
 :   مھمقد

ر معاونت بعد از انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران دفتر مدیریت و کاھش خطر بالیا د 1393در سال 

رمان بھداشت و د ھھداشتی دانشگاه با داشتن پنج شبکفعالیت نمود.معاونت ب ھبھداشتی دانشگاه شروع ب

مراکز جامع  303 با ھد کباشدانشگاه علوم پزشکی استان تھران می ھ و دو مرکز بھداشت یکی از س

 نفر را تحت پوشش دارد .   ٥٤٩١٥٣٤جمعیتی در حدود  سالمت، پایگاه و خانھ بھداشت،

 این گروه در راستای ھدف کاھش و آسیب خطر بالیا در دستور کار معاونت بھداشتی قرار گرفت و ھم

 با خدمتی، ھار گرفتن در بستنظام سالمت و قر ھای کاھش آسیب و خطر بالیا در ھبرنام   زمان با ادغام 

مود.بنا ھا و مراکز تحت پوشش فعالیت خود را آغاز ن ھدر شبک EOP,DART,SNS,SARA,DSSھ پنج برنام

 می باشد.    10از  3سطح ایمنی بر ارزیابی سطح ایمنی 

یل ، ، س ھرا تھدید می کند می توان از زلزلجمعیت فوق الذکر ھ مخاطرات طبیعی و انسان ساخت ک ھازجمل

کارخانجات متعدد شیمیایی و آالینده تجمعات انبوه، حوادث ترافیکی، آلودگی ھوا و ریزگردھا ، طوفان ، 

 ھا، فرودگاه و تراکم جمعیتی در بعضی از شھرستان ھای تحت پوشش را نام برد.  

ادگی تسھیالت بھداشتی و افزایش آم ھھای کاھش آسیب پذیری ب ھبرنام ھبدیھی است با نگاه ویژه ب

عملکردی پرسنل بھداشتی و آموزش خانوارھای تحت پوشش در جھت ارتقای آمادگی در برابرمخاطرات 

 نمود.   ایفادر کاھش خسارات جانی و مالی را نقش مھمی می توان     و کاھش آسیب پذیری در بالیا 

، سیل، سقوط ھواپیما کھ براساس تجربیات حاصلھ از بالیای حادث شده مانند زلزلھعملیاتی حاضر  ھبرنام

تدوین و بھ صورت سالیانھ براساس تجربیات و تمرین ھای توان پاسخ در برابر بالیا درجھت ارتقای 

سند راھبردی دانشگاه، برنامھ عملیاتی سالیانھ و برنامھ پاسخ نظام برنامھ  ھب ھبا توجبرگزار شده و 

ستادی مایی برای ھماھنگی تمامی واحدھای عنوان راھنھ ب ،سالمت در بالیا و فوریت ھای وزارت متبوع

 خواھد بود.   ھو محیطی در زمان وقوع حادث

و با استفاده از کلیھ مدیران، کارشناسان وکارکنان معاونت امید است با ھمکاری و ھمدلی و ھم آھنگی 

سطح  ظرفیت ھای موجود و پیش بینی شده و با افزایش آمادگی و تمرین بتوانیم در جھت حفظ و ارتقای

 و در حوادث احتمالی آتی شاھد کاھش درد و رنج مردم عزیز باشیم.  ھ گامی موثر برداشت ھت جامعسالم

   

   بابک عشرتیدکتر                                                                                      

  معاون بھداشتی دانشگاه                                                                                     
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 نام و نام خانوادگی   سمت   محل امضا  

 بابک عشرتیدکتر  معاون بھداشتی دانشگاه 

 محمد میرزائی دکتر معاون فنی معاونت بھداشتی 

 دکتر علی رضا آموزنده معاون اجرایی معاونت بھداشتی 

  دکتر علی گل محمدی  رگروه مبارزه با بیماری ھامدی 

 علی اکبر نوروزیمھندس  مدیرگروه بھداشت محیط 

 فرھاد فیروزبختدکتر  مدیرگروه سالمت خانواده،جمعیت، و مدارس 

 دکتر علی رضا فتحعلیانی ھمدیرگروه گسترش شبک 

 دکتر مسعود بابا   مدیرگروه مدیریت کاھش خطربالیا     

   دکتر فتانھ رھنما   گروه بھداشت دھان و دندان مدیر   

 مھندس محبوبھ نجاریان مدیر گروه بھداشت حرفھ ای   

 دکتر معصومھ گشتایی مدیر گروه آموزش    

  دکتر جمشید واشانی  مدیر گروه سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد 

  لیال فرزادمھندس   رییس گروه بھبود تغذیھ 

  دکتر طاھره دنیوی  مرکزیرییس آزمایشگاه  



 

 اسناد باال دستی و اختیارات قانونی :  

