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 مقدمه:
سپس  و« درست»ریزی یعنی انتخاب هدفهای مدیریت، برنامه ریزی است. برنامهیکی از مفاهیم بسیار تاثیرگذار در حوزه 

برای تامین این هدفها از طریق تنظیم عملیات آینده است. برنامه « درست و مناسب»انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش 

ل ای اجتناب و یا به حداقریزی پاسخ به بالیا، باعث توانمند سازی مدیر برای تصمیم گیری کیفی، تحت فشار زمان بر

ها، و معلولیت یافتگان، تقلیل عوارضومیر، افزایش نجاترساندن آسیبها است. هدف اصلی این برنامه ریزی، کاهش مرگ

دیدگان، حفظ منابع اقتصادی، تأمین مراقبت برای بیماران در زمان حوادث و های جسمانی و روانی حادثهتسکین آسیب

 ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سالمتی می باشد.  تأمین محیطی امن برای

 این برنامه، بایستی دارای ویژگیهایی چون: 

 توان آن را به حافظه سپردصورت نمیمکتوب باشد؛ در غیر این 

 صورت برای همه قابل فهم نخواهد بودساده باشد؛ در غیر این 

 رسدا اجرا کنند، نمیه باید آن رصورت به دست افرادی کاینتوزیع شود؛ در غیر 

 شودصورت بِروز نمیبازبینی شود؛ در غیر این 

 

 (IAPمراحل تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به ویروس کرونا )

 شناخت وضعیت موجود و عملکردی سازمان .1

تدوین اهداف عملیات و اولویت بندی اهداف. توضیح اینکه کمیت و تعداد اهداف مهم نیست و متناسب با نیاز  .2

 تدوین می گردد. 

 اقدامات متناسب برای هر هدف اختصاصی، فرد مسئول و محدوده زمانی  پیش بینی .3

 برای فعالیت ها منابع موجود و مورد نیاز برآورد .4

 برنامهتصویب، ابالغ و انتشار  .5

 اجرای برنامه .6

 و بازبینی مستمر برنامه با جلسات منظم  .7

الزم به ذکر است این برنامه بایستی مرتبا مورد بازنگری منظم قرار گیرد و حداقل در هر شیفت کاری مورد بازبینی و به 

فرماندهی حادثه و با روز رسانی گردد. مسئولیت برنامه ریزی و به روزرسانی برنامه به عهده بخش برنامه ریزی سامانه 

 .هدایت فرماندهی می باشد

قطعا اهداف  هدف کلی به همراه تعریف استراتژیهای اثر گذار برای هر هدف تاکید شده است. 13در این سند بر 

 .و استراتژیهای اثرگزار دیگری هم متناسب با وضعیت موجود و هدفگزاری های آتی قابل تعریف می باشند
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 هدف کلی:

 آسیب و مدیریت ویروس کرونا در شهرکاهش 

 

 :اختصاصی اهداف

 بین واحدهای درون بهداشت و درمان و برون بهداشت و درمان هماهنگی و همکاریافزایش   .1

 و لوازم مصرفی و تامین به موقع تجهیزات، لوازم و دارو مدیریت زنجیره تامین دارو و تجهیزات .2

 های بهداشتی و درمانی در راستای افزایش ظرفیت فضا صحیح مدیریت .3

 نیروی انسانی بهداشتی و درمانی و غیر درمانی در راستای افزایش ظرفیت صحیح مدیریت .4

 عمومی و تخصصی مردم تهران آموزش و توانمند سازی .5

 و قرنطینه خانگی مدیریت بیماریافزایش ایمنی،  .6

 مراقبت در منزل خانواده مبتالیانمدیریت مراجعات غیرضروری و حمایت از درمان و  .7

 جامعه و تقویت حمایت های روحی روانی در جامعه مدیریت روانی .8

 افزایش مشارکت سازمانهای بیمه ای .9

 و گندزدایی فضاها مدیریت بهداشت محیط .11

 و تقویت فرایندهای صحیح نمونه برداری مدیریت نمونه برداری .11

 اقدامات مستند سازی تقویت مدیریت اسناد و .12

 تحقیقاتیسازماندهی  .13

 

 اهداف، اقدامات و استراتژیهای متناسب با اهداف اختصاصی

 ی درون بهداشت و درمان و برون بهداشت و درمانبین واحدها هماهنگی و همکاری افزایش  .1

