
EOPمبانی 
کارکردهای فاز آمادگی/ مفاهیم پایه 

دکتر حسن امیری



تعریف واژه ها



ه می مخاطره یک اتفاق فیزیکی، پدیده یا فعالیت انسانی است ک:مخاطره•

. تواند بالقوه خسارت زا باشد

.  طبیعی هستندمخاطراتی هستند که ناشی از پدیده های : مخاطرات طبیعی–

.سونامیمنشاء زمینی مانند زلزله، آتش فشان، با •

. زمین، سرما و گرمای شدید، رانش طوفان، خشکسالیمنشاء آب و هوایی مانند سیل، با •

.  بیماریهامنشاء زیستی مانند اپیدمی گسترده با •

مخاطراتی هستند که بدلیل خطای عمدی یا : فناورزادانسان ساخت یا مخاطرات –

های آزمایشگاهی و صنعتی، فعالیتمانند آلودگی می شوند، انسان ایجاد غیرعمدی 

....گذاریسوزی، بمب آتش حمل و نقل، حوادث ، و رادیواکتیوهسته ای 

ی که مانند زمان. وجود داردطبیعی-اجتماعیمخاطرات بنام البته عنوانی نیز •

.تخریب جنگل ها توسط انسان باعث افزایش سیل می شود



تاثیرپذیر مخاطرهاست که باعث می شود یک جامعه در برابر اثرات سوء یک شرایطی : پذیریآسیب •

به این شرایط می توانند فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و یا مربوط. شده و آسیب ببیند

.باشندمدیریتی فرآیندهای

رات سوء اثخطر یا بتواند سطح جامعه كه از تمامی نقاط قوت و منابع در دسترس یك ترکیبی :ظرفیت•

.یک مخاطره را كاهش دهد

در سطح « مخاطره »عبارت است از احتمال آسیب دیدن در صورت وقوع یک : ریسک/ خطر•

. جانی، مالی و عملکردی: انواع آسیب عبارتند از. «ظرفیت »و « آسیب پذیری »مشخصی از 

Risk = Vulnerability * Hazard / Capacity



:  Emergency/ فوریت•

ا است که مدیریت آن، فرآیند یا امکاناتی غیر از مدیریت جاری ررویدادی 

.می طلبد

: Disaster/ بال •

ده نیاز است که پاسخ به آن به توانی فراتر از توان جامعه آسیب دیفوریتی 

.استفاده می شودنیز « بحران »بجای این واژه از . دارد

:  Catastrophe/ فاجعه •

. سطح فوریت نسبت به تحمل جامعه استباالترین 



اقدامات سازه ای و غیرسازه ای که برای محدودسازی آثار : Mitigation/ آسیبکاهش •

.می شونداجرا ناگوار 

خ ها و اقداماتی که پیشاپیش برای اطمینان از پاسفعالیت : Preparedness/ آمادگی•

.  می گیرندها انجام موثر به آثار سوء مخاطره 
سامانه هشدار اولیه استقرار –

.و تمرین اجزای اصلی برنامه آمادگی هستندآموزش / آمادگی برنامه تدوین –

به منظور حفظ جان وبال حین یا بالفاصله بعد از انجام مداخالت : Response/ پاسخ•

ت می تواند فوری، کوتاه یا طوالنی مدپاسخ / . و پایه مردم آسیب دیدهنیازهای حداقل 

.باشد

عبارت ( / اجتماعی، روانی و جسمی)شامل بازسازی و توانبخشی : Rcovery/ بازیابی•

ده به برای بازگرداندن جامعه آسیب دیبال از وقوع که پس از تصمیم ها و اقداماتی است 

.  گیرندوضعیت قبل یا وضعیت ارتقا یافته انجام می 

. را نیز تشویق و تسهیل می کنندبال اقدامات الزم برای کاهش خطر ضمن اینکه –

.کنداقدامات کاهش خطر بالیا را فراهم میبه کارگیری ، فرصتی برای توسعه پایدار و بازیابی–



:چرخه مدیریت خطر بالیا

کاهش آسیب

آمادگی 

امداد  / پاسخ 

بازیابی



EOPمبانی 
کارکردهای فاز آمادگی





:از واحد بهداشتی درمانی عبارت است ازمنظور  EOPدر این 

بیمارستان•

اورژانسپایگاه •

بهداشت استانمرکز •

بهداشت شهرستانمرکز •

بهداشت شهریمرکز •

بهداشت روستاییمرکز •

بهداشت شهری روستاییمرکز •

بهداشتپایگاه •

بهداشتخانه •



EOPکارکردها در انواع 

.دعبارت است از فعالیت های اصلی که باید در هر فاز مدیریت بالیا انجام گیر Functionیا کارکرد •

