد نشت

H

M-2 
 يردباد

T

-5 
 ایاتهه یداتتهد

H

M-3 
 آساسیل هایباران

T

-6 
 رادیولوژیك یداتتهد

H

M-4 
 آسابرق سیل

T

-7 
 ه ...(طاعون آنتراکاه مثل) بیولوژیك دیداتته

H

M-5 
 طوفان از ناشی ندبل امواج یا رودطانه سیل

T

-8 

آب یددا  ه کددردنآلدود مثددل بیولوژیددك دیدداتته

 موادغذایی

H

M-6 
 سیل و شدید بارش بدنبال زمینرانش

T

-9 
 زاتاول عوامل نو  از شیمیایی دیداتته

H

M-7 
 (شدید سرمای یا يرما) شدید اوی شرایط

T

-10 
 سمی صنعتی مواد نو  از شیمیایی دیداتته

H

M-8 
 غبار و يرد

T

-11 
 اعصاب عوامل نو  از شیمیایی دیداتته
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H

M-9 
 طوفان شن

T

-12 
 کلر تانكر انفجار مثل شیمیایی دیداتته

H

M-10 
 کوالک

T

-13 
 تهویه سیاتم افتادن کار از

H

M-11 
 بادهای شدید

T

-14 
 برق قطع

H

M-12 
 آلوديی هوا

T

-15 
 آب قطع

13

-HM 
 صاعقه

1

6-T 
 مرکا از بخشی یا تما  فوری تخلیه

1 اجتماعي مخاطرات

7-T 
 حوادث با مصدومین متعدد

S-1 
  امعیتياترده  اابجایی

1

8-T 
 سرقت

S-2 و غیرمالحانه( مالحانهبه مرکا )شامل  حمله  

S-3 پرسنل يیریيرويان 

S-4 دزدی بچه   

S-5 بدهمرکدا  کدارکرد وابادتگی صورت درر )سایب یداتتهد 

 (اینترنت شبكه سیاتم

  

S-6 اغتشاشات   
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 (DSSبرنامه نظام مراقبت وقوع و پيامدهاي باليا )ارت فلوچ

 EOCو يلحم تاماقم ،هاگشناد  الص ي  عجارم ديي ت ساسا رب هرطاخم عوقو دييات

 ميت و هطوبرم سانشراک طسوت تاراسخ و اه بيسآ يبايزرا
SitRep مرف ليمکت و يبايزرا

طبترم و ربتعم يربخ عبانم زا يليمکت تاعالطا بسک

يلحم نيلو سم زا يليمکت تاعالطا بسک

 عوقو تبقارم ماظن همانرب ياه هداد تبث مرف ليمکت و SitRep ياه مرف عيمجت
رتالاب حطس هب لاسرا و هرطاخم عوقو زا دعب زور هد رثکادح ايالب ياهدمايپ و

 لسکا مرف رد ايالب ياهدمايپ و عوقو تبقارم ماظن همانرب ياه هاد تبث مرف عيمجت
رتالاب حطس هب مرف لاسرا و اه صخاش  ارختسا ،هطوبرم

رتالاب حطس هب لاسرا و يلصف تروص هب همانرب شياپ ياه صخاش هبساحم

رتالاب حطس هب لاسرا و هنالاس روط هب همانرب يبايشزرا ياه صخاش هبساحم

 سردآ هب تشادهب تنواعم لاتروپ رد هطوبرم ياه مرف تاعالطا يراذگراب
http://www.health.gov.ir

 ياهدحاو هيلک حطس رد
يتشادهب

 يتشادهب زکرم حطس رد
يتشادهب هکبش /ناتسرهش

 ياهدحاو هيلک حطس رد
يتشادهب

 ياهدحاو هيلک حطس رد
يتشادهب

يتشادهب تنواعم حطس رد
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 فرم گزارش وضعيت حادثه

(SitRep) ortRep uationSit 

رس بودن در دست -3ی يذرد ممدت زمانی که از حادثه  -2آماديی قبلی برای امع آوری اطالعاته  -1دقت اطالعات این فر  باتگی به موارد زیر دارد: 

هر ياارش دقیق ترین  این امره در اطالعات در زمان تكمیل فر . بدیهی است که با يذشت زمان از لحظه شرو  حادثهه اطالعات به تدریج کامل شوند. با عنایت به

 اطالعات مواود را ثبت نمایید. لطفا در هر سواله ااییات مواود را ثبت کنید. 

ه اطالعات 15و  14ه 21ای مختلف معاونت بهداشت توسط يروه مدیریت ططر بالیا انجا  می يیرده در ردیف های : امع بندی اطالعات از واحدهتوجه

( آموزش 7( بهداشت روانه 6تغذیهه  (5( بهداشت طانوادهه 4( بهداشت محیطه 3( بیماری های غیروايیره 2( بیماری های وايیره 1به تفكیك واحد ارایه شود شامله 

ط هدر ع آوری اطالعدات توسد( آزمایشگاه. این فر  برای تما  مراکا/دفاتر قابل استفاده استه لیكن بدیهی است کده تمرکدا امد9ترش شبكه و ( يا8بهداشته 

 انجا  می يیرد.  15و  14ه 12مرکا/دفتر از يروه مربوطه در سطح دانشگاهه با تمرکا بر ردیف های 
 

 نام و نام خانوادگي ارزياب:                         واحد ارزيابي کننده:                        

 دوره زماني گزارش:                   تاريخ گزارش:                                   شماره گزارش:        
ر

 ديف
 آخرين وضعيت  راهنما سوال

 - نو  و شدت حادثه 1
 

 

 نا  منطقه 2
با ذکر دانشگاهه استانه شدهر 

 تاو روس
 

 سطح حادثه 3
بر اساس ادول سطح 

 EOCحادثه و اعال  
 

 تعداد فوتی 4
کل و بده تفكیدك منطقده بدا 

 ذکر توزیع سنی انای

 سال: 5سال:               باالی  5زن:            مرد:                   زیر 
 کل: 

 

 تعداد مصدو  5
کل و بده تفكیدك منطقده بدا 

 ذکر توزیع سنی انای 

 سال: 5سال:               باالی  5مرد:                   زیر         زن:    
 کل:

 

6 
تعدددداد امعیدددت 

 تحت تاثیر
 کل و به تفكیك منطقه

 

 
 

7 
تعددداد سدداطتمان 

 تخریب شده
  درصد تخریب ذکر شود.

8 

آسدددددیب بددددده 
واحددددددددددهای 

 بهداشتی 

تعددداد مراکددا آسددیب 
دیددده و درصددد آسدددیب آن 

یدك )بصورت تخمینی( به تفك
 منطقه و نو  مرکا ذکر شود

 
مرکدا بهداشدت 
شهرسددددددتان/ 

 استان

مرکددا سددالمت 
 اامعه شهری

مرکددا سددالمت 
 اامعه روستایی

مرکددا سددالمت 
اامعدده شددهری 

 روستایی

پایگددددداه 
 سالمت

طاندددددده 
 بهداشت

       تعداد

 
صد

در
 

       سازه ای

       غیرسازه ای

ع

 ملكردی
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 - ستان هاآسیب به بیمار 9

 

 
 

1
0 

 آسیب به پرسنل

تعداد به تفكیدك منطقدهه 

واحدددد بهداشدددتی و رده 
 طدمت

 

1
1 

 آسیب به زیرساطت ها
آسددیب بدده اددادهه 

 و ......برقه آب و مدرسه 

 
 

 
 

1
2 

اقدامات مدیریتی انجدا  

 شده

مانندددد تشدددكیل 
کمیته بهداشت کاريروه و 

فعدددال سدددازی سدددامانه 
 فرماندهی حادثه

 

 
 

 
 
 

1
3 

ات بهداشتی انجدا  اقدام
 شده

- 

 

 
 

 

1
4 

 اقدامات سایر سازمان ها
مانندددد هدددالل احمدددره 

 استانداری و ....

 
 
 

 

1
5 

مهمتدددرین نیازهددددای 

 بهداشتی

تجهیدااته  پرسدنله تعداد

 ملاومات و ....

 
 

 
 

1
6 

نیازهایی که باید فدورا از 

سطح باالتر پیگیدری یدا 
 تامین شوند

می توانیدد از فدر  بدرآورد 

 استفاده کنید. آندرانیاز نیا 
 ضمیمه این فر  نمایید.

 

 
 
 

1
7 

احتمدددال وقدددو  

مخددداطرات بعددددی در 
 منطقه

مانند شكات سدد 
 متعاقب زلاله

 

1
8 

 لطفا ذکر نمایید. سایر موارد مهم 
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 برنامه

 "ارزيابي ايمني و خطر باليا "

"SARA" 

ssessmentAisk Rnd  Aafety S 

 "خطر باليا برنامه ارزيابي ايمني و"بسته خدمت 

 اجزاي بسته ارايه خدمت

 دستورالعمل اجراي برنامه -1

 فرم ارزيابي ايمني و خطر باليا -2

 شناطت مخاطرات تهدیدکننده مرکا 

 ارزیابی آماديی عملكردی مرکا 

 ارزیابی ایمنی غیرسازه ای مرکا 

 ارزیابی ایمنی سازه ای مرکا 

 فايل اکسل ورود و تحليل داده ها -3

 Risk Assessment 

 Total 

 ZIJ Shahrestan 

 فايل پايش برنامه -4

 زيج بالياي واحد بهداشتي -5

 .عاد )کتاب ارزيابي خطر باليا در نظام شبکه بهداشتي درماني در اب ابزار ارزيابي، چک ليست تدوين شده مي باشد                                                 

 عملکردي، غيرسازه اي و سازه اي(

 يه کارکنان واحد بهداشتي بايد با مس ول برنامه همکاري مي کنند.در تکميل فرم کل  

ر

 ديف
 مراقب سالمت روش اجرا  عنوان برنامه

سرپرست /پزشک

 مرکز

کارشبببببناس 

 روانشناسي

کارشببببناس 

 تغذيه

مبببببددکار 

 اجتماعي

کارشببببببناس 

بهداشت محيط/ 

 بهورز

1 
ارزیابی ایمنی و 

 ططر بالیا

دسددتورالعمل 

SARA 

+  + + + * 

 (ناظر برنامه )  همكار برنامه )+(  برنامه )*( مائول
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 :"SARA"ماموريت برنامه 

  شناخت مخاطرات تهديدکننده مرکز؛ 1بخش 

  ارزيابي آمادگي عملکردي مرکز؛ 2بخش 

  ارزيابي ايمني غيرسازه اي مرکز؛ 3بخش 

 ارزيابي بخش عمومي  ارزيابي بخش فني 

  ارزيابي ايمني سازه اي مرکز؛ 4بخش 

شدهریه امعه سالمت اه شبكه بهداشته مرکا بهداشت شهرستانه مرکا یاعم از معاونت بهداشت پوششکليه واحدهاي تحت       -1

هدیدکنندده واحدد ت)شامل بخش شدناطت مخداطرات  General  چك لیات های ارزیابی ططر که فایل های آن به نا  باید  روستایی و ...