  2015- 2030چارچوب کاھش خطر بالیای سندان  -

 مدیریت و کاھش خطربالیا در نظام سالمت   ھنقش -

  ھداشت و درمان در حوادث غیر مترقبمصوبات کارگروه بھ -

 جمھوری اسالمی ھ توسع ھبرنام -

طبیعی و  ھمت برای بالیا و حوادث غیرمترقبدگی و تاب آوری نظام سالارتقای آما •

 انسان ساخت 

 ارتقای تاب آوری جمعیت عمومی برای بالیا  •

 در بالیا و فوریت ھاملی پاسخ نظام سالمت  ھ برنام -

 )١٤٠٣-١٣٩٩سند راھبردی بالیا و حوادث دانشگاه( -

 برنامھ عملیاتی مدیریت بحران دانشگاه -

:پیش فرض ھا  

   

 ھا:  ظرفیت

 وجودسازمان مدیریت بحران استانداری    -

   ھوجود دفتر کاھش خطربالیای معاونت بھداشتی و شھرستان ھای تابع -

 وجود کارکنان آموزش دیده   -

 وجود انبار بالیا در معاونت بھداشتی   -

 دانشگاه    EOCوجود  -

 وجود مراکز مھم سیاسی   -

 عملیاتی وزارت و معاونت  ھ در برنام مدیریت کاھش خطر بالیاھ تبیین برنام -

  ھمدیریت کاھش خطر بالیا در نظام شبک ھادغام برنام -

 وجود مراکز مدیریت بحران شھرداری تھران   - -

 وجود شورای سالمت وامنیت غذایی  - -

 ھاو مراکزتحت پوشش  ھ وجود تیم ھای ارزیابی سریع در معاونت و شبک - -

 ھا و مراکز تحت پوشش   کھوجود تیم ھای عملیاتی در شب - -

-    

 :  کمبودھا -

 منابع مالی    -

 ناھماھنگی درون وبرون بخشی   -

 پاسخ در سایرسازمان ھا   ھنبود برنام -

   در شبکھ ھا و مراکز تحت پوششنداشتن پست سازمانی مدیریت کاھش خطربالیا  -

 آماده نبودن پرسنل بھداشتی درمانی در ھنگام وقوع بالیا   -

 افی پرسنل  آموزش و تمرین ناک -

 کامل نبودن تجھیزات    -

 با سایر سازمان ھای مرتبط  ھ نداشتن توافق نام -

 

 

 

 

 

  



 شرح وضعیت:  

و شھرستان ھای  ٢٢و ٢،٥،٦،٩،١٨،٢١معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مناطق 

ی شھریار، رباط کریم، بھارستان، قدس و مالرد را تحت پوشش دارد و با استان ھای کرج، مرکز

شمال، شمال غرب  ھمسیر مواصالتی تھران ب ھھای کرج، قم، ساوه کو قم مجاورت دارد.بزرگراه 

قسمتی ھ کشوراست ک ھاز مسیرھای بسیار شلوغ و پرحادث ، غرب،جنوب و مرکزایران می باشد

 از آن در محدوده این دانشگاه می باشد .   

نفر ساکن شھر و  ٥٢٠٤١٥١ د ھ تعدانفر می باشد ک ٥٤٩١٥٣٤جمعیت تحت پوشش معاونت 

زن می باشد، تعداد  %٤٩مرد و %  ٥١حدودساکن روستا و ترکیب جنسیتی  ٢٨٧٣٨٣تعداد  

مادر  ١٠٤٢٥از شاخص ھای مھم جمعیتی می توان بھ تعداد شد.بامی  ١٧٧٩١٢٧خانوار 

د و جمعیت افرا ٤١٠٨٩٤، تعداد کودکان زیر پنج ٨٠٢٤٩باردار، تعداد کودکان زیر یک سال 

مھاجر پذیری اشاره کرد  ھاز نکات مھم جمعیتی می توان بنام برد و  ٢٤٤٧٥٦٤سال  ٦٥باالی 

 علت جایگاه ویژه تھران از نظر اقتصادی،اجتماعی ، فرھنگی و سیاسی آمی باشد.  ھ ب ھک

نتایج ارزیابی و ایمنی خطر بالیا در  تسھیالت بھداشتی تحت پوشش معاونت در سال نشان می 

 در می باشد.  ٤١درصد و مخاطرات زمین شناختی  ٤٣خاطرات آب و ھوایی مھ دھد ک

می  شھرستان تھران و سایر شھرستان ھای تحت پوشش را تھدید می کند ھ ک از جملھ مخاطراتی

  .  توان بھ موارد ذیل اشاره کرد

 

–مھم ترین آن ھا می توان از گسل مشاء  ھود گسل ھای متعدد در شھر تھران کوج •

ک و گسل رباط کریم را نام ل تھران ،گسل شمال و جنوب تھران ،گسل کھریزفشم، شما

بزرگترین باعث چندین زلزلھ در سال ھای اخیر در مناطق تحت پوشش شد. ھ برد ک

در مقیاس ریشتر 7.7بزرگای آن  ھمیالدی رخ داده ک٩٥٨در تھران در سال ھ زلزل

 ت .  اس ھداشتھ کیلومتر فاصل٥٠بوده و مرکز آن تا تھران 

 

دارای بارندگی قابل توجھی می باشد و ھکوه ھای البرز قرارگرفت ھرشت ھتھران در دامن •

این موضوع باعث شده تا براثر بارش ھای رگباری آب گرفتگی معابر شھر تھران و 

ھ آن سیالبی شدن رودخان ھنمون ھران و تداوم سیل را شاھد باشیم کدر صورت شدت با

باعث بروز  ٩٤در اثر بارندگی شدید در سال کھ اشد کن در شمال غرب تھران می ب

 سیل گردید.  