 ،هالل احمر و قرارگاه بهداشت و  شهرداری،تشکیل شورای هماهنگی متشکل از مسئولین قرارگاه نیروهای مسلح

 نمایندگان سازمانهای تاثیرگزار کشوری و خیرینصدا و سیما، درمان، 

  تشکیل قرارگاه مبارزه با مراکز فساد و مجرمین کرونا اعم از تولیدات تقلبی، اطالع رسانی های خالف و داروهای

 تقلبی، با همکاری مراکز نیروی انتظامی، قوه قضاییه

 وزانه آموزش مردم و جامعه با همکاری صدا و سیما و متناسب تشکیل شورای اطالع رسانی خطر کرونا و سیاستگزاری ر

 با سیاست های قرارگاه

  دریافت دستورالعمل ها و دستورات ستاد ملی و قرار گاه نیروهای ارتباط مستمر با قرارگاه کشوری مبارزه با کرونا و

 اجرای مصوبات مربوطهابالغ برای و  مسلح
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 ، لوازم و داروتجهیزاتتامین به موقع و لوازم مصرفی و  مدیریت زنجیره تامین دارو و تجهیزات .2

   شهر  سطح لوازم مصرفی حفاظتی مراکز متناسب با سرانه بیمار کرونایی بستری و یا تحت مراقبت ...درصدتامین

 تهران

  رانتهسطح شهر  داروی مورد نیاز مراکز متناسب با سرانه بیمار کرونایی بستری و یا تحت مراقبت...درصد تامین 

  سطح شهر تهران مواد ضد عفونی کننده مورد نیاز مراکز متناسب با تعداد نیروی انسانی...درصد تامین 

 تامین .... درصد تجهیزات پزشکی و تخت های مورد نیاز واحدهای درمانی و بهداشتی سطح شهر تهران 

o :استراتژی تامین 

  محلول فردی؛ حفاطت وسایل شامل مصرفی مواد واحدها به اقالم و برآوردو شناسایی میزان نیاز 

، داروها تشخیصی، و گیری نمونه محیط؛ وسایل بهداشت الکلی، پایه با دست عفونی ضد های

 نیاز مورد وسایل و تجهیزات

  ثبت ظرفیت زنجیره تامین توسط شرکتها و کنترل متمرکز زنجیره توزیع 

  جمعیت ، مردم نهاد یو سازمانها یخصوص یبخش دولت یتهایظرفاستفاده از ظرفیت خیریه ها و

 استفاده از ظرفیت مردمی برای جبران خالهای تولیدیو  بسیج هالل احمر وداوطلبان و

 افزایش همکاری بین بیمارستانی در توزیع امکانات و تجهیزات 

 و مصرفی مواد رویه بی مصرف از اجتناب جهت مرتبط ملی راهنماهای از تبعیت منظور به پایش 

 مصرفی ملزومات و وسایل القایی مصرف یا

  ها و لوازم تامین شده باالخص از طریق سازمانهای مردم نهادکیفی کاالکنترل 

  یر سیستم انالین تعمتهیه سازوکار برای تعمیر و نگهداری تجهیزات حیاتی بیمارستانها و مراکز و

 انبار لوازم یدکی مورد نیازتهیه و نگهداری تجهیزات مثل سی اسکن، ونتیالتور... و 

 

 

 های بهداشتی و درمانی در راستای افزایش ظرفیت فضا صحیح مدیریت .3

 افزایش ظرفیت مناسب جهت  فیزیکی یهافضا پیش بینی و یا اضافیجایگزین  شناسایی و طراحی مناطق مراقبت

  )بیمارستانی و دانشگاهی ( محیط سطح در

 و ابالغ آمادگی قطعی و مشکوک موارد کامل ایزوالسیون و فوری تخلیه قابلیت با های نبیمارستا تعیین 

 درمانی  کزابیماران در درون مر تبیین فرایند جابجایی 

 در راستای در صورت لزوم  مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی لغو خدمات غیر ضروری و بندی اولویت

 افزایش ظرفیت

 و اولویت بندی مداخالت هادر بیمارستان معیارهای پذیرش و ترخیص تعدیل 

  سطح افزایش ظرفیت درمناسب جهت فیزیکی  یهافضا پیش بینی وجایگزین  مناطق مراقبتشناسایی و طراحی 