ی سدازه ای واحدد )شامل بخش ارزیدابی ایمندی غیرسدازه ای و ایمند S and S Check listN  بهداشتی و ارزیابی آماديی عملكردی( و

 می باشد را طبق دستورالعمل ذیل تكمیل نمایند.   بهداشتی(

  چك ليست هاي مورد نظر از طریق کارشناس مدیریت خطر بالیا در معاونت محترم بهداشتي تهيه شدد  و در

 د.اختيار واحدهاي بهداشتي قرار مي گير

  دستورالعمل اجراي برنامه" SARA" 

 اجرا مي شود. طبق جدول زير اين برنامه سالي يکبار در خرداد ماه  

 "بالیا خطر و ایمني ارزیابي"برنامه اجراي جدول زمانبندي

 زمان شرح فعاليت فعاليت

 هماهنگی اارای برنامه
 ( شرکت مائولین برنامه در الاه هماهنگی در مرکا بهداشت استان1

 حد( بريااری الاه با ح،ور اع،ای کمیته مدیریت ططر بالیا در هر وا2
 هفته اول طرداد

 تكمیل فر  ارزیابی ططر
 ( کاغذی. 2( فایل اکال 1صورت در دسترس است:  2فر  به 

 کند. روش فوق را استفاده می 2هر شهرستان باته به امكانات مواوده یكی از 
 هفته دو  طرداد

 ورود داده ها
 یرد.جا  می يصورت دسترسی مرکا به رایانه تكمیل و ارسال فر  بصورت کامپیوتری ان در

 در صورت نبود رایانه در مرکاه فر  کاغذی به سطح باالتر ارسال می شود.
 هفته سو  طرداد

کنترل صحت داده هدا توسدط 

 مرکا سطح باالتر
وارد  ازهای( مرور امتی1بررسی دقت و صحت به روش های زیر صورت می يیرد: 

 درصد واحدها توسط سطح باالتر 5حداقل ( بازدید از 2شدهه 
 هفته سو  طرداد

 هفته چهار  طرداد از طریق ایمیل و اتوماسیون ارسال داده ها به ستاد وزارت
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 SARAمعرفي چک ليست برنامه 

  شناخت مخاطرات تهديدکننده واحد بهداشتي - 1بخش 

o را بر اساس راهنمای زیر تعیین نمایید:  در صورت احتمال وقو ه سطح مخاطره 

 :احتمال وقو  با شدت زیاد" يا "احتمال زیاد وقو " باال" 

 :احتمال زیاد وقو  با شدت متوسط" متوسط" 

 :احتمال وقو  با شدت کم" یا "احتمال کم وقو " پایین"  

o د.عالمت بانی "  احتمال وقو عد" اير احتمال وقو  یك مخاطره برای مرکا شما واود ندارده در ستون مربوط به  

 

  ارزيابي آمادگي عملکردي واحد بهداشتي - 2بخش 

o :راهنماي ارزيابي  

  ی را تعریف شده اسدته سدطح آمدادي "چك لیات"بر اساس مصداقهایی  که در ذیل هر سؤال در

  تعیین نمایید. "نامطلوب"و  "متوسط"، "مطلوب"آماديی در سه سطح

 

  اي واحد بهداشتي رسازهارزيابي ايمني غي - 3بخش 

 : ايتعريف جزء غيرسازه

 یر هاتند:امل موارد زدر یك ساطتمانه به تما  اااا به غیر از دیواره سقف و ستونه ااء غیر سازه ای می يویند و ش 

 لواز  و تجهیاات وسایل دکوری وسایل يرمایشی و سرمایشی  )تاسیاات )آبه برق و ياز 

رچوب درب هاه ضمایم دیوار و غیرهضمایم ساطتمان مانند چا 

o آسيب هاي ناشي از عوامل غيرسازه اي : 

o  .آسیب های ناشی از عوامل غیرسازه ای می توانند منجر به آسیب اانیه مالی و عملكردی شوند 

o  ی طدود حرکدت ن معناست که یك شی در اثر لرزش یا هر يونه فشار فیایكدی از ادایبددر طصوص لوزا  و تجهیاات

 ه زمین بیفتده پرت شود یا بشكند. کردهه ب

o  .آسیب به اااای غیرسازه ای مانند برق و ياز می تواند منجر به آتش سوزی و انفجار شود 

o  .آسیب به لوله ها و تانكر آب می تواند باعث قطع آب یا آبگرفتگی مرکا شود 

o  .آسیب به ططوط تلفن منجر به قطع ارتباطات می شود 

 داد:  یر را انجا برای کاهش آسیب ناشی از اااای غیرسازه ای می توان راهكارهای ز: غيرسازه اي راهکارهاي افزايش ايمني

 .آنها را در اای طود محكم کرد د. بقات پایین کمد و کابینت قرار دالواز  آسیب پذیر یا ططرناک را در ط 

 .درب کمدها و کابینت ها را قفل کرد  ای غیرضروری را حذف کرد.ااا کرد. چر  برانكارد یا ویلچر را قفل 

 .چیدمان را بگونه ای انجا  داد که باعث آسیب و اناداد مایر طروج در زمان تخلیه اضطراری نشوند 
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 صداالت سیم ها و ات د. لوله هاهاز ایمنی تاسیاات و اتصاالت برقه يازه آب و تلفن مطمئن شد. این موارد باید بازدید دوره ای شون

  .ودشه اطمینان حاصل اتصالی و نشتی نداشته باشندویض شوند و از اینكه تعفرسوده 

 ی می يویند.ادر یك ساطتمانه به تما  ااااء به غیر از دیواره سقف و ستونه ااء غیرسازه  تعريف جزء  غيرسازه اي:

 طود اای از كیفیای فشار يونه هر یا لرزش اثر در شی یك که معناست بدین تجهیاات و لواز  طصوص آسیب پذیری در

 ن : بشكند که در این صورت ایمنی آن کم تلقی می شود. بنابرای یا شود پرت بیفتده زمین به کردهه حرکت

 نكات ایمنی رعایت نشده اند. :ايمني کم  

 نكات ایمنی تاحدودی رعایت شده اند. :ايمني متوسط  

 :نكات ایمنی کامال رعایت شده اند.  ايمني باال 

 نکته: 

 . از یك شیه بیش از یك عدد در واحد بهداشتی واود دارده متوسط وضعیت ایمنی آنها را ثبت نماییداير  •

  اير یك شی در واحد بهداشتی واود ندارده در ستون مربوطه ضربدر بانید. •

 

  اي واحد بهداشتي ارزيابي ايمني سازه - 4بخش 

o  :امتياز ايمني سازه اي 

 بباال"سده سدطح ایمندی در چدك لیادت میداان ایمندی را در  با تواه به مصداق های ذیل هر سدوال" ،

 تعیین و در ستون مربوطه عالمت بانید. "کم"و  "متوسط"

 :هاي چک ليست نبايد خالي بماند.يک از قسمتهيچ توجه 



52 

 خطااااااا  و ایمنااااااا  ا زیااااااا ب  ب ن مااااااا  اجااااااا ا  فلوچااااااا   

یتشادهب یاهدحاو رد رطط یبایزرا  یاه لمعلاروتسد و اهمرف هیهت

یبایزرا  اجنا لمعلاروتسد قیقد هعلاطم

 یاهمرف لیمكت و رطط یبایزرا  اجنا
نانکراک هیلک یراكمه اب هطوبرم

 رتویپماک یاراد  یتشادهب دحاو ایآ
؟دشاب یم

 هلب

ریط

 هطوبرم یاه  رف رد اه هداد ندرک دراو
لمعلاروتسد قبط

 دروب رد بصن تها ایالب جیز تنیرپ
یتشادهب دحاو

 تشادهب اکرم هب هطوبرم لیاف لاسرا
ناتسرهش

 یریذپ بیسآ شهاک تامادقا  اجنا
لمعلاروتسد قبط

 هب هدش لیمكت تایل كچ لاسرا
 ناتسرهش تشادهب اکرم

)SARA( ایالب رطخ و ينمیا  يبایزرا همانرب يارجا  راچولف
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 در  و غیرسازه ای کاهش آسیب پذیری سازه ایبرنامه 

   "SNS"                        واحدهاي بهداشتي

 afetyS onstructuralNand tructural S 

 واحدهاي بهداشتيدستورالعمل برنامه ايمني سازه اي و غيرسازه اي در 

 مبنای اارای این برنامهه دستورالعمل ایمنی سازه ای و غیرسازه ای است.  •

 . برنامهه با نظارت و حمایت رییا مرکا و مشارکت کلیه کارکنان انجا  می شوداین برنامه توسط مائول  •

ادت مرکدا بایدد مرااعه کنید. بر اساس این چك لی SARAاهت کاهش اسیب پذیری سازه ایه به چك لیات مربوطه در برنامه  •

و اهدت مقداو  سدازی  ی انجا  يیردهندسی ایمنی سازه اهماهنگی الز  را با مرکا سطح باالتر )و دفتر فنی دانشگاه( انجا  دهده تا ارزیابی م

 آن اقدا  شود. 

 نمایید.  ه استفادهشود میبرای کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای از دستورالعمل مربوطه که در ادامه به آن اشاره  •

 يردد. میياارش برنامه های بالیای مرکا به کارشناس مائول مدیریت ططر بالیای مرکا بهداشت شهرستان ارسال  •

 هدف برنامه:

 هدف این برنامه: •

 کاهش آسیب پذیری سازه ای مرکا   •

 کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای مرکا   •

 مائولیت اارای برنامه بر اساس ادول زیر می باشد: 

 رديف
عنبببوان 

 برنامه
 وش اجرا ر

مراقببببب 

 سالمت 

پزشک/سر

پرسببببت 

 مرکز

کارشبببناس 

 روانشناسي

کارشببناس 

 تغذيه

مبببددکار 

 اجتماعي

هداشببت محببيط/ ب

حرفه اي/هماهنبگ 

 کننده باليا

 

 بهورز

 

1 

کددددداهش 
آسددددددیب 
پدددددذیری 
فیایكددددی 

 مرکا

دسدددتورالعمل 

SNS 

+  + + + * * 

 (ناظر برنامه )  همكار برنامه )+(  مائول برنامه )*(

       .پایش و نظارت هر مرکا و پاسخگویی به سواالته به عهده مرکا سطح باالتر است 
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 ا تق ء ایمن  س زه ا  و غي س زه ا  د  واحده   بهداشت  ب ن م  اج ا  فلوچ                                              

 

يتشادهب دحاو رد "يا  زاسري  و يا  زاس ينمیا "  اقترا همانرب يارجا  راچولف

يتشادهب دحاو رد رطخ و ينميا يبايزرا همانرب يارجا

يا هزاس ينميا نييعت  يا هزاسريغ ينميا نييعت

يتشادهب دحاو زا هاگشناد ينف رتفد سانشراک ديدزاب تهج يگنهامهلمعلاروتسد قبط يا هزاسريغ ينميا ءاقترا روما ماجنا