 

تعداد زیادی از آن ھا دارای موادشیمیایی و  ھو کارگاه ک ھکارخان ٤٠٠٠وجود حدود  •

 .دنی باشم  قابل انفجار

 

فرودگاه مھرآباد نیز درغرب تھران ،فرودگاه امام(ره) در اتوبان قم ، راه آھن،مترو و  •

 ھاز مکان ھای مھمی است کو بزرگراه ھای مواصالتی کشور ن ھا نیز اد پادگاتعداد زی

آب ھ خان ھاز پنج تصفیھ خانھ معاونت قرار دارد.وجود دو تصفی درمحدوده این

 تھران(خیابان حجاب و شھر زیبا) از دیگر مناطق حساس و مھم می باشد.  

  

 

 آلودگی ھوا:  •

لودگی ھوای تھران آ و محسوب می شودتھران بزرگترین قطب تجاری و صنعتی کشور 

کھ ساالنھ موجب مرگ تعداد زیادی است. شده شھر  یکی از معضالت بزرگ این کالن

 از مردم و افزایش بار مراجعھ بھ مراکز درمانی می گردد.



ھزار  ٥٠٠عوامل طبیعی ، فرم ساخت شھری و وجود بیش از دومیلیون خودروی فعال و 

 %٧٠از انرژی کشور، تمرکز  %٢٠و مصرف  ھکارخان ٤٠٠٠موتورسیکلت و بیش از 

یکی از آلوده ترین شھرھای جھان تبدیل کرده  ھشھر را ب نمتخصصین ای %٨٠خدمات و 

  است. 

  

 تجمعات انبوه:

در سال ھای اخیر با توجھ بھ افزایش برگزاری مراسم مذھبی و افزایش جمعیت حاشیھ              
 ھ صورت ھماھنگ شده و چھ بھ صورت اغتشاشات بوده ایم.نشین شاھد تجمعات انبوه چھ ب

 

 :   ھبرنام ھسابق  

دانشگاه علوم پزشکی ایران با  ھک ٩٠در سال در معاونت بھداشتی در بالیا نظام سالمت پاسخ  ھبرنام

صورت محدود برای چند مرکز بھداشتی درمانی   ھ دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی ادغام شده بود ب

 ٩٤اواخر سال  سطح ستاد معاونت در در معاونت بھداشتی برای اولین با درھ برناماین شده بود . تدوین 

ملی  ھ از برنامھ است .درتدوین این برنامھ مورد بازبینی قرار گرفت ٩٨و ٩٧، ٩٥تدوین گردید و در سال 

تمرین ھای  جمعات انبوه و از تجربیات زلزلھ ھای اتفاق افتاده، تپاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ھا و

انجام شده استفاده گردیده است و سعی شده است نقش ھا و مسئولیت ھا براساس کارکردھای آمادگی، 

  مدیریتی و اختصاصی و براساس مشخص کردن فعالیت گروه ھای تخصصی باشد.  

رد بررسی براساس بررسی سال ھای اخیر مراکز حیاتی، حساس و مھم در حوزه تحت پوشش معاونت مو

  ١٧قرار گرفت و در این محدوده مراکز حیاتی وجود نداشتھ است. در خصوص مراکز مھم و حساس تعداد 

انجام  ٩٨مرکز جھت بررسی آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای توسط دفتر فنی دانشگاه در سال 

 گردید.

 



  

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

  

  



  :ادثھسامانھ فرماندھی ح

  .با رویکرد تمامی مخاطرات طراحی می شود و درتمامی حوادث پیاده سازی می گردد

 
   
   
   
   
   
   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 

 
 

  فرمانده حادثھ: دکتر بابک عشرتی

  :دکتر محمد میرزایی١جانشین

  : دکتر علی رضا آموزنده٢جانشین 

 