فازهای آمادگی کارکردهای –

پاسخکارکردهای فاز –

«مناسب است یک پاسخ موفق، آمادگی مقدمه » 

فاز پاسخ کارکردهای •

کارکردهای مدیریتی –

اختصاصی کارکردهای –

کارکردهای تخصصی–

. هستندتخصصی در واقع اجزای ارایه خدمت در یک کارکرد اختصاصی کارکردهای •

.باشدمی تواند دارای یک یا چند کارکرد تخصصی هر کارکرد اختصاصی •



و به ازای هر کارکرد یک پیوست ارایه شده است

:در آن موارد زیر ارایه شده اند

و نام کارکردکد 1.

واحد مسئول و واحدهای همکارنام 2.

کارکردشرح 3.

وظایف واحد مسئول و واحدهای همکارشرح 4.

اجراییراهنماهای 5.



مفاهیم پایه

مقدمه•

سابقه برنامه•

بیانیه هدف•

اختیارات قانونی•

شرح وضعیت•

پیش فرض ها•



مقدمه

اداره/ واحد / معرفی مرکز •

سطح خطر منطقه در ارتباط با فعالیتهای تخصصی واحد•

اهمیت توجه به ایمنی پرسنل و مردم•

مرکز از کارکنان زیر مجموعه/ انتظارات واحد •

تاکید بر بازبینی برنامه به صورت سالیانه•

درج نام و امضای رئیس واحد•



سابقه برنامه

رنامه تغییرات مهم برنامه نسبت به برنامه قبلی و سابقه مواردی که در ب•

.فعلی موثر بوده است

داشته درس آموخته ها و تجربیات مربوط به بالیایی که واحد در آن فعالیت•

.است و در برنامه از آن استفاده میشود



شرح وضعیت

توصیف مرکز و منطقه تحت پوشش•

حوزه جغرافیایی و موقعیت مرکز در تقسیم بندی شهری و شهرستانی–

توزیع جمعیت و خصوصیات آن–

...(قومی، نژادی و افراد آسیب پذیر )گروههای ویژه –

مناطق آسیب پذیر تحت پوشش–

مراکز مهم آسیب پذیر–

نقشه منطقه–

مخاطرات و پیامدهای احتمالی هر یک از آنها بر عملکرد اختصاصی•



بیانیه هدف

یای در راستای هدف کالن نظام سالمت مبنی بر کاهش خطر بال: هدف کلی•

.طبیعی و انسان ساخت در ارتباط با واحد

ادامه معموال یک پاراگراف برای تبیین هدف نوشته میشود و هدف کلی در•

.آن می آید

.در این برنامه اهداف اختصاصی در این قسمت نوشته نمیشود•

.اهداف اختصاصی در حقیقت همان کارکردهای اختصاصی هستند•



نمونه بیانیه هدف

ادث و با توجه به اهمیت ادامه فعالیت بیمارستان ها در فاز حاد پاسخ به حو•

ه زیر بالیا و نیاز به افزایش ظرفیت این مراکز و همچنین احتمال آسیب ب

تداوم ارائه خدمات » ساختهای مراکز درمانی، این برنامه با هدف کلی 

.تهیه شده است« درمانی در بیمارستانها در زمان بروز حوادث و بالیا 



اختیارات قانونی/ اسناد باال دستی

تناد قوانین و مقررات مصوب از مراجع قانونی که در این برنامه به آنها اس•

.شده و این برنامه بر اساس آنها تدوین و اجرا می شود

با ذکر شماره و تاریخ/ قوانین و مصوبه های محلی•

:نمونه•

برنامه های مرجع در برنامه ملی–

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور–

کشورتشکیل سازمان مدیریت بحران آیین نامه اجرایی –

الیحه برنامه پنجم توسعه با هدف تامین امنیت غذایی136ماده –



:  Preparedness/ کارکردهای فاز آمادگی
خ اقداماتی هستند که در فاز آمادگی برای برنامه ریزی دقیق و عملیات پاس