يا هزاس ينميا ءاقترا تهج رد هطوبرم سانشراک تاداهنشيپ ماجنا

دعب لاس رد رطخ يبايزرا ماجنا

هدش ءاصحا ياهصخاش يلاوتم هسياقم

 

 

 پذيري سازه اي و غيرسازه اي واحد بهداشتي شاخص هاي برنامه کاهش آسيب

 روش محاسبه تعريف شاخص شاخص رديف

2 
درصد کاهش آسدیب پدذیری 

 رسازه ایغی
 کاهش آسیب پذیری غیرسازه ای 

امتیاز ایمنی غیرسازه ای  و ااریایمنی غیرسازه ای سال  اطتالف امتیاز
  قبلسال 

3 
درصد کاهش آسدیب پدذیری 

 سازه ای
 کاهش آسیب پذیری سازه ای 

ی اسازه  اطتالف امتیاز ایمنی سازه ای سال ااری و امتیاز ایمنی

 سال قبل
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 یب پذیری سازه ای و غیرسازه ایکاهش آسراهنماي 

سبقف و هبا،  ستون تيرها،) هاي سازه اي قسمت جز به داخل يک ساختمان محتويات کليه شامل غيرسازه اي اجزاء •

فنبي و  تلبوازم و تجهيبزا سرمايشبي، گرمايشي، تجهيزات آنها، اشياء داخل و فايل ها ها، رايانه ها، پنجره هستند. ديوار(

 د. محسوب مي شونبهداشتي  واحدهاينمونه هايي از اجزاء غيرسازه اي موجود در  ي و ...پزشکي، منابع روشناي

در هنگام وقوع باليا بخصو  زلزله و طوفان ممکن است علي رغم عدم تخريب سباختمان،  آسبيب در بعضي موارد  •

ئبه اراتبداوم در  ي و اخبتاللواحدهاي بهداشتمالي و اختالل عملکرد  خسارت جاني، باعث آسيب اي غيرسازه ديدگي اجزاء

. لذا انجام تمهيدات الزم براي پيشگيري از وقوع پيامبدهاي سبوء مبورد اشباره ضبروري اسبت. در گرددخدمات بهداشتي 

 تدوين گرديد.  واحدهاي بهداشتيهمين راستا اين دستورالعمل با هدف کاهش آسيب اجزاء غيرسازه اي در 

 ستورالعمل به شر  زير تعريف مي گردند:اصطالحات بکار رفته در اين د -1ماده 

 جابجا کردن )چيدمان مناسب( •

د. اهش می یابموارد ططر ک و با اابجایی آنها به معنای تغییر مكان و اانمایی مناسب اشیایی است که در موقعیت ططرناک هاتند 

 محدوديت حرکت •

از افاداره کابدله  ه.. بدا اسدتفاد. يازه تخته پاراوانه پایه های چدر  دار و به معنای محدود کردن اابجایی اشیاء و وسایل مشخصی نظیر سیلندرهای

 يیرد. د نیا در این تعریف قرار میلغاش دارن امكان اااایی که حرکت دامنه کردن محدود برای سپر یا مانع باشد. همچنین استفاده از... می زنجیره تامه و

 کردنمهار  •

نبشدی فدوالدیه ه دع،و حائدل بند دیوار با استفاده از پیچ های مهاریه و ه ااااء سازه ای ساطتمان نظیر کفبه معنای اتصال وسایل و تجهیاات ب

 .که به طور وسیع مورد استفاده قرار می يیرد شكل و... است Lبات های 

 اتصاالت انعطاف پذير •

 ه تجهیداات ثابدت مدی باتصال  ر محلدمحل عبور از درز انقطا  یا به معنای استفاده از اتصاالت از انا انعطاف پذیر برای لوله ها و کانال ها در

 باشد

 انقطاع درز •

شود میتعبیه  آنها نابی حرکت امكان منظور تأمین به ساطتمان یك بخش دو یا های مجاور ساطتمان بین که ای فاصله. 

 ايجاد تکيه گاه ها •

کاربرد دارد.  ان از سقف هاه است که به طور معمول در مورد اشیاء معلق و آویااین اقدا  در ساطتمان ها به معنای ایجاد تكیه ياه های اضاف 

 اصال  / تغيير •

لاله است. زر در هنگا  به معنای اایگاینی و تغییر در اشیائی با پتانایل آسیب رسانی فراوان با اشیائی با پتانایل آسیب رسانی کمت 
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 ايمني  کابل يا افسار •

رود کار می به غیرسازه ای ااء حرکت کردن محدود منظور به که ... و زنجیر کابله. 

 

 1بايبد طببق جبدول شبماره  واحبدهاي بهداشبتيبراي کليه اشياء، وسايل و تجهيزات پزشکي موجبود در  -2ماده 

 غيرسازه اي انجام گيرد.    پذيري مندر  در انتهاي اين دستورالعمل، اقدامات کاهش آسيب

  کر يردیدده اسدته ذغیرسازه ای برای آنها  پذیری در ادول که بیشتر از یك راهبرد کاهش آسیبمواردی  طصوصدر : 1تبصره

 ها می باشد. کلیه راهبرد به معنای الاامی بودن انجا  "و"بین راهبردها انجا  یكی از آنها کافی و در صورت واود  "يا"در صورت واود 

  مودن آنهدا بده وه بر مهار نیكاان در کنار یكدیگر واود داشته باشنده عال در صورتی که چند فایله کتابخانه و یا قفاه: 2تبصره

 مود.نكدیگر متصل کف و دیواره برای ایمنی بیشتر می توان اشیاء مذکور را دو به دو به وسیله نبشی یا حائل بند از باال به ی

  چنانچه از بات های  :3تبصرهL رحادب وزن وسدایل فاده می يدردده بایدد بشكل برای مهار کردن وسایل مختلف به دیوار است

شدتر و  دارای بدیش از یدك شكل با پهندای بی Lبات های متناسب )کوچكه متوسط یا بار ( با آنها را انتخاب نمود. ضمناً انتخاب بات های 

شدكل برحادب  Lه بات هدای ردیف سورا  برای پیچ شدن به دیواره به اهت استحكا  بیشتر توصیه می يردد. راهنمای مربوط به انتخاب انداز

 در انتهای این دستورالعمل آمده است. 2وزن وسایل در ادول شماره 

دیدوار  فاده هدای داطدله ساطت کمدهاه فایل هدا و قواحد بهداشتیدر صورت واود فرورفتگی های بار  در داطل دیوار اتاق های  -3ماده 

د در همدان یده ایدن مدوربهداشتی اد واحدهایمناً بهتر است در صورت ساطت برای نگهداری اسناده مدارک و وسایل دیگر توصیه می يردد. ض

 مرحله ساطت و ساز رعایت يردیده و کلیه کمدهاه فایل ها و کتابخانه ها در داطل دیوارها اانمایی شوند.

وقدو  شدرایط  بده هنگدا  رب هداد طروادی و راههای باته شدن از بایدآنها  سنگین و چیدمان مناسب و بلند اااا  کردن اابجابا  -4ماده           

 .کرد اضطراری الويیری

 دط دارند طودداری شو. که در هنگا  زلاله احتمال سقواز يذاشتن اشیاء و وسایل سنگین در باالی کمدهاه قفاه ها و.. -5ماده         

 طبقده هدای سدبك در اشدیای و زیدرین های طبقه در سنگین یایاش که باشد باید به يونه ای را ها وسایل مواود در قفاه چیدمان -6ماده          

 قرار يیرند. باالتر

 ردد.شه ای طودداری ياز اانمایی میاهای کار و تخت های معاینه در زیر یا نادیك پنجره ها و نوريیرهای شیحدالمقدور   -7ماده  

 از شدن باته شود.وبعد از ب وده باه و... باید مجها به قفل و کلید کلیه وسایل و تجهیاات دارای درب نظیر فایله کتابخانهه کمده قف -8ماده 

بده انددازه  دار نگهدداری و کلیه وسایل و اباار مورد استفاده پاشكان و سایر پرسنل بهداشدتی درمدانی بایدد در ظدروف اسدتیل درب -9ماده  

 های قفل شده قرار يیرند. مصرف روزانه در دسترس باشند و مازاد آنها باید درون فایله کمد و یا قفاه

پرسدنل بایدد  آيداهی ططرات ااااء غیرسدازه ای بده منظدور افداایش پذیری و در طصوص کاهش آسیبدوره های آموزشی  -10ماده  

 آموزش داده شود. واحدهای بهداشتیتدوین و به صورت دوره ای به کلیه پرسنل و کارکنان 
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 فصل سوم

 

 ريت ها        در باليا و فو عمليات پاسخ "برنامه

lanPperations  Omergency  E                        "EOP" 

 

 

 اجزاي بسته ارايه خدمت

 .دستورالعمل اجراي برنامه 1

 "برنامه ملي پاسخ نظام سالمت در باليا و فوريت ها".کتاب 2

 . فرم پايش برنامه3

 . شاخص هاي برنامه4

 ر حیطه مرکا و امعیت تحت پوشش می باشد.این برنامه مبنای پاسخ مرکا به بالیا د •

       ع ر و بده موقدهدف این برنامهه ارتقاء شاطص های آماديی عملكردی واحدهای بهداشتی و همچنین پاسخ مؤث •
 مخاطرات می باشد. 

 

 :EOPوظايف بهورز در 

 اطال  رسانی حادثه به سطح باالتر)رئیا مرکا طدمات اامع سالمت و ...( .1

 ری اطالعات الز  در مورد منطقه تحت پوششآوبررسی و امع .2

 شناسایی نقاط ططر یا بالطیا منطقه .3

 تشكیل کمیته بحران و مشخص کردن وظایف اع،اء .4

 بريااری الاات ماتمر با تواه به زیج بالیا .5

 اارای مانور برای يروههای هدف به صورت سالیانه .6

 های حوادث و بالیای قبلیآموطتهاستفاده از درس .7
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 (1اطفاي حريق )پيوست                     

  ایید.ان را ترک نماز طریق نادیكترین درب طروای ساطتم هشما به صدا در آمد ساطتمانهر زمانی که عالمت هشدار آتش در 

 .در صورتی که متواه آتش سوزی شدیده آژیر آتش را به صدا در آورید 

  تماس بگیرید. 125با 

 ل اطفای حریق آن را طاموش کنید.اير آتش کوچك استه سعی کنید با کپاو 

  .هريا ااازه ندهید که آتش بین شما و درب طروای قرار يیرد 

  .اير آتش به تجهیاات الكتریكی توسعه یافته آنها را از برق بكشید 

  ارید.(گذا در اریان براير قادر به طاموش کردن آتش نیاتیده سریع از درب اضطراری طارج شوید )و در صورت واوده نگهبانان 

 قبل از باز کردن درب های باتهه آن را با پشت دستتان لما کنید. اير سرد بود با احتیاط طارج شوید. 