شهر )شهرداری، هالل احمر، نیروهای لشگری، بخش خصوصی و فروشگاهها و پارکینگ ها...(و هماهنگی با مراکز 

 مربوطه در راستای تامین تجهیزات و تخت 
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 و غیر درمانی در راستای افزایش ظرفیتنیروی انسانی بهداشتی و درمانی  صحیح مدیریت .4

 خدماتی، اداری متناسب با روند  بهداشتی، پزشکی، پرستاری، به تفکیک نیروهایمورد نیاز  نیروی انسانی برآورد

 بیماری، افزایش تخت و نقاهتگاهها

  و نیروی انسانی و مدیریت داوطلبان و استفاده از ظرفیت داوطلبان با حل معضالت قانونی فراخوانسازماندهی و 

جمعیت هالل احمر ، مردم نهاد یو سازمانها یخصوص ی،بخش دولت یتهایظرفاستفاده از ظرفیت خیریه ها و 

 و استفاده از ظرفیت مردمی بسیج وداوطلبان و

  حمایت های روانی خانواده و پرسنلتوجه به فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و 

 بحران زمان در انسانی نیروی منابع حفظ جهت سالمت خدمات کارکنان انگیزش جهت مالی برآورد 

  ها آن از استفاده نحوه و پرسنل برای مناسب فردی تجهیزات وجود از اطمینان 

 

 عمومی و تخصصی مردم تهران آموزش و توانمند سازی .5

  عمومیو مشاوره آموزش 

o بیماری از پیشگیری عمومی آموزش برای موقع به و مناسب صحیح، رسانی اطالع  

o ها پمفلت وتوزیع چاپ با کوروناویروس بیماری از پیشگیری برای عمومی  رسانی اطالع و آگاهی افزایش/ 

 کلیه ادارات و موسسات سطح شهر تهران یدر آبدارخانه ها، راهروها و آسانسور ها آموزشی های لیفلت

o  و ساماندهی شماره های داوطلبین و معرفی پزشکان و پیراپزشکان داوطلب ارایه افزایش مشارکت مردمی

 مشاوره های تخصصی به مردم

o  در سامانه مشاوره، بخش های درمانی، دانشجویان اینترن وپرستاری آموزش دیده دانشگاه  فیتظراستفاده از

 آموزشی 

o  حوزه پیشگیری و آموزش مردممانه های مجازی در سااپلیکیشن ها و معرفی و ارایه خدمات 

o و دادن هشدار قرمز به مثل افراد با بیماریهای زمینه ای...جامعه  و آسیب پذیر شناسایی گروههای پرخطر

 و تحت مراقبت خاص قرار دادن این گروهها توسط افراد آموزش دیده این گروهها جهت قرنطینه خانگی

 

 آموزش تخصصی 
o مشکوک موارد مدیریت و مواجهه در درمانی بهداشتی کارکنان توانمندسازی آگاهی، مهارت و افزایش مستمر 

 بیماری  مناسب درمان و تشخیص برخورد، برای درمانی مراقبتی تیم آمادگی از اطمینان و کوروناویروس به

o آموزش مجازی پرسنل و کادر در خصوص تکنیکهای خود مراقبتی 

o برگزاری بازدید، طریق از بیمارستانی و بیمارستانی پیش و بهداشتی پرسنل مناسب آموزش از اطمینان 

 تست های مناسب رفتاری و مهارتی و نگرشی و آزمون

o پوشش تحت درمانی آموزشی مراکز سطح در آموزشی های لیفلت /ها پمفلت وتوزیع چاپ 
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 ،هنگام زود گزارش ،هنگام زود تشخیصرویکرد با  و قرنطینه خانگی مدیریت بیماری ،افزایش ایمنی .6

 هنگام زود درمان و هنگام زود قرنطینه

 مثل صدور فتوا برای در خانه ماندن توسط مردم یبهداشت لیمسا تیرعا یبرا ینیمراجع د اتیرظاستفاده از ن 

  و کادر درمان مارانیب هیروح تیتقوو سلبریتی ها برای تبلیغ در خانه ماندن و نیز  هنرمنداناستفاده از ظرفیت 

 رور مثل قهوه خانه ها، رستورانها....تعطیلی مراکز غیر ض 

  پایانه های مسافری، خدمات مثل رستورانها و فست فودها،فروشگاهها، سوپری ها، میوه فروشی هااجبار مراکز ارایه ،