 ھندس علی اکبر نوروزیارشدامنیت: م

  ارشد ھماھنگی:دکترمحمدمیرزایی

  :دکترجوادمحمودی١جانشین

 :دکترجمشیدواشانی٢جانشین

  ارشد ایمنی:مھندس محبوبھ نجاریان

  : مھندس ھما خیری١جانشین

 :مھندس محسن مشفق٢جانشین

  ارشد روابط عمومی:دکترمعصومھ گشتایی

  :دکتر مینوعلیپورسخا١جانشین

 :دکترطیبھ نجفی٢جانشین

  ارشد عملیات: دکتر علی گل محمدی

  : مھندس علی اکبر نوروزی١جانشین

 :دکتر فرھاد فیروزبخت٢جانشین

  ارشد برنامھ ریزی: دکتر مسعود بابا

  :مھندس محمدرضا وثیقی١جانشین

 :دکتر جوادگلشنی٢جانشین

  شد پشتیبانی:دکتر علی رضا آموزندهار

  :دکترعلی رضا فتحعلیانی١جانشین

 : دکتر زھره رجب فردی٢جانشین

مھندس مھدی اموراداری:مسئول 

  عرب

 مسئول امورمالی: زھره رستمی



 
شرح وظایف 

 :  ICSیعضاا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ICSسمت در شرح وظایف  

،اعالم آغاز و اتمام شرایط ICSعال کردنموقع و موثر ف ھو اطمینان از ھماھنگی ب EOPھدایت راھبردی و عملیاتی تیم و کنترل براساس مبانی

 فرمانده   تدوین شده   IAPاضطراری،تعیین توالی جھت ارزیابی ھای سریع و دوره ای درمناطق آسیب دیده،تصویب و ابالغ

 بخش عملیات   باھماھنگی با فرمانده و سایر رده ھای باال اجراگردد   ھتدوین شده مختص ھرگروه کEOPبراساس 

ھای تبادل اطالعات،اطمینان از برقراری ارتباط مستمر با واحدھای عملیاتی و ستادی در زمان رخداد بالیا،جمع آوری داده ھای  طراحی فرم
براساس IAP  شده،تدوین و بازبینی ھ تھیھ یا گزارش پیمایش،ارزیابی و ارتقاء مستمر برنام SITREPمحیطی ، تحلیل و انتشار آن ھا درقالب

   ھای مربوط ھا و طراحی اقدامات مداخلنتایج ارزیابی ھ
 ریزی   ھبرنام

 ھاستانداردسازی فرایندھاو مشخصات فنی اقالم موردنیاز درفاز آمادگی،ذخیره سازی اقالم موردنیاز،تشکیل تیم تخصصی پشتیبانی(جھت ارائ
امین اسکان و لوازم ضروری آن،تامین برق،وسایل خدمت،ت ھخدمات ایمن و راحت،تامین لوازم و تجھیزات ارائیھ خدماتی نظیرتامین فضای ارا

 گزارش کارکرد پشتیبانی   ھارتباطی،حمل ونقل،تنخواه اضطراری،درخواست خرید،رھگیری تجھیزات و لوازم موردنیاز،تدوین و ارائ
 پشتیبانی  

وتنظیم قراردادھا،ثبت ساعات ھ مالی،تھیھا،ثبت و ضبط اسنادھ تامین منابع مالی،نظارت برنیروھای انسانی درگیر،پایش و نظارت برھزین
 داری مالی  ا کاری  

ھای جمعی برای اطالع رسانی اخبارو راه ھای ارتباط با آن ھا ھ لیست رسانھ واحدھا،تھی ھموقع اخباراز کلی ھاتخاذ تدابیرالزم برای دریافت ب
،تجمیع ھھای عمومی برای مخاطرات محتمل قبل از حادث ھتوصی ھ فعال نمودن سایت خبری دانشگاه/مرکزبرای اطالع رسانی،تھیھ قبل از حادث

اھمیت خبروتخصص مورد نیاز،ھماھنگی برای  ھشونده با توجھ بھ متن خبر با ھماھنگی فرمانده عملیات،تعیین فردمصاحب ھو تحلیل اخبار،تھی
 ھای محلی وملی   ھو انتشارخبر،پایش اخبار دررسانھ مصاحب

 ارتباطات  

 ھاشتراک گذاشتن ب ھمدیریت اطالعات جامع و مشترک،ب ھگی راھبردی درون بخشی و برون بخشی در فازآمادگی،ایجاد سامانانجام ھماھن

 ھماھنگی   ھماھنگی   ھ)،برگزاری جلسات روزانSITREPموقع اطالعات ازطریق تدوین گزارش متوالی(

طرات طبیعی،تماس با سایر ارگان ھای متوالی ایمنی مانند آتش نشانی و لحاظ وجود مواد یا شرایط خطرات یا مخا ھدیده ب ھبررسی محل حادث
گرم وارد می  ھمنطقھ ب ھ،تعیین حداقل تجھیزات محافظت شخصی برای پرسنلی کھ ھالل احمربرای بررسی وضعیت ایمنی محل حادث

خصصی درمانی برای پرسنل آسیب دیده شوند،نظارت برحسن اجرای دستورالعمل ھای ایمنی توسط پرسنل،اطمینان از وجود تیم ھای ت
 درمحل،نظارت برساعات کاری پرسنل عملیاتی،ارسال گزارش برای فرمانده عملیات  