 .اير اطاق را دود يرفته استه طود را طم کرده و طارج شوید 

  كنید.نها را قفل ب درولی  ها و پنجره ها محدود کنیدب مكان با باتن درالحد ارا آتش سوزی می توانید اير 

 يا از آساناور طی آتش سوزی استفاده ننمایید.هر 

  .کنید. ساطتمان را به عنوان آطرین پناهگاه استفادهطبقات فوقانی از پله ها برای تخلیه استفاده نمایید 

  کفش های پاشنه بلند نپوشید. در زمان تخلیه 

  دارد.  ین طوردن واودلیا شدن مایر و زم و سایر مایعات طودداری کنیده زیر ططر ریختن وبطری آب در زمان تخلیه از بردن 

  برنگردید.ساطتمان  مائولین ایمنی بهبدون ااازه 

  مائولین ایمنی باشید. برای ورود دوباره به ساطتمان منتظر دستور 

  ل   دهیدد )ایدن مراحدمراحل زیدر را انجداکپاول های آتش نشانی و عد  تهدید ادی با استفاده از آتش های کوچك اطفاء برای

 نامیده می شود که مخفف حرف اول کلمات زیر است:  PASSاصطالحا 

 ( ullP) بكشید.مواود در دسته کپاول را ضامن  .1

 (imA)آن را به طرف قاعده آتش نشانه روید. .2

 (queezeS).دسته کپاول را فشار دهید .3

ش را هددف قدرار عدده آتد)دقت کنید قاحرکت دهید.متر از آتش ایاتاده و شلنگ را بصورت اارویی  3با فاصله حدود  .4

 (weepS)دهید(

 

 

 

 

 

 

 )چپ به است( PASSمراحل اطفاء حريق يا 
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 ( 2)پيوست دستورالعمل تکميل فايل داده ها در فايل اکسل مربوطه 

  هر شهرستان بايد سه نوع فايلExcel :با عناوين زير را تکميل نمايند 

 "Risk Assessment"  9: که داراي  Sheet   شناخت مخاطرات"،"مقدمه"، "طالعات مرکزا"با عنوان" 

 مي باشد. ، کل و نتيجه ارزيابي NS  ،2-NS  ،S-1 ،"آمادگي "،                   

 
 

 " Total ":  که تنها داراي يک Sheet  مي باشد.  "کل"با عنوان 

 Risk assessmentشیت فایل  9
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 "ZIJ Shahrestan"  : داراي دو Sheet   شد. الزم به  کر است مي با "نتيجه ارزيابي "و  "کل"با عنوان

 که اين فايل نه تنها به عنوان فايل زيج شهرستان بلکه به عنوان زيج کل معاونت بهداشتي نيز کاربرد دارد.

 

وم انجام خودداري نماييد. زيرا اين امر موجب حذف برخي داده ها و لز 2007از برنامه اکسل با ورژن هاي کمتر از سال توجه : 

 مجدد کار خواهد شد.

 ZIJ Shahrestanشیت فایل  2
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 ،کافي  ارائه آموزشپس از ارسال اين فايلها به آنها و  با توجه به وجود کامپيوتر در اغلب واحدهاي بهداشتي محيطي

 ( انجام داد.Risk Assessmentمي توان فرآيند ورود داده ها را در سطو  محيطي )و در فايل  در اين خصو  ،

شهرستان، مرکز بهداشتي درماني شبهري، مرکبز بهداشبتي  هر شهرستان بايد به تعداد شبکه و مرکز بهداشتتوجه : 

تکميل   Risk Assessmentدرماني روستايي، مرکز بهداشتي درماني شهري روستايي، پايگاه بهداشتي و خانه بهداشت فايل

 4ي، ي روستايمرکز بهداشتي درمان 3مرکز بهداشتي درماني شهري،  4نمايد . به عنوان مثال چنانچه شهرستاني داراي يک شبکه، 

را تکميل نموده و هر يک را ببه نبام  Risk Assessmentفايل  18خانه بهداشت باشد ، ضروري است تعداد  6پايگاه بهداشتي، 

 کدي که قبال  گفته شد، نامگذاري نمايد.

 فرآيند تکميل فرم هاي ارزيابي خطر در فايل هاي اکسل 

خواهيد ديبد کبه در  Risk Assessmentات، آمادگي و ... در فايل هاي اطالعات مرکز، شناخت مخاطر Sheetبا تکميل   -1

 Sheet " يک رديف تا ستون  "کلSM  شود ميبه طور خودکار تکميل . 

 
آن  در  "زيج باليا"که تحت عنوان  "نمودار" به صورت  "نتيجه ارزيابي "همچنين نتيجه ارزيابي هر واحد بهداشتي در شيت -2

 شود، قابل مشاهده خواهد بود.واحد بهداشتي شناخته مي 
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  sheetابتدا    Risk Assessment کنيد. سپس در هر فايل Renameبه نام شهرستان مورد نظر  Total در مرحله بعد ابتدا يک فايل -3

 Pasteنبه کليک راست نموده و ببا انتخباب گزي " Total"را باز نموده و رديف مورد نظر را از آن کپي نماييد. سپس در فايل   "کل"

Special  و انتخاب گزينهValue  آن راPaste  نماييد. )توجه داشته باشيد که در صورت استفاده ازPaste   به جبايPaste Special 

شبده اسبت، تعبداد   Renameکه اکنون به نام شهرستان شبما Totalاطالعات نادرست کپي خواهد شد( . بنابر اين در انتها در فايل 

به عنوان برابر با مجموع واحدهاي تحت پوشش شما )شبکه، مرکز بهداشتي درماني شهري، روستايي و ...( خواهد بود. رديفهاي کپي شده 

 رديف خواهد بود. 20شما  " Total " واحد تحت پوشش داشته باشيد، تعداد رديفهاي فايل 20مثال در صورتي که شما 

 فايل توتال خود را به سطح باالتر ارسال نماييد. -4
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 زيج باليا

o  درSheet نتيجه ارزيابي، نتايج کليه اقدامات برنامه" SARA"  که معرف شاخص هاي اين برنامبه مبي باشبد، در

 قابل مشاهده است. جزئيات زيج باليا عبارت است از:  "زيج باليا"

 سطح ايمني عملکردي ايسطح ايمني عناصر غيرسازه ايسطح ايمني عناصر سازه  وزن داده شدهامتياز ايمني 

سطح ايمني واحدهاي بهداشتي با توجه به امتياز ايمني وزن داده شده 

 :جدول احتمال وقوع انواع مخاطرات شامل 

زمين شناختي آب و هوايي پديده هاي اجتماعي زيستي  فناورزاد و انسان ساخت 

 کل مخاطراتو  

نمودار ارزيابي حيطه هاي مختلف ايمني عملکردي 

دار احتمال رويداد هر يک از انواع مخاطرات تهديد کننده واحد بهداشتينمو 

 نمودار ارزيابي ايمني سازه اي 
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 (3)پيوست راهبردهاي کاهش آسيب اجزا غيرسازه اي موجود  درواحدهاي بهداشتي -1جدول شماره                                    

ش

 ر 
 رديف دستگاه شيء/ راهبرد کاهش آسيب غيرسازه اي

 1 صندوق پذیرش مهار به سطح به وسیله چاب مخصوص یا تامه 
 2 میا مهار به کف 

  فایل لمجها نمودن کشوهای فایل به قف ومهار به کف یا دیوار سازه ای  

 

  ه از حفدامهاربنددی کتابهدا بدا اسدتفاد ومهار کتابخانه به دیوار سدازه ای 

 و نه استفاده از قفل برای درب کتابخا وسیمیه فلای و یا تامه پالستیكی 
 استفاده از چاب های محافظ شیشه در صورت واود درب های شیشه ای

 کتابخانه

4 

 

  سدیمیه مهاربندی محتویدات بدا اسدتفاده از حفدا ومهار به دیوار سازه ای 

ه از اسدتفاد واستفاده از چفت یا قفل برای درب قفاه  وفلای و یا تامه پالستیكی 

 ی محافظ شیشه در صورت شیشه ای بودن قفاهچاب ها

 قفاه

5 

 6 رایانه تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 7 چاپگر تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 8 اسكنر تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 9 تلفن مهار به سطح به وسیله چاب مخصوص 

 1 فاکا چاب مخصوص مهار به سطح به وسیله 

 11 یخچال سازه ایدیوار  يامهار به کف  

 12 آب سردکن دیوار سازه ای يامهار به کف  

 13 رطت آویا پایه دار سازه ایمهار به دیوار  

 14 کفش پاک کن دیوار سازه ای يامهار به کف  

 15 های مواود در سالن صندلی دیوار سازه ای يامهار به کف  

 16 نیمكت دیوار سازه ای ياف مهار به ک 

 17 وایت برد سازه ایمهار به دیوار  

 18 انوا  تابلوهای دیواری سازه ایمهار به دیوار  

 19 ساعت دیواری سازه ایدیوار  ياسقف  مهار به 

 20 پنجره شیشه ای هاستفاده از چاب های محافظ شیشيا تعویض شیشه ها با شیشه های نشكن  

 21 درب شیشه ای هاستفاده از چاب های محافظ شیشيا ا با شیشه های نشكن تعویض شیشه ه 

 22 نوريیرها هاستفاده از چاب های محافظ شیشيا تعویض شیشه ها با شیشه های نشكن  

 ایجاد تكیه ياه ومهار به سقف  
وسایل روشدنایی )چدراغ سدقفیه 

 23 آویا چراغ و...( لوستره

 24 تجهیاات يرمایشی )بخاری( ایدیوار سازه  يامهار به کف  

 دیوار سازه ایيا  مهار به سقف 
تجهیاات سرمایشی )پنكه 

 25 سقفیه دستی(
 26 لواز  تائینی مهار به دیوار سازه ای 
 27 سیاتم تهویه مطبو  مهار به دیوار سازه ای 

 28 تلویایون مهار به دیوار سازه ای 

 29 ویدئو امهت يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  



66 

ش

 ر 
 رديف دستگاه شيء/ راهبرد کاهش آسيب غيرسازه اي

 30 پروژکتور ایجاد تكیه ياه 

 مهار به کف 
پارتیشددن هددای داطلددی 
 )دیوارهای اداکننده غیرسازه ای(

31 

 

 ورب کمدد استفاده از چفت یا قفدل بدرای دو مهار به کف یا دیوار سازه ای 

مه تاد يبافلدای  يبامهاربندی محتویات داطل کمد با اسدتفاده از حفدا  سدیمی 

 پالستیكی

کمد )فایدله لبداسه  انوا 

 رطتكن و...(
32 

 33 آینه دیواری مهار به دیوار سازه ای 

 34 یونیت دندانپاشكی مهار به کف 

 35 کمپرسور مهار به کف 

 36 میكروموتور مهار به کف 

 37 رآمالگاماتو تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 38 فور محدودیت دامنه حرکت 