به  ، مطب ها، آزمایشگاهها و سایر اماکنو نانوایی ها فرودگاهها، مترو، شیرینی فروشی ها، پارکها، پمپ بنزین ها

 ضدعفونی مراتب فضاها و نیز حفظ فاصله حداقل یک متر برای مشتریان

 جداسازی بیماران مشکوک و در صورت نیاز ارجاع به  و یاژ و غربالگری در ادارات و تب سنجی از کلیه مراجعینتر

  اورژانس

 ورودی و خروجی شهر دربیماران و ارجاع  شناسایی و غربالگری مبادی تعیین 

 جلسات مجازی و یا اجبار به استفاده از و  غیر ضروری، کنفرانس ها و نشست های مدیریت جلسات و حذف جلسات

 استفاده از ماسک در تمامی جلسات با حفظ فاصله مناسب

 تلویزیونی مربوط به محصوالت و فروشگاهها و افتتاح بزرگراهها.. که منجر به تشویق مردم به خروج از  لغو تبلیغات

 منزل می شود

  ی و تذکر نکات ایمن در مراکز بهداشتی و درمانی مداوم افسر ایمنی از تمامی بخشها و پرسنل درگیر در کرونابازرسی

 در هر شیفت

 تشدید اقداماتی مثل بهداشت آب آشامیدنی، واکسیناسیون کودکان و مراقبت بیماری 

  مشکوک به کرونا در مطب ها مارانیفعال گزارش ب ییپروتکل اجراتشدید 

 آنها یخاص برا التیحداقل تسه ایو  ریپذ بیآس یهاکارمندان با گروه یبرا یاجبار یمرخص 

 ام مراقبت بیماری )تقویت نظ(Surveilance ماریابی فعالو بی 

  بهداشتی در راستای کنترل افراد مثبت و کلوز کنتکتآزمایشگاه و سیستم  بیمارستان، ارتباط بینسرعت و افزایش 

  مختلف های تخصص بر مبتنی های حمایت و بالینی درمانتقویت  

 

 مدیریت مراجعات غیرضروری و حمایت از درمان و مراقبت در منزل خانواده مبتالیان .7

 یاعتبار کاف یدارا شنیکیاپل نیو همچن ییارائه مشاوره و راهنما والزم  ریکاهش مراجعات غ یبراکال سنتر  تقویت 

 مورد قبول یخطر و ارائه مشاوره با هوشمند یابیارز یبرا

 آموزش به بیماران بهبود و یی کرونا یها صیو ترخ ریپذ بیآس یهاگروه یمراقبت در منزل برا ستمیس یاندار راه

 حال و اخذیافته در رابطه با مراقبت در منزل و نیز وصل بیمار ترخیصی به شبکه های بهداشتی و گرفتن شرح 

 تصمیمات و اقدامات الزم

 هوشمند یتلفن ها یکاربرد یمراقبت از راه دور و برخط )آنالین( بر اساس سامانه ها و نرم افزارها هیارا 

 به خانواده ها نهیو قرنط یاصول خودمراقبت آموزش صحیح 
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 جامعه و تقویت حمایت های روحی روانی در جامعه مدیریت روانی .8

  از بیماران، پرسنل و خانوده های آنها روحی روانیحمایت  

 مدیریت استرس و رعب و وحشت پرسنل 

 تدوین برنامه حمایتی از خانواده پرسنل 

  خانواده های پرسنل و تشکر از انها تماس مسئولین با 

 و تعیین جریمه نقدی و کیفری یکارشناس ریاز مصاحبه ها و نظرات غ یریجلوگ 

  با مداخله سریع مثل تکذیبیه یا ارایه اطالعات  جلوگیری از پخش شایعاتپایش اخبار و اطالعات و کنترل شایعات و

 صحیح

 ارتباط با رسانه ها و خبرنگاران طبق پروتکل های ابالغی 

  تماس تلفنی مسئولین ارشد تهران با برنامه ای مشخص به همه خانواده های داغدار جهت عرض تسلیت به عنوان

 در این شرایط سخت خانواده ها استرس کاهنده

 فزایش مشارکت سازمانهای بیمه ایا .9

 اطمینان بخشی به مبتالیان جهت پوشش خدمات بیمه ایبیمه در راستای مکاری ه 

 معلولین، بیماری های زمینه ای و سالمندان و مادران باردار گروه های آسیب پذیربه  مراقبت و توجه 