 ایمنی  

کنترل درھای ورودی و خروجی واحد ھ برنامھ ریزی برای افزایش ظرفیت تعیین محل ھای استقرار نیروھای حفاظت فیزیکی قبل از حادث
مراکز دارند،کنترل جمعیت و خودروھا درمبادی ورودی و خروجی ھ قصد ورود ب ھاحرازھویت افرادی کھا،بررسی کارت شناسایی و 

ھوشیار  ھساختمان ھا، ھمکاری و تعامل با نیروی انتظامی برای کنترل افراد متخاصم،نگھداری وسایل و تجھیزات بالصاحب یا مصدومینی ک
 و اطفاء حریق   ھمشکوک،ھمکاری در تخلیھ رم در صورت وقوع حادثج ھمراجع قضایی،حفظ صحن ھیل آن ھا بوو تح نیستند

 امنیت  



  
  سامانھ شدار سریع:

  
دانشگاه می باشد. اگردریافت ھشدار یا اعالم شرایط  EOCمرجع تعیین اعالم شرایط اضطراری و ختم آن،

و یا بیمارستان جامع سالمت کز بھداشت یا یک مرکزمر شبکھ یا اضطراری توسط واحدھای محیطی مانند

است. دراین حالت، مرکز  ھبین بارش و جاری شدن سیل چند دقیقھ فاصل ھانجام گیرد مانند سیل برق آسا ک

خودرا فعال  ھفرماندھی حادث ھمطلع شده و باید سامان ھازحادث EOCنظر سریع تر از  یا بیمارستان مورد

سطح باالتر اعالم نموده و انجام اقدامات اصلی  EOC ھف است خبر را فورا بموظ ھنماید. مرکز مربوط

ھ بھ محل حادثھ طور ھم زمان و اعزام تیم ھای ارزیابی بھ خدمات ب ھ، فراخوان نیروھا و ارایھمانند تخلی

  . ھ انجام می گرددوسعت حادثارزیابی شدت و  منظور تایید خبر و

 

  

  
  
  

  
  
  
  



  
  فراخوان پرسنل:

  

  

  
  



  
  

  

  



  
  

  
  
  
  
  



 طح بندی حادثھ:س

  
  

  
 
 
 



 

  
  نحوه اطالع رسانی  تلفن ھمراه  تخصص  سمت/مسئولیت  نام و نام خانوادگی  ردیف

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٨٣٦١٦٧٣٧  اپیدمیولوژیست  معاون بھداشتی  دکتر بابک عشرتی  ١

  ن ھمراهتلف-طبق فرایند  ٠٩١٢٤٨٥٦٩٢٤  پزشک  معاون فنی  دکتر محمد میرزایی  ٢

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩٣٣٨٢٢٩٤١٩  متخصص عفونی  معاون اجرایی  دکتر علی رضا آموزنده  ٣

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٢٠٢٧٦٧٤  پزشک  مدیر گروه بیماری ھا  دکتر علی گل محمدی  ٤

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٣١٢٣١٧٧  پزشک  رییس گروه بیماری ھا  دکتر جواد محمودی  ٥

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢١٩٩٥٦٥٢  پزشک  مدیر گروه گسترش  ر علی رضا فتحعلیانیدکت  ٦

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٥٠١٩٦٧٨  پزشک  کارشناس مسئول  دکتر زھره رجب فردی  ٧

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٦٠١٠٤٤٧  متخصص داخلی  رییس گروه غیرواگیر  دکتر طیبھ نجفی  ٨

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٣٨٤٣٥٢٧  پزشک  یر گروه بھداشت روانمد  دکتر جمشید واشانی  ٩

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٤٠٦٧٠٧٢  متخصص آزمایشگاه  رییس آزمایشگاه  طاھره دنیویدکتر   ١٠

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٠٧٧٩٧٣١٨  پزشک  رییس گروه مدارس  دکتر جواد گلشنی  ١١

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٨٣٦٠٢٣٣٨  کارشناس ارشد  رفھ ایرییس گروه ح  مھندس محبوبھ نجاریان  ١٢

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٨١٣٢٦٧٢  کارشناس  رییس گروه محیط  مھندی علی اکبر نوروزی  ١٣

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٢٠٣٥٥٨١  کارشناس ارشد  کارشناس بھداشت محیط  محمد رضا وثیقی سمھند  ١٤

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٢٢٧٣٩٨٤  کارشناس ارشد تغذیھ  روه تغذیھرییس گ  مھندس لیال فرزاد  ١٥

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٨٢٣٩٠١٦  متخصص اطفال  مدیرگروه خانواده  دکتر فرھاد فیروزبخت  ١٦

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٦١٠٣٨٥٨  پزشک  رییس گروه بالیا  دکتر مسعودبابا  ١٧

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٣٢٧٦٦٧٥  ندانپزشکد  رییس گروه  دکتر فتانھ رھنما  ١٨

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٣٥٠٥٠٧٢  PHD  رییس گروه  دکتر معصومھ گشتایی  ١٩

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٢٥٩٥٥٢٠٢  کارشناسی  رییس امورمالی  زھره رستمی  ٢٠