 39 کالواتو مهار به کف 

 40 دفیبریالتور محدودیت دامنه حرکت 

 41 تخت معاینه محدودیت دامنه حرکت 

 42 تشك تخت کشی يامهار به تخت به وسیله نوار پارچه ای  

 43 پاراوان محدودیت دامنه حرکت 

 44 برانكارد چرطدار محدودیت دامنه حرکت 

 محدودیت دامنه حرکت 
پایه های چر  دار حداوی 

 پاشكی تجهیاات
45 

 46 ویلچر محدودیت دامنه حرکت 

 محدودیت دامنه حرکت 
لگن يدرد بدا پایده فلدای 

 بلند
47 

 48 سیلندر اکایژن مهار به دیوار سازه ای 

 محدودیت دامنه حرکت 
ژن چدر  دار کپاول اکای

 و مانومتر
49 

 50 استریلیااتور برقی دیوار سازه ای يامهار به کف  

 51 پایه سر  حرکت محدودیت دامنه 

 52 ترالی محدودیت دامنه حرکت 

 53 نگاتوسكوپ مهار به دیوار سازه ای 

 54 ساکشن دیوار سازه ای يامهار به کف  

 55 ترازوی توزین نوزادان دیوار سازه ای يامهار به سطح  

 دیوار سازه ای يامهار به کف  
ترازوی توزین باريااالن 

 با قدسنج
56 

 Warmer 57 منه حرکتمحدودیت دا 

 58 چراغ ماورابنفش محدودیت دامنه حرکت 

 59 تابوره محدودیت دامنه حرکت 
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ش

 ر 
 رديف دستگاه شيء/ راهبرد کاهش آسيب غيرسازه اي

 60 چراغ پایه دار محدودیت دامنه حرکت 

 61 سونیكید تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 مهار به دیوار سازه ای 
هددود سدداده مجهددا بدده 

 هواکش
62 

 63 میكروسكوپ تامه يامخصوص مهار به سطح به وسیله چاب  

 64 سانتریفیوژ تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 Shaker 65 تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 66 کانتر تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 67 اسپكتروفتومتر تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 68 چراغ الكلی سازه ای مهار به دیوار 

 69 اورینومتر تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 70 دستگاه رادیويرافی مهار به کف 

 71 دستگاه ثبوت و ظهور مهار به کف 

 72 ادیومتر غیرپرتابل تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 73 تر غیرپرتابلاسپیروم تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 74 کپاول آتش نشانی مهار به دیوار سازه ای 

 75 اعبه کمكهای اولیه مهار به دیوار سازه ای 

 76 دستشویی دیوار سازه ای يامهار به کف  

 77 کابینت آشپاطانه تقفل برای درب کابین يااستفاده از چفت  ومهار به دیوار سازه ای  

 78 ره کتری و...سماو مهار به دیوار سازه ای 

 79 اااق ياز مهار به کف 

 80 کپاول ياز آشپاطانه دیوار سازه ای يامهار به کف  

 81 مایكروفر تامه يامهار به سطح به وسیله چاب مخصوص  

 82 نردبان مهار به دیوار سازه ای 

 83 آبگرمكن مهار به دیوار سازه ای 

 84 رادیاتور مهار به دیوار سازه ای 

 85 تابلو برق ر به دیوار سازه ایمها 

 استفاده از اتصاالت انعطاف پذیر 
محل اتصال لولده هدا بده 

 مخازن
86 

 استفاده از اتصاالت انعطاف پذیر 
اتصدداالت سیاددتم لولدده 

 کشی و کانال ها
87 

 اتصال به ااااء سازه ای 
لولدده هددا و داکددت هددای 

 تأسیاات
88 

 89 بسقف های کاذ اتصال به ااااء سازه ای 

 90 نرده ها استفاده از مهار قائم فلای 

 91 راه پله ها اتصال به ااااء سازه ای 
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 شکل برحسب وزن وسايل جهت مهارسازي به ديوار  Lراهنماي انتخاب نوع بست هاي  -2جدول شماره 

 مثال وزن وسايل )کيلوگرم( شکل Lبست 

 دارواعبه کمك های اولیهه تابلوهاه قفاه های  0-50 کوچك

تلویایدددون یدددا مانیتورهدددای بدددار ه هودهدددای  50-100 متوسط
 آزمایشگاهیه آبگرمكن

 یخچال بار ه کتابخانه بار  100-150 بار 

 

مددیریت ططدر  تشكل از يدروهمکمیته ای با همین عنوانه  شود میدر اهت ارتقاء ایمنی سازه ای و غیرسازه ای در واحدهای بهداشتیه پیشنهاد 

ی واحددهای ای و غیرسدازه اترش شبكه و دفتر فنی تشكیل شده و ضمن بريااری الاات منظم ادواریه امور مربدوط بده ایمندی سدازه ابالیاه يروه ي

 بهداشتی را پیگیری نماید.

 

  

 ( 4)پيوست شماره شناخت مخاطرات تهديد کننده مرکز
 

  
 

 
 

ردي

 ف
 نوع مخاطره

 سطح مخاطره

 0وقددو  = احتمددال عددد  

  1پددددددددددددددددددددددددددددایین = 

  2متوسددددددددددددددددددددددددددط = 

 3باال = 

H-
A 

 مخاطرات زمين شناختي

   زلاله 1

   آتشفشان 2

   رانش زمین )بدنبال زلاله( 3

   سونامی 4

   روان يرایی 5

   رسی ایھزمین با طاک  6

   نشات زمین 7

   سایر 8

H-
B 

   واييھمخاطرات آب و 

   طوفان 1

   يردباد 2

   آسا سیل ایھباران  3

   برق آسا سیل 4

   سیل رودطانه یا امواج بلند ناشی از طوفان 5

   رانش زمین بدنبال بارش شدید و سیل 6

   شرایط اوی شدید )يرما یا سرمای شدید( 7

   يرد و غبار 8
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   طوفان شن 9

10 
 کوالک

 

 

  

   بادهای شدید 11

   آلوديی هوا 12

   سایر 13

   سایر 14

H-

C 
   عیپدیده های ااتما

   تجمعات انبوه   1

   اابجایی ياترده امعیت 2

   حمله به مرکا )شامل مالحانه و غیرمالحانه( 3

   يرويان يیری پرسنل 4

   بچه دزدی 5

   درمانی به سیاتم شبكه اینترنت(-تهدیدات سایبر )در صورت واباتگی کارکرد مرکا بهداشتی 6

   اغتشاشات 7

   سایر 8

   سایر 9

 

ردي

 ف
 نوع مخاطره

 سطح مخاطره

 0وقددو  = احتمددال عددد  

  1پددددددددددددددددددددددددددددایین = 

  2متوسددددددددددددددددددددددددددط = 

 3باال = 
H-

D 
   مخاطرات زيستي

   اھاپیدمی  1

   موذی اانواران او ھ 2

   حمله ی حیوانات وحشی 3

   سایر 4

H-

E 
   مخاطرات فناورزاد و انسان ساخت

   انفجار ياز 1

   انفجار بمب 2

   آتش سوزی 3

   نشت مواد م،ر 4

   ای ستهھ دیداتھت 5

   رادیولوژیك دیداتھت 6

   ثل آنتراکاه طاعونه ...(م) بیولوژیك دیداتھت 7

   غذایی مواد یا آب ياترده آلوديی مثل بیولوژیك دیداتھت 8

   زا تاول عوامل نو  از شیمیایی دیداتھت 9

   سمی صنعتی مواد نو  از شیمیایی دیداتھت 10

   اعصاب عوامل نو  از شیمیایی دیداتھت 11

   کلر تانكر انفجار مثل شیمیایی دیداتھت 12

   ویهھاز کار افتادن سیاتم ت 13
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   قطع برق 14

   قطع آب 15

   تخلیه فوری تما  یا بخشی از مرکا بهداشتی 16

   حوادث با مصدومین متعدد 17

   سرقت 18

   سایر 19

   سایر 20

 

 

 

 سازماندهي و ساختار 

 آیا اع،ای کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان مرکا در حوادث غیرمترقبه منصوب و شرح وظایف شان ابالغ شده است؟ 

 آیا نشات کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه مرکا بطور منظم انجا  می يیرد؟ 

 یریت و کاهش ططر بالیا و فوریت ها در مرکا تشكیل شده است؟آیا سازماندهی مناسب برای مد

 آیا مدیریت باالدست بر فعالیت های مدیریت و کاهش ططر بالیا و فوریت ها نظارت ماتمر دارد؟

 د؟ آیا پاخوراند نظارت از سوی مدیریت باالدست به برنامه های مدیریت و کاهش ططر بالیا و فوریت ها بطور منظم انجا  می يیر

 برنامه آمادگي باليا و فوريت ها

 ماه اطیر بازبینی و ام،اء شده است؟   6آیا برنامه آماديی بالیا و فوریت ها طی 

 ياارش ارزیابی ططر در برنامه آماديی بالیا و فوریت ها واود دارد؟ 

 آیا در برنامه آماديی بالیا و فوریت ها طرح پایه به درستی بیان شده است؟ 

 مائم کارکردی در برنامه آماديی بالیا و فوریت ها به نحو مطلوب بیان شده اند؟آیا ض

 آیا ضمائم ویژه مخاطرات در برنامه آماديی بالیا و فوریت ها به نحو مطلوب بیان شده اند؟

 آیا ضمایم کارکردی یا ویژه مخاطرات دارای راهنماهای اارایی متناسب از نظر تعداد و کیفیت هاتند؟

 يابي خطرارز

 آیا فرایند ارزیابی مخاطرات در مرکا واود دارد؟ 

 آیا فرایند ارزیابی آسیب پذیری سازه ای در مرکا تعریف شده است؟

 آیا فرایند ارزیابی آسیب پذیری غیرسازه ای در مرکا تعریف شده است؟

 آیا فرایند ارزیابی آماديی عملكردی در مرکا تعریف شده است؟

 زیابی و تحلیل ططر در مرکا واود دارد؟ آیا فرآیند ار

 آیا فرایند ارایه ياارش ارزیابی ططر به سطح باالتر تعریف شده است؟

 آیا فرایند اطال  رسانی ططر به پرسنل مرکا بر اساس یافته های ارزیابی ططر تعریف شده است؟

 آیا سطح بندی محرمانه بودن اطالعات حاصله از ارزیابی ططر مشخص است؟

 ماه يذشته در مرکا انجا  شده است؟ 6آیا فرآیند ارزیابی اامع ططر طی 

 آیا در فرآیند ارزیابی ططر مشارکت کلیه کارکنان )باته به تناسب( الب شده  است؟ 

 اقدامات کاهش خطر

 متعاقب آطرین ارزیابی ططر سازه ای به چه میاان از آسیب پذیری سازه ای کاسته شده است؟

 رین ارزیابی ططر غیرسازه ای به چه میاان از سطح ططر ناشی از عوامل غیرسازه ای کاسته شده است؟متعاقب آط