 

 و گندزدایی فضاها مدیریت بهداشت محیط .11

  مراکز و تشکیل تیم گندزدا و اعالم مرتب کد گندزدایی بخشها و و محیط ، بهداشت تجهیزات، آمبوالنسهانظارت بر

 واحدهای آلوده

 و نیز پسماندهای  مشکوک به موارد خدمات ارائه از ناشی های پسماند ایمن و بهداشتی امحاء و مدیریت بر نظارت

 هاآوری و دفع زبالهسازوکار جمع  و  شهری

 در احتمالی فوتی موارد اجساد مدیریت بر نظارت تامین تجهیزات جهت ضدعفونی اجساد و سطوحو  مدیریت اجساد 

 ها بیمارستان

 با وسایل گندزدابهداشتی و درمانی درگیر مانند بیمارستانها و مراکز  فضاهای مرتب گندزدایی 

  ها، مراکز جمعیتی و مال ها و در رستوران  یلتعطینظارت بر ، خدمات آلودگی فضاهای عمومی و مراکز ارایهکنترل

 صورت عدم تعطیلی، نظارت شدید بر رعایت اصول بهداشتی 

  ازدحام پر های محیط و نقاهتگاهها و مراکز ارایه خدمات و  بیمارستان تهویه ارتقاءکیفیت بر نظارت  

 

 نمونه برداریو تقویت فرایندهای صحیح  مدیریت نمونه برداری .11

  فرایند صحیح نمونه گیری، فرد نمونه گیر، محل نمونه گیری و نحوه بسته بندی و ارسال نمونه هاتعریف 

  نظارت بر فرایند نمونه برداری صحیح نمونه ها، بسته بندی و ارسال صحیح نمونه ها به آزمایشگاههای مرجعافزایش 

 برای جلوگیری ازگسترش بیماریلحاظ اقدامات حفاظتی برای آنها، اقداماتی که  و

 ( ه کمیتبا تشکیل افزایش ظرفیت آزمایشگاهی با همکاری ازمایشگاهها و مراکز دانش بنیان و نظامی و خصوصی

 ظرفیت یابی مراکز( شناسایی، سازماندهی و
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 اقدامات مستند سازی تقویت مدیریت اسناد و .12

  استفاده از درس آموخته هاسازی کلیه اقدامات صورت گرفته در راستای مستند 

 قطعی و مشکوک موارد تعداد دهی گزارش و ثبت نظام یکپارچگی حفظ 

 دستورالعملو  استاندارد لیست چک مطابق درمانی مراکز از بازدید و دانشگاهی بیمارستانی نظارتی های تیم تشکیل 

 کشوری
 

 تحقیقاتیسازماندهی  .13

  فعالیت هایی برای شناسایی عوامل تاثیر گذار و مداخالت موثر ، اقدامات تحقیقاتی که شامل ریزی منسجم برنامه

 می باشد داروها، تشخیص، واکسن و تولید شواهد و پروتکلها و دستورالعمل ها برای پاسخ و مراقبت موثر

 آموزشی مناسب در راستای تغییر نگرش مردم های شناسایی استراتژی 

 

 

 
های شناسایی شده فوق الذکر توسط تیم فرماندهی، الزم است به تفکیک هر ایتم،  در صورت تصویب هر کدام ازاهداف و استراتژی

اهداف پس از تصویب  جدول زیر تکمیل گردد و فرد مسئول، مستمرا گزارش عملکرد خود را به تیم فرماندهی ارایه دهد. در ضمن

 اهداف، می توان آنها را به صورت اسمارت نگارش نمود تا قابلیت پایش بهتری پیدا نماید.

 

 توضیحات بودجه مورد نیاز ناظر محدوده زمانی )زمان شروع و اتمام( مسئول اقدام اقدامات ردیف

       

       
 

 

 فرم زیر تکمیل می گردد ،و چالشهای اجرا هر اقدام برای گزارش

 مسئول اقدام اقدامات ردیف
تاریخ گزارش اقدام و 

 درصد پیشرفت
 توضیحاتسایر  چالشهای اجرا و راه حلهای پیشنهادی

      

      
 

 من هللا توفیق