  ن ھمراهتلف-طبق فرایند  ٠٩١٢٢١٦٦٢٨٣  کارشناسی  رییس امور اداری  مھندس مھدی عرب  ٢١

  تلفن ھمراه-طبق فرایند  ٠٩١٤٨٢٠١٠٧٥  کارشناسی  مسئول دفتر معاونت   حامد احدی  ٢٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
فضاھا: افزایش ظرفیت نیروی انسانی، تجھیزات و  

لیست اقالم مورد نیاز براساس دستورالعمل پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت هاي وزارت بهداشت، درمان و 

کیک گروه هاي تخصصی تعیین و ابالغ گردیده است که لیست مذکور براساس جمعیت ده آموزش پزشکی به تف

  برآورد گردیده است.هزارنفري 

براساس بودجه تخصیصی و دریافت لیست اولویت تجهیزات مورد نیاز تیم هاي عملیاتی و ارزیابی سریع توسط 

 معاون اجرایی، گروه گسترش شبکه،گروه کاهش خطر در بالیا و حوادث و ابالغ توسط فرماندهی عملیات با همکاري 

  دد.رییس امور مالی و امور اداري نسبت به خرید تجهیزات اقدام می گر

در ستاد معاونت تجهیزات در محل انبار بالیا نگهداري می گردد و توسط رابطین گروه هاي تخصصی مورد بازبینی 

. در حال حاضر دو تفاهم نامه همکاري نبار دارویی شهریار به عنوان جایگزین تعیین گردیده استو ا یردقرار می گ

  .با جمعیت هالل احمر و دانشگاه نیروي هوایی شهید ستاري در مراحل انعقاد می باشد

جهت تامین فضا، تجهیزات و منابع انسانی شبکه هاي تحت پوشش به صورت معین و پشتیبان تعریف شده اند تا 

  درصورت نیاز همکاري الزم را به عمل آورند.

 

 

 

 

 

  ٣معین  ٢معین  ١معین  شبکھ/مرکز  ردیف

  قدس  رباط کریم  شھریار  ١
شمال 

  ربغ

    غرب  بھارستان  رباط کریم  ٢

    شھریار  شمال غرب  غرب  ٣

    بھارستان  غرب  شمال غرب  ٤

    مالرد  شھریار  قدس  ٥

    غرب  رباط کریم  بھارستان  ٦

    رباط کریم  شھریار  مالرد  ٧



 تخلیھ اضطراری:

از طریق بلندگو تعبیه شده در ساختمان، صادر و توسط رییس اموراداري دستور تخلیه توسط ارشد پشتیبانی 

داشت سه مسیر خروجی وجود دارد .در ستاد معاونت بهاجرا می گرددارسال پیامک و اعالم حضوري به کارکنان 

می گردد و با توجه با  منتهیآن به طبقه اول در ستاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دو مسیر  که

ر صورت تامین اعتبار جهت باز نمودن مسیر تخلیه از طبقه اول به پارکینگ هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه فوق د

داراي نواقصی می باشد که نیاز به مسیر خروجی اصلی پله هاي  غیر مسقف ساختمان اقدام الزم به عمل آید.

  پیگیري و رفع نواقص موجود را دارد.

رعایت  توسط کسبهاستاندارد  شرایط این که در زیر ساختمان ستاد پاساژ لوازم خانگی وجود دارد کهبا توجه به 

ن راه جهت تخلیه پرسنل در صورت بسته شد با سازمان آتش نشانی الزمو هماهنگی نگردیده است بایستی اقدام 

  از پنجره هاي ساختمان به عمل آید.هاي خروجی اصلی 

به منظور تسهیل در خروج پرسنل و جلوگیري از ازدحام آن ها نقشه تخلیه تهیه و مسیر خروج پرسنل مشخص 

  شده است.

توسط رییس اموراداري افراد ي به منظور قطع انشعابات آب، برق و گاز تعیین و همین افراد خلیه جهت نظم در ت

پس از خاتمه بحران مسئول وصل انشعابات فوق می گردد. هم چنین همکارانی جهت بررسی تخلیه کلیه کارکنان 

تعیین گردیده است.در رنیا) از ساختمان و حضور آنان در محل تجمع ( پارکینگ غیر مسقف و ورزشگاه شهید حید

ی باشد هم با توجه به این که سیستم پشتیبانی چارگون و سرورهاي آن در خارج از ساختمان ممهم اسناد  خصوص

  مشکل خاصی وجود ندارد.