.موثر انجام می شوند

راهنمای اجرایی دانشگاهمحتوای کارکردعنوان پیوست

لیست سازمان ها و موضوع هماهنگی هماهنگی راهبردی با ذینفعان P1

نتایج ارزیابی ارزیابی ایمنی و خطر P2

برنامه بازنگری و جدول ثبت درس آموخته ها EOPتدوین  P3

مشخصات انبارهای مهم و فرآیند دسترسی ذخیره سازی لوازم و تجهیزات P4

نیازهای آموزشی و برنامه سالیانه آموزش پرسنل P5

برنامه تمرین های پیش بینی شده تمرین پرسنل P6



اشد، هنگامی که انجام یک برنامه نیازمند حضور و مشارکت بیش از یک نفر ب•

.موضوع هماهنگی مطرح می شود

راهبردی هماهنگی –

درون بخشی  •

برون بخشی •

هماهنگی عملیاتی –

درون بخشی  •

برون بخشی •

عملیاتی بدون انجام هماهنگی راهبردی به سختی ممکن خواهد بودهماهنگی •



P1شرح وظایف 

اختصاصیتحلیل و شناخت ذینفعان به ازای هر کارکرد عمومی و •

زرات یا فرآیندهای هر کارکرد عمومی و اختصاصی و تعیین نقش و انتظارات وتحلیل •
بر اساس آندانشگاه از هر ذینفع 

ذینفعانجلسات هماهنگی بین برگزاری •

تفاهم نامه همکاری تدوین •

مداوم مفاد تفاهم نامه و بازبینی آنپایش •



P1اجراییراهنماهای 





شناسایی مخاطرات•

برآورد احتمال وقوع•

برآورد میزان خسارت•

ظرفیت های موجود•

.  بندی خطر می تواند اولویت اقدامات را مشخص نمایداولویت •

ا بطور کلیه واحدهای ستادی و بهداشتی درمانی کشور موظفند برنامه ارزیابی خطر ر•

.  آنرا به سطح باالتر گزارش کنندنتیجه وساالنه در مهر ماه انجام دهند 



بالیاارزیابی ایمنی و خطر ابزارهای -1راهنمای اجرایی 

پورتال در (HSI)بیمارستانابزار ارزیابی خطر ایمنی و بالیا در فایل •

.مرکز مدیریت حوادث در دسترس است

در پورتال (PHSI)شبکه فایل ابزار ارزیابی ایمنی خطر بالیا در نظام •

.دفتر مدیریت خطر بالیا در دسترس است



بر اساس درس آموخته حوادث سال قبل و تمرین  EOPتدوین و بازبینی •

.شدههای برگزار 

سیستماتیک درس آموخته حوادث و تمرین هاثبت •

ماه بعد از اتمام 2کارگاه درس آموخته حوادث مهم حداکثر طی برگزاری •

عملیات پاسخ

.سالمهر ماه هر در  EOPبازبینی•



از پاسخ است لوازم و تجهیزات فنی و پشتیبانی که برای ارایه خدمات در فالزم •

انبندی شوند و بر اساس برنامه زمآمادگی ذخیره مورد استفاده می باشند، در فاز 

.کنترل شوند

فهرست لوازم و ملزومات مورد نیازتهیه 1.

پروتکل مربوطهتدوین 2.

سازی لوازم و ملزوماتذخیره 3.

دوره ای ذخایرکنترل 4.



رده ای از مدیران و کارکنان برای چه موضوعیچه )آموزش مبتنی بر عملکرد •

(.  ببینندباید آموزش 

نیاز سنجی آموزشی/ ماتریس آموزشی تدوین •

برنامه زمانبندی آموزشیتدوین •

هااثربخشی آموزش ارزشیابی •

واحد/ تدوین شناسنامه آموزشی برای هر فرد •

سالیانهگزارش تدوین •





تمرین یا همان مانور، راهبردی مهم در ارتقای دانش و مهارت مدیران و کارکنان به 
. منظور ارتقای فرآیندهای مدیریت بالیا و ارزیابی برنامه های تدوین شده است

ارتقاء عملکرد فردی –

برون / ارتقاء هماهنگی درون–

بخشی

ارتقاء فرهنگ تیمی–

ایجاد شبکه کاری–

دهتست و ارزیابی برنامه تدوین ش–

تست آمادگی پاسخ اورژانس–

نشان دادن نقاط ضعف و چالش ها–

کمک به اصالح برنامه–

جلب توجه و آگاهی بخشی–



:  تمرینانواع •

دور میزیتمرین –

عملیاتی محدود به یک کارکردتمرین –

(کارکرداز یک بیش )گستردهعملیاتی تمرین –

ح شرحداقل به درمانیالزم است کلیه مدیران و کارکنان واحدهای بهداشتی •

:ذیل در برنامه تمرین ها شرکت نمایند

سالی دو بار در خرداد و دی ماه: دور میزیمانور –

سالی یکبار در مهر ماه(: گستردهیا محدود )عملیاتی مانور –