 متعاقب آطرین ارزیابی آماديی عملكردی به چه میاان به سطح آماديی افاوده شده است؟ 

 پوشش بيمه

 آیا سازه مرکا تحت پوشش بیمه مخاطرات طبیعی و آتش سوزی قرار دارد؟

 و تجهیاات مرکا تحت پوشش بیمه مخاطرات طبیعی و آتش سوزی قرار دارند؟ آیا لواز 

 آیا پرسنل مرکا تحت پوشش بیمه مخاطرات طبیعی و آتش سوزی قرار دارند؟
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 هماهنگي درون و برون سازماني 

 آیا برنامه مدیریت بالیا و فوریت ها در منطقه اغرافیایی تحت پوشش مرکا مشخص است؟

 درمانی در برنامه مدیریت بالیا و فوریت های منطقه مشخص است؟-بهداشتی آیا نقش مرکا

 ( دانشگاه در سطح متناظر چگونه است؟EOCسطح هماهنگی با مرکا هدایت عملیات بحران )

 ( منطقه متناظر چگونه است؟EOCسطح هماهنگی با مرکا هدایت عملیات بحران )

 گونه است؟سطح متناظر چ 115سطح هماهنگی با اورژانا 

 سطح هماهنگی با کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه سطح متناظر چگونه است؟

 سطح هماهنگی با آتش نشانی سطح متناظر چگونه است؟

 درمانی منطقه )شبكه( چگونه است؟-سطح هماهنگی با سایر مراکا بهداشتی

 ا و فوریت ها در سطح منطقه چگونه است؟سطح هماهنگی با سایر سازمان های مرتبط با مدیریت بالی

 ماه يذشته به روز و ام،اء شده اند؟ 6آیا تفاهم نامه های ضروری درون سازمانی  طی 

 ماه يذشته به روز و ام،اء شده اند؟ 6آیا تفاهم نامه های ضروری برون سازمانی طی 

 ماه يذشته برياار شده است؟ 6ان طی آیا حداقل یك الاه هماهنگی با سازمان های مائوله همكار یا پشتیب

 فرماندهي صحنه عمليات پاسخ

 آیا چارت سامانه فرماندهی صحنه حادثه برای مخاطرات داطلی و طارای مرکا تعریف شده است؟

 آیا محل فرماندهی حادثه مشخص شده است؟

 تعریف و ابالغ شده است؟ آیا نقش ها و مائولیت های افراد در موقعیت های اصلی سامانه فرماندهی حادثه 

 آیا نقش ها و مائولیت های افراد در موقعیت های فرعی سامانه فرماندهی حادثه تعریف و ابالغ شده است؟ 

 آیا ارتباط سامانه فرماندهی حادثه مرکا با سایر مراکا و واحدهای دانشگاه تعریف شده است؟

 های مرتبط بیرون از دانشگاه تعریف شده است؟آیا ارتباط سامانه فرماندهی حادثه مرکا با سازمان 

 ارتباطات و هشدار اوليه

 آیا فرآیند ارتباطات در شرایط اضطراری با سایر مراکا و سازمان ها تعریف و ابالغ شده است؟

 آیا فر  به روز شده اطالعات تماس سایر مراکا و سازمان ها در مرکا واود دارد؟

 شرایط اضطراری برای ارتباط با مراکا هم سطحه باالدست و پایین دست تعریف و به کاريیری شده است؟ آیا فرایند اایگاین ارتباطی 

 آیا وسایل و تجهیاات کافی برای انجا  برنامه ارتباطی اایگاین به تعداد و کیفیت مناسب واود دارند؟

 می شوند؟آیا سامانه ارتباطی اصلی و اایگاین شرایط اضطراری حداقل ماهی یكبار چك 

 آیا سامانه هشدار اولیه به موقع و موثر برای مخاطرات آب و هوایی مهم منطقه واود دارد؟

 آیا مرکا در فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات مهم منطقه قرار دارد؟

 آیا سطوح هشدار برای مخاطرات مهم تعریف شده اند؟ 

 د تعریف و ابالغ شده اند؟ آیا اقدامات متعاقب هر سطح هشدار به تفكیك افرا

 تخليه

 آیا فرآیند تخلیه ساطتمان در شرایط اضطراری تعریف شده است؟

 آیا نقشه تخلیه در مرکا در محل قابل دید کارکنان و مرااعین نصب است؟

 آیا نقطه امن تجمع بعد از تخلیه ساطتمان تعیین شده است؟

 ریف شده است؟آیا برنامه تخلیه مرااعین سرپایی و باتری تع

 آیا مایرها و درب های طروج اضطراری برای کارکنان و مرااعین مشخص است؟

 آیا بازبودن مایرها و درب های طروج اضطراری حداقل ماهی یكبار چك می شود؟

 بررسي آسيب و نيازهاي مرکز و جمعيت آسيب ديده

 طتمان مرکا تعریف شده است؟آیا فرآیِند بررسی آسیب و نیازهای متعاقب وقو  مخاطرات در سا

 آیا فر  ارزیابی و ياارش آسیب و نیازهای متعاقب وقو  مخاطرات در ساطتمان مرکا واود دارد؟

 آیا فرآیند بررسی آسیب و نیازهای متعاقب وقو  مخاطرات در امعیت تحت پوشش مرکا تعریف شده است؟

 مخاطرات در امعیت تحت پوشش مرکا واود دارد؟آیا فر  ارزیابی و ياارش آسیب و نیازهای متعاقب وقو  

  خيره لوازم و تجهيزات فني 

 آیا فرآیند ذطیره سازی اقال  لوار  و ملاومات فنی مورد نیاز در شرایط اضطراری واود دارد؟

 ت؟آیا فهرست کلی و مواودی فعلی اقال  لواز  و ملاومات فنی مورد نیاز در شرایط اضطراری آماده و به روز اس

 ساعت واود دارد؟ 72آیا ذطیره کافی لواز  و ملاومات فنی برای 
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  خيره لوازم و تجهيزات محافظت فردي 

 آیا فرآیند ذطیره سازی اقال  لواز  و ملاومات محافظت فردی مورد نیاز در شرایط اضطراری واود دارد؟

 مورد نیاز در شرایط اضطراری آماده و به روز است؟ آیا فهرست کلی و مواودی فعلی اقال  لواز  و ملاومات محافظت فردی

 ساعت واود دارد؟ 72آیا ذطیره کافی لواز  و ملاومات محافظت فردی برای 

  خيره آب و غذا 

 آیا فرآیند ذطیره سازی آب و غذای مورد نیاز در شرایط اضطراری واود دارد؟

 شرایط اضطراری آماده و به روز است؟آیا فهرست کلی و مواودی فعلی آب و غذای مورد نیاز در 

 ساعت واود دارد؟ 72آیا ذطیره کافی آب و غذا برای 

 سالمت روان کارکنان و خانواده آنان

 آیا فرایند ارائه طدمات سالمت روان به کارکنان در شرایط اضطراری تعریف شده است؟ 

 نان در شرایط اضطراری تعریف شده است؟ااتماعی به طانواده کارک-آیا فرایند ارائه طدمات سالمت روانی

 

 

 تداوم ارائه خدمت: نبروي انساني و فضاي جايگزين

 آیا فهرست به روز اسامی و اطالعات تماس پرسنل مواود است؟ 

 آیا فرآیند فراطوان پرسنل در شرایط اضطراری واود دارد؟ 

 رد؟آیا فرآیند فرایند فراطوان پرسنل کمكی از سایر مراکا واود دا

 آیا فرآیند ابران طدمات نیروی اناانی در شرایط اضطراری تعریف شده است؟

 است؟  ف،ای اایگاین ارایه ی طدمت در شرایط اضطراری با مااحت کافی و در نظر يرفتن امكان بارنديیه و وسایل يرمایشی و سرمایشی پیش بینی شده

 حمل و تقل 

 افی برای ارایه طدمت در منطقه تعریف شده طود در شرایط اضطراری است؟ آیا مرکا دارای وسایط نقلیه به تعداد ک

  در صورت نیاز به وسایط نقلیه در شرایط اضطراریه آیا امكان فراهم کردن آن از سایر سازمان ها یا کمك های مردمی برای مرکا واود دارد؟

 مديريت کمک ها و داوطلبان

 داوطلبان تعریف شده است؟آیا فرایند درطواست کمك های مردمی و 

 آیا فهرست داوطلبان ارایه طدمت در شرایط اضطراری مواود است؟

 شود؟¬ماه یك بار برياار می 3آیا الاات هماهنگی و یا آموزش داوطلبان حداقل هر 

 آیا فرایند مدیریت داوطلبان در زمان حادثه تعریف شده است؟

 امور مالي

 تنخواه شرایط اضطراری تعریف و ابالغ شده است؟ آیا فرایند تخصیص و هاینه کرد

 آیا تنخواهی برای شرایط اضطراری در اطتیار مرکا قرار دارد؟

 ايمني اطالعات 

 آیا فرایند حفظ ایمنی اطالعات تعریف شده است؟

 آیا مكان نگهداری پرونده ها ایمن می باشد؟ 

 دارد؟  آیا ناخه های پشتیبان برای داده ها و اطالعات واود

 ايمني آب، برق و گاز

 آیا فرایند قطع برق بالفاصله پا از وقو  حادثه واود دارد؟

 آیا فرایند قطع ياز بالفاصله پا از وقو  حادثه واود دارد؟

 آیا فرایند قطع آب در صورت شكاتگی لوله ها بالفاصله پا از وقو  حادثه واود دارد؟

 ی فوری آن واود دارد؟ در صورت قطع برق آیا فرآیند برقرار

 در صورت قطع ياز آیا فرایند برقراری فوری آن واود دارد؟ 
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 در صورت قطع آب آیا فرایند برقراری فوری آن واود دارد؟

 مديريت بازديد کنندگان مهم

 آیا فرآیند مدیریت بازدید کننديان مهم تعریف شده است؟

 امنيت

 ن به مرکا بیش بینی شده است؟آیا برنامه ای برای کنترل هجو  مرااعی

 آیا برنامه ای برای حفاظت فیایكی از مرکا و کارکنان آن واود دارد؟

 اطالع رساني

 آیا فرآیند اطال  رسانی در شرایط اضطراری تعریف شده است؟ 

 آیا فرد مائول اطال  رسانی در شرایط اضطراری تعیین شده است؟ 

 تيم پاسخ سريع 

 کنش سریع و شرح وظایفشان مشخص است؟ آیا اع،اء تیم وا

 آیا تجهیاات تیم پاسخ سریع آماده و در دسترس است؟ 

 آیا فر  های مورد نیاز تیم پاسخ سریع آماده و در دسترس است؟ 

 اطفاء حريق

 آیا کپاول های اطفای حریق و ملاومات به تعداد کافی و سالم واود دارند؟

 های اطفای حریق و ملاومات آن را بخوبی فرا يرفته اند؟ آیا کارکنان روش کار با کپاول 

 آیا کپاول های آتش نشانی و ملاومات آن بطور منظم چك شده و نتایج تعمیر و نگهداری )شارژ مجدد( بطور منظم ثبت می شود؟ 