با توجه به این که در ساختمان حافظ شش معاونت بهداشت و درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی ایران، تهران و 

  وق جهت تخلیه عمومی ضرورت دارد.شهید بهشتی وجود دارد نیاز به هماهنگی مسئولین امور اداري معاونت هاي ف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:کارکردھای تخصصی  

  بالیا در واگیر هاي بیماري مدیریت تخصصی هاي کارکرد

  عنوان کارکرد  پیوست

S3-1   ارزیابی سریعتیم  

S3-2 ي نظام مراقبت بیماري هابرقرار  

S3-3 پیشگیري و کنترل بیماري هاي واگیر  

S3-4 ایمن سازي  

S3-5 بررسی طغیان  

S3-6 کنترل طغیان بیماري ها  

 

  واگیر هاي بیماري مدیریت تخصصی کارکردهاي

  واگیر هاي بیماري بهداشتی سریع تیم ارزیابی S3-1 پیوست 

  گروه بیماریهاي واگیر :مسئول واحد

  :همکار واحدهاي

  بهداشت محیط ، تغذیه، اورژانس، پشتیبانی و تدارکات

  

 کارکرد: شرح

 سریع ارزیابی یک )اول ساعت 24 طی حداکثر( سریعتر چه هر باید طبیعی بالیاي بروز از پس بالفاصله

 ارزیابی این انجام زمان مدت .شود انجام بیماریها با مبارزه و پیشگیري همکاران توسط ( RHA )بهداشتی

  پراکندگی جمعیت، اندازه و حجم به بستگی

 روش و موجود انسانی منابع راهها، وضعیت و دسترسی امکانات منطقه، امنیتی وضعیت جمعیت، جغرافیایی

 نهایی گزارش و شود تمام هفته یک از کمتر در حاالت ترین پیچیده در باید شکل درهر ولی دارد کار انجام

 .باشد شده منتشر

 :IAP تدوین براي حادثه وقوع متعاقب نیازهاي و آسیبها بررسی براي ها بیماري بهداشتی سریع بیارزیا

Incident Action Plan از است عبارت سریع ارزیابی تیم ترکیب .است ها بیماري با پاسخ مبازره: 

 بیماریها گروه خبره و تجربه با کارشناس یا اپیدمیولوژیست نفر _یک  

 است ضروري پیچیده بحران زمان در بخصوص (غذیهت کارشناس نفر _یک( 

 پشتیبانی - اجرایی مدیر نفر یک 



 محیط بهداشت کارشناس نفر _یک 

 کشور از حادثه بودن وسیع صورت در یا حادثه استان محل از اورژانس کارشناس نفر یک 

 لزوم صورت در بالینی متخصصین نفر یک 

 از مسئول، انتخاب در( شود انتخاب تیم  مسئول بعنوان یدبا فوق اعضاء از نفر یک که است ذکر به الزم 

  .)گردد انتخاب فیلد کار تجربه و کار سابقه اساس بر مسئول است ممکن فوق افراد بین

 مسئول واحد وظایف شرح

 بهداشتی سریع ارزیابی لیست چک تکمیل 

 ارزیابی زمانی جدول تهیه 

 وظایف تقسیم 

 

  همکار واحدهاي وظایف شرح

 اعالم تغییرات در بسته غذایی در بالیادر صورت طغیان بیماري عفونی خاص در منطقه با توجه  محاسبه و

 به نوع بیماري واگیر دار و گروه سنی غالب

 تهیه دستورالعمل هاي مشترك کاري براي تیم هاي مراقبتی 

 مداخله مشترك در بررسی طغیان ها بصورت تیم هاي واکنش سریع 

 سوخت، نقلیه، وسیله نقشه، کامپیوتر، (ريضرو تجهیزات نمودن فراهم......( 

 محلی مسئولین با ارتباط برقراري 

 سریع ارزیابی تیم سطح حسب (شهرستانی ویا استانی ملی، سطح در مدیران سازي آگاه( 

 

  واگیر هاي بیماري مدیریت تخصصی کارکردهاي

  ها بیماري مراقبت نظام برقراريS3-2 پیوست

  اریهاي واگیربیمگروه  :مسئول واحد

  واحد بهداشت محیط و حرفه اي، ریاست مرکز :همکار واحدهاي

  

 :کارکرد شرح

 و ها برنامه سازي یکسان براي هماهنگی و ریزي برنامه است الزم هماهنگ شکل به وظایف شرح اجراي براي

 .است آمده جراییا راهنماهاي در یها بیمار مراقبت نظام کامل شرح .گیرد انجام آمادگی مرحله در تجهیزات

 

 مسئول واحد وظایف شرح

 دیده آسیب منطقه در ها بیماري مراقبت نظام استقرار 

 منابع الزم، تجهیزات و گیري نمونه وسایل ها، دستورالعمل فرمها، انسانی، منابع شامل مراقبت نظام 

 .باشد می متناسب ارتباطی و نقلیه مالی،وسایل

 ها داده فوري تحلیل و تجزیه و آوري جمع 

 مراقبت نظام اطالعات از پسخوراند و اي دوره گزارش انتشار و تدوین 



 بهداشتی نظام توسط فوري مداخله و کنترل براي بهنگام اطالعات از استفاده 

 ها  بیماري مراقبت نظام برقراري کارکرد اجرایی راهنماهاي

  ها)کتاب برنامه ملی پاسخ نظام در بالیا و فوریت  228(رجوع شود به صفحه 

 