 بازيابي )شامل بازسازي و بازتواني جسمي و روحي( 

 مرکا و برنامه عملیاتی آن تعریف شده است؟ آیا فرایند تدوین ياارش آسیب های وارده به

 آیا فرایند تدوین ابران طاارات به سازه یا لواز  و تجهیاات مرکا پیش بینی شده است؟

 آیا فرایند اایگاینی پرسنل فوت شده یا آسیب دیده تعریف شده است؟

 آیا فرایند حمایت از پرسنل آسیب دیده  اامی تعریف شده است؟

 ااتماعی از پرسنل آسیب دیده تعریف شده است؟-مایت روانیآیا فرایند ح

 آیا فرصت های توسعه مرکا در فاز بازیابی پیش بینی شده است؟ 

 تمرين و مانور

 آیا مرکا دارای برنامه اامع و زمان بندی شده تمرین و مانور است؟ 

 تمرین های قبل انجا  يرفته است؟  آیا برنامه تمرین و مانور مرکا بر اساس نیازسنجی و مرور درس آموطته

 آیا در مرکا حداقل دو بار در سال مانور دورمیای اارا می شود؟ 

 آیا در مرکا حداقل دو بار در سال مانور عملیاتی اارا می شود؟

 آیا ياارش مانور بطور دقیق و استاندارد تنظیم شده است؟ 

 فرایندهای مدیریت بالیا و فوریت های مرکا چقدر بوده است؟میاان بهره مندی از نتایج مانور قبلی در ارتقای 

 ماه گذشته تمرين شده است؟                                6براي کداميک از موارد زير طي 

 هماهنگی

 سامانه مدیریت صحنه پاسخ

 ارتباطات

 هشدار اولیه

 تخلیه

 ارزیابی آسیب و نیاز
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 ذطیره لواز  و تجهیاات فنی

 طیره لواز  و تجهیاات حفاظت فردیذ

 ذطیره آب و غذا 

 سالمت روان کارکنان و طانواده آنان

 تدوا  ارائه طدمت: نبروی اناانی

 تدوا  ارائه طدمت: ف،ای اایگاین

 حمل و نقل

 مدیریت کمك ها و داوطلبان

 امور مالی

 ایمنی اطالعات

 ایمنی آبه برق و ياز

 هممدیریت بازدید کننديان م

 امنیت

 اطال  رسانی 

 اطفاء حریق 

 تیم پاسخ سریع 

 بازیابی

 ارایه طدمات بهداشت محیط

 ارایه طدمات مدیریت بیماری های وايیر 

 ارایه طدمات مدیریت بیماری های غیروايیر

 ارایه طدمات بهداشت باروری

 ارایه طدمات تعذیه

 ااتماعی-ارایه طدمات سالمت روانی

 آموزش

 مرکا دارای برنامه اامع و زمان بندی شده آموزشی است؟ آیا 

 آیا برنامه آموزش مرکا بر اساس نیازسنجی و مرور ارزشیابی آموزش ها و تمرین های قبل انجا  يرفته است؟ 

 آیا ياارش برنامه های آموزشی بطور دقیق و استاندارد تنظیم شده است؟ 

 لی در ارتقای فرایندهای مدیریت بالیا و فوریت های مرکا چقدر بوده است؟میاان بهره مندی از نتایج آموزش های قب

 براي کداميک از موارد زير طي يکسال گذشته تمرين شده است؟

 هماهنگی

 سامانه مدیریت صحنه پاسخ

 ارتباطات

 هشدار اولیه

 تخلیه

 ارزیابی آسیب و نیاز

 ذطیره لواز  و تجهیاات فنی

 ات حفاظت فردیذطیره لواز  و تجهیا

 ذطیره آب و غذا 

 سالمت روان کارکنان و طانواده آنان
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 تدوا  ارایه طدمت: نبروی اناانی

 تدوا  ارایه طدمت: ف،ای اایگاین

 حمل و نقل

 مدیریت کمك ها و داوطلبان

 امور مالی

 ایمنی اطالعات

 ایمنی آبه برق و ياز

 مدیریت بازدید کننديان مهم

 امنیت

 سانی اطال  ر

 اطفاء حریق 

 تیم پاسخ سریع 

 بازیابی

 ارایه طدمات بهداشت محیط

 ارایه طدمات مدیریت بیماری های وايیر 

 ارایه طدمات مدیریت بیماری ها غیروايیر

 ارایه طدمات بهداشت باروری

 ارایه طدمات تعذیه

 ااتماعی-ارایه طدمات سالمت روانی

 بهداشت محيط 

 ان بهداشت محیط ع،و کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه است؟آیا کارشناس/کارد

 آیا کارشناس مائول بهداشت محیط بطور منظم در الاات کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه شرکت میكند؟ 

 ؟ آیا مرکا دارای برنامه ارایه طدمات بهداشت محیط در بالیا است

 آیا شرح وظایف کارشناس مائول بهداشت محیط در بالیا بر اساس برنامه تدوین شده به وی ابالغ شده است؟ 

 آیا تیم های ارایه طدمات بهداشت محیط در بالیا تشكیل شدهداند؟

 آیا باته و برنامه ارایه طدمات بهداشت محیط در بالیا تدوین شده اند؟

 ین بخشی مثال بین سازمان آب و غیره واود دارد؟آیا تفاهم نامه فعال مشترک ب

 آیا لواز  و ملاومات ارایه طدمات بهداشت محیط در بالیا به تعداد کافی و کیفیت مناسب مواود می باشد؟

 بيماري هاي واگير 

 است؟ آیا کارشناس/کاردان بیماری های وايیر ع،و کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه

 آیا کارشناس مائول بیماری های وايیر بطور منظم در الاات کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه شرکت میكند؟ 

 آیا مرکا دارای برنامه ارائه طدمات بیماری های وايیر در بالیا است؟ 

 اس برنامه تدوین شده به وی ابالغ شده است؟ آیا شرح وظایف کارشناس مائول بیماری های وايیر در بالیا بر اس

 آیا تیم های ارائه طدمات بیماری های وايیر در بالیا تشكیل شده اند؟

 آیا باته و برنامه ارائه طدمات بیماری های وايیر در بالیا تدوین شده اند؟

 آیا تفاهم نامه فعال بین بخشی واود دارد؟

 ماری های وايیر در بالیا به تعداد کافی و کیفیت مناسب مواود می باشد؟آیا لواز  و ملاومات ارائه طدمات بی

 آیا دستورالعمل و فر  های مراقبت بیماری ها در بالیا مواود است؟

 آیا دستورالعمل و فر  های بررسی طغیان بیماری ها در بالیا مواود است؟
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 بيماري هاي غيرواگير

 ر ع،و کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه است؟آیا کارشناس مائول بیماری های غیروايی

 آیا کارشناس مائول بیماری های غیروايیر بطور منظم در الاات کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه شرکت می کند؟ 

 است؟  آیا مرکا دارای برنامه ارائه طدمات بیماری های غیروايیر در بالیا

 آیا شرح وظایف کارشناس مائول بیماری های غیروايیر در بالیا بر اساس برنامه تدوین شده به وی ابالغ شده است؟ 

 آیا تیم های ارائه طدمات بیماری های غیروايیر در بالیا تشكیل شده اند؟

 آیا باته و برنامه ارایه طدمات بیماری های غیروايیر در بالیا تدوین شده اند؟

 آیا تفاهم نامه فعال مشترک بین بخشی ضروری واود دارد؟

 آیا لواز  و ملاومات ارائه طدمات بیماری های غیروايیر در بالیا به تعداد کافی و کیفیت مناسب مواود می باشد؟

 ؟ آیا اطالعات مربوط به شیو  و/یا فهرست و مشخصات بیمارهای غیروايیر مهم به تفكیك هر شهرستان مواود است

 بهداشت باروري

 آیا کارشناس/کاردان بهداشت باروری ع،و کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه است؟

 آیا کارشناس مائول بهداشت باروری بطور منظم در الاات کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه شرکت می کند؟ 

 امه ارایه طدمات بهداشت باروری در بالیا است؟ آیا مرکا دارای برن

 آیا شرح وظایف کارشناس مائول بهداشت باروری در بالیا بر اساس برنامه تدوین شده به وی ابالغ شده است؟ 

 آیا تیم های ارایه طدمات بهداشت باروری در بالیا تشكیل شده اند؟

 اند؟¬الیا تدوین شدهآیا باته و برنامه ارایه طدمات بهداشت باروری در ب

 آیا تفاهم نامه فعال بین بخشی واود دارد؟

 آیا لواز  و ملاومات ارایه طدمات بهداشت باروری در بالیا به تعداد کافی و کیفیت مناسب مواود می باشد؟

 آیا دستورالعمل و فر  های پیشگیری از طشونت انای و ییامدهای آن در بالیا مواود است؟

 و ایدز در بالیا مواود است؟ STDل و فر  های پیشگیری از انتقال آیا دستورالعم

 آیا دستورالعمل و فر  های مراقبت از مادران در بالیا مواود است؟

 آیا دستورالعمل و فر  های مراقبت از کودکان در بالیا مواود است؟

 ر بالیا مواود است؟آیا دستورالعمل و فر  های مراقبت از زنان وااد شرایط )تنظیم طانواده( د

 تغذيه

 آیا کارشناس مائول تغذیه ع،و کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه است؟

 آیا کارشناس مائول تغذیه بطور منظم در الاات کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه شرکت می کند؟ 

 طدمات تغذیه در بالیا است؟  آیا مرکا دارای برنامه ارایه

 آیا شرح وظایف کارشناس مائول تغذیه در بالیا بر اساس برنامه تدوین شده به وی ابالغ شده است؟ 

 آیا تیم های ارایه طدمات تغذیه در بالیا تشكیل شده اند؟

 آیا باته و برنامه ارائه طدمات تغذیه در بالیا تدوین شده اند؟

 مشترک بین بخشی ضروری واود دارد؟آیا تفاهم نامه فعال 

 آیا لواز  و ملاومات ارایه طدمات تغذیه در بالیا به تعداد کافی و کیفیت مناسب مواود می باشد؟

 آیا دستورالعمل و فر  های يروه های آسیب پذیر تغذیه ای اامعه در برنامه تغذیه در بحران تعریف شده است؟

 حران ویژه امعیت حادثه دیده در مرکا تعریف شده است؟ آیا سبد غذایی مطلوب برای شرایط ب

 اجتماعي-سالمت رواني

 آیا کارشناس مائول بهداشت روان ع،و کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه است؟

 حوادث غیرمترقبه شرکت میكند؟ آیا کارشناس مائول بهداشت روان بطور منظم در الاات کمیته بهداشت کاريروه بهداشت و درمان در 

 آیا مرکا دارای برنامه ارایه طدمات بهداشت روان در بالیا است؟ 
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 آیا شرح وظایف کارشناس مائول بهداشت روان در بالیا بر اساس برنامه تدوین شده به وی ابالغ شده است؟ 

 آیا تیم های ارایه طدمات بهداشت روان در بالیا تشكیل شده اند؟

 ته و برنامه ارایه طدمات بهداشت روان در بالیا تدوین شده اند؟آیا با

 آیا تفاهم نامه فعال مشترک بین بخشی ضروری واود دارد؟

 آیا لواز  و ملاومات ارایه طدمات بهداشت روان در بالیا به تعداد کافی و کیفیت مناسب مواود می باشد؟

 احد بهداشت روان واود دارد؟آیا تفاهم نامه فعال مشترک بین بخشی ضروری با و

 

 

 5پيوست شماره 

نبببوع واحبببد بهداشبببتي:                         سبببال                                نام واحد بهداشتي:                نام شهرستان:

 ساخت: 

 عمومي ايغيرسازهايمني ارزيابي :  NS-1فرم 

 عامل غيرسازه اي عمومي
وجود 

 ندارد

 ايمني

ک ضيحاتتو

 م

مت

 وسط

با

 ال

      میا 1

      صندلیه نیمكته چهارپایه 2

      فایل 3

      کمد 4

      کتابخانه 5

      صندوق 6

      رایانه 7

      پرینتر 8

      اسكن 9

1
0 

      تلفن

1
1 

      فاکا

1
2 

      دارآویا پایهرطت

1
3 

      تابلوهای دیواری

1
4 

      تایینیلواز  

1
5 

      آیینه

1
6 

      ساعت دیواری

1
7 

      تلویایون

1
8 

      ویدیو

1
9 

      بلنديو

2
0 

      ویدئو پروژکتور
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2
1 

      یخچال

2
2 

      ظروف و لواز  آشپاطانه

2
3 

      سماوره کتری و ...

2
4 

      آب سردکن

2
5 

      ماشین لباسشویی

2
6 

      پنجره شیشه ای

2
7 

اادداای پوشددش دهنددده سددداطتمان 

 )دیوارهای بیرونیه نما و غیره(

     

2
8 

      تابلوی اعالنات

2
9 

      تابلوی سر در مرکا

3
0 

      پارتیشن های داطلی

3
1 

      تجهیاات يرمایشی )بخاریه ...(

3
2 

      تجهیاات سرمایشی )کولره ...(

3
3 

      پنكه سقفی

 

3
4 

      االت تلفنی )و اینترنت(سیم ها و اتص

3
5 

      شیر و لوله های آب و اتصاالت آنها

3
6 

      منبع آب

3
7 

      يازه کپاول ياز و اتصاالت آن

3
8 

      سیم ها و کابل های برق

3
9 

      کنتور و تابلوی برق

4
0 

      ژنراتور برق

4
1 

      کپاول آتش نشانی

4
2 

      سیاتم تهویه

4
3 

      های روشنایی داطلی و طارایاتمسی

4
4 

      سایر موارد

 

 فني اي غيرسازهايمني ارزيابي :  -NS 2فرم 

 عامل غيرسازه اي فني

و

جبببود 

 ندارد

 ايمني

ک توضيحات

 م

مت

 وسط

با

 ال

      اتوکالو 1

      فور 2

      چراغ رفلكتور 3

اتوسدددكوپ/ رینوسددددكوپ/  4

 الرنگوسكوپ

     

      ازندیاپ 5

      نگاتوسكوپ 6



79 

      چكش رفلكا  7

      ست کت دان 8

      ست طتنه 9

1
0 

      آتل چوبی

1
1 

      انوا  پارچ لعابی و استیل

1
2 

      انوا  پنا / پنات / قیچی

1

3 
ای/ماتطیل انوا  کووت )قلوه

 دربدار/ رسیور(

     

1
4 

      پاراوان

1
5 

      برانكار چرطدار

1
6 

      پایه سر 

1

7 
      تخت معاینه 

 
 
 
 
 
 

1
8 

 ترازوی بارياال ثابت

 

 

 

     
 
 
 

1
9 

      ترازوی پرتابل سیاری

2
0 

      بیاتوری

2
1 

      ترمومتر

2

2 
      ترمومتر یخچال

2
3 

      اای پنبه استیل

2
4 

      اای پنا

2
5 

      چراغ اولتراویوله

2

6 
      ريااالندستگاه فشار طون با

2
7 

      دیش / بیكا

2
8 

مددواد ضددد عفددونی )بتددادینه 

 ساولنه الكل(

     

2
9 

      يالی پات

3
0 

      کلد باکا

3

1 
      کاسه فلای 

3
2 

      کاتكوت

3
3 

      سطل استیل دهانه يشاد

3
4 

      سیفتی باکا

3

5 
سیلندر اکایژن )با مدانومتر و 

 چر  زیر آن(

     

3
6 

      ی استیلسین

3
7 

      لگن استیل

3
8 

      فایل کابینت

3
9 

      قفاه دارویی

4

0 
      قفاه مشبك

4
1 

      تخت باتری بیمار

4
2 

      انوا  سوند / کاتتر

4
3 

      انوا  ال 

4

4 
      ست پانامان

4
5 

      آیا بك

4
6 

      اعبه مخصوص نگهداری ال 
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4
7 

      ساکشن

4
8 

      واکانسبد 

4
9 

      کرایو

5
0 

      نرده کنار تخت بیمار

5

1 
قدددد سدددنج اطفدددال )میدددا  

 يیری قد(اندازه

     

5
2 

      تابوره

5
3 

      پوار

5
4 

      تخت زایمان/ ژنیكولوژی

5

5 
      چراغ پایه دار

5
6 

      چراغ قوه 

5
7 

      چهار پایه الوی تخت معاینه

5
8 

      چیتل فورسپا

5
9 

      سونیكید

6

0 
يوشی صدای قلدب اندین / 

 مامایی

     

6
1 

      لگن يرد با پایه فلای بلند

6
2 

      هیاترومتر

6
3 

      طودتراش

6

4 
      وارمر

6
5 

      ست آی یو دی

6
6 

      ست زایمان

6
7 

      ست احیاء نوزاد

6
8 

      والو

6

9 
      یدسنج

7
0 

      کیت یدسنج

7
1 

      کیت کلرسنج

7
2 

يیری غلظدت و دستگاه اندازه

 اندازه ذرات هوا

     

7

3 
      اسپكتروفتومتر یا فتومتر

7
4 

      انوا  اکارتور

7
5 

      انوا  سمپلر

7
6 

      های يازیاب انوا  لوله

7
7 

      باریل شیردار

7

8 
      پایه سدیمان

7
9 

      ال  نئوبار یا توما

8
0 

      ا  پی پتانو

8
1 

      ای انوا  اا لوله

8

2 
      چراغ الكلی 

8
3 

      دانطلط

8
4 

      ساعت آزمایشگاه

8
5 

      سانتریفوژ 

8
6 

      کرنومتر
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8
7 

      شیكر 

8
8 

      میكروسكوپ دو چشمی

8
9 

      میكروموتور با ایرموتور

9
0 

      یورینومتر

9

1 
      کانتر )دستی یا دیف(

9
2 

      لوله يیر

9
3 

      لوله شور

9
4 

      دستگاه ثبوت و ظهور

9

5 
      دستگاه رادیويرافی

9
6 

      ديراف

9
7 

      يیره فیلم رادیويرافی

9
8 

سدت پریددود لثدده )پریودنتددال 

 پروبه کورت پریو(

     

9
9 

      آمالگاماتوز

1

00 
      ست ترمیمی دندان

1
01 

      انست اراحی دند

1
02 

      سر توربین

1
03 

      سر ساکشن

1

04 
      سرآیینه تخت

1
05 

      صندلی دندانپاشكی

1
06 

      اافرزی

1
07 

      کمپرسور

1
08 

      الستیك مكنده

1

09 
      ماکت ماواک بار 

1
10 

      یونیت دندانپاشكی

1
11 

      سایر موارد مهم:

 

 اي مرکز سازه ايمنيارزيابي :  Sفرم 

 شاخص رديف

 سطح ايمني

 مشاهدات

 باال متوسط کم

يعي اي مرکز در برابر مخاطرات طبهآيا هماهنگي الزم براي ارزيابي ايمني ساز 1

 )بخصو  زلزله( با دفتر فني انجام شده است؟ 

   شود. این هماهنگی باید بصورت متمرکا توسط معاونت بهداشت دانشگاه انجا راهنما:

 سطح ايمني: 

 :شدده و هماهنگی مطلوب با ذکر توالی زمانی و برنامه کار انجدا باال  
 نامه به ام،ا رسیده است. تفاهم
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  :بنددی مشخصدی نددارد یداهماهنگی انجا  شده ولی یا زمانمتوسط 
 ای به ام،ا نرسیده است.نامهتفاهم

 :هماهنگی انجا  نشده است.  کم 

 اي روياي تا حال حاضر، حادثهيابي ايمني سازهآيا در فاصله آخرين ارز 2

 داده است که احتمال تغيير مقاومت سازه اي مرکز را بيان کند؟ 

یل و نش زمینه سساطت و ساز یا طاک برداری در اطرافه وقو  زلالهه راحوادثی مانند  راهنما:

 غیره

 سطح ايمني:  

 :طیر روی نداده است  باال 

 :اطال  دقیقی در دست نیات.  از وقو  این حوادث متوسط 

 :بلی روی داده است. کم 

   

اي مرکز در برابر مخاطرات طبيعبي )بخصبو  آيا ارزيابي ايمني سازه 3

اي که احتمال تغييبر مقاومبت سال قبل يا بعد وقوع حادثه 5تا  3زلزله( طي 

 سازه را مطر  نمايد، انجام شده است؟ 

یل و نش زمینه سطاک برداری در اطرافه وقو  زلالهه را ساطت و ساز یاحوادثی مانند  راهنما:

 غیره

 سطح ايمني:  

 :نجا  شدهبلی در دوره زمانی مناسب یا بعد از وقو  حوادث فوق ا باال 
 است. 

  :بلی ولی اطالعات قدیمی است. متوسط 

 :طیر انجا  نشده است.  کم 

    

 طبيعي چيست؟  اي مرکز در برابر مخاطراتنتيجه ارزيابي ايمني سازه 4

 سطح ايمني:  

 :کامال مقاو   باال 

  :تاحدودی مقاو متوسط 

 :اطالعات قدیمی و غیرقابل اعتماد است. یاغیرمقاو   کم 

   

 

 اي چه بوده است؟ نتيجه اقدامات پس از آخرين ارزيابي ايمني سازه 5

 يیرد. یمسازی در صورت نیاز با تایید دفتر فنی انجا  تایید کفایت مقاو  راهنما:

 سطح ايمني:  

 :از بده بر اساس نتیجه ارزیابیه مقاومت سدازه مطلدوب بدوده و نید باال
 است.  سازی انجا  يرفتهمقاومت مطلوب نبوده و مقاو  یااقدامی نبوده است 

 :ی تاحدود سازیبر اساس نتیجه ارزیابیه مقاومت مطلوب نبوده و مقاو  متوسط
 فتر فنی واود ندارد. تایید نهایی د یاانجا  شده است 

 :سدازی  اقدامی برای مقداویا ارزیابی در زمان مناسب انجا  نشده  کم
 علیرغم نیاز صورت نگرفته است. 
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