  واگیر هاي بیماري مدیریت تخصصی کارکردهاي

  پیشگیري و کنترل بیماریهاي واگیر S3-3 پیوست

  بیماریهاي واگیرگروه  :مسئول واحد

  سالمت ارتقاي و آموزش دفتر مدارس، گسترش، حرفه، و محیط بهداشت :همکار واحدهاي

  

 :کارکرد شرح

 .پردازد می بالیا در واگیر مهم يها بیماري تخصصی هاي دستورالعمل به کارکرد این

  

  مسئول واحد وظایف شرح

 عملیاتی برنامه تدوین 

 واگیر هاي بیماري کنترل دستورالعمل اجراي 

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 عملیاتی برنامه تدوین در مشارکت 

 واگیر هاي بیماري کنترل دستورالعمل اجراي در مشارکت 

 راهنماي اجرایی وفلوچارت ها:

  eopبه کتاب رفرنس کشوري  رجوع شود

 پولیو، واکسیناسیون انجام MMR ، صورت در (اکتیو بصورت )دیفتري و کزاز (توام حتی و آنفلوآنزا 

  )نیاز

 روتین واکسیناسیون انجام 

 گزیدگی حیوان و گزیدگی عقرب و مار موارد در الزم تراپی سرم و واکسیناسیون انجام 

 ونواکسیناسی دفاتر در الزم اطالعات ثبت 

 ارسال و بیماران از ...و اسهالی نمونه ، ماالریا الم نمونه مثل مراقبت برنامه به مربوط هاي نمونه تهیه 

 شده تعیینباالتر سطح به آن 

 سرما زنجیره دقیق رعایت 

 خانوارها براي بهداشتی هاي شناسنامه صدور 

 کشور، در کی سندرم راقبتم نظام اندازي راه صورت در ...و سرخک التور، درموارد فعال بیماریابی 

 اجراي



 باشد می اولویت در جاري مراقبت نظام کنار در مراقبت نحوه این. 

 پوشش تحت جمعیت از فعال بازدید 

 مردم چهره به چهره آموزش

  واگیر هاي بیماري مدیریت تخصصی کارکردهاي

  سازي ایمن S3-4پیوست 

  بیماریهاي واگیرگروه  :مسئول واحد

 مدارس سترش،گ :همکار واحدهاي

  

 : کارکرد شرح

  نظام برقراري کنار در جاري، سازي ایمن تکمیل همچنین و بالیا از بعد خطر معرض در هاي جمعیت سازي ایمن

 شرایط در که اي عمده هاي واکسن .باشد می واگیر بیماریهاي مدیریت مرکز کارکردهاي مهمترین از مراقبت

 مننژیت سرخک، هاي واکسن از عبارتند اند شده استفاده انجه مختلف کشورهاي در طبیعی ازبالیاي پس

 که است مناطقی در بحران از پس هاي اولویت مهمترین از یکی سرخک واکسیناسیون .زرد تب و مننگوکوکی

 وضعیت از کافی شناخت عدم بدلیل پیچیده هاي بحران شرایط در .دارند درصد 90 از کمتر سازي ایمن پوشش

 انجام هم باز کشور آن شده اعام سازي ایمن پوشش بودن باال صورت در حتی مبداء، کشور بهداشتی نظام

  .شود می توصیه همگانی واکسیناسیون

 مسئول واحد وظایف شرح

 نیاز مورد واکسن نوع نظر از دیده آسیب جمعیت ارزیابی 

 واکسیناسیون برنامه اجراي 

  : همکار واحدهاي وظایف شرح

 مرکز و بعهده  داشته را اصلی همکار نقش مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر همکاران ایمنسازي امر در 

 .باشند می پشتیبان بعنوان شبکه توسعه

 دارد تیمها حضور از بعد باالتر سطح هماهنگیهاي به نیاز بحران از بعد واکسیناسیون برنامه. 

 براي سیستم ابیارزی نتایج شدن مشخص تا اول تیمهاي راي گرددحداقل می اماپیشنهاد

 دریک ها بیماري با مبارزه گروه نیاز مورد وتجهیزات ابزار و لوازم کودك 1000 جهت واکسیناسیون،

 .است آمده مربوطه اجرایی راهنماي در ماه یک براي تیم

  مرزي منطقه در طبیعی بالیاي یا و باشیم روبرو مجاور کشورهاي از آوارگان حضور و پیچیده بحران با اگر

 گروه براي پولیو و سرخک تکمیلی واکسیناسیون آمد خواهد پیش که جمعیتی تبادالت بدلیل دهد رخ کشور

 سنی

 .است ضروري منطقه یا کشور آن در روتین سازي ایمن پوشش میزان به توجه بدون سال 5 زیر

 بنايم بر (باشد طبیعی بالیاي از پس شرایط در همگانی واکسیناسیون انجام به نیاز که صورتی در 

 اطالعات

 کشوري دستورالعمل اساس بر )استان یا و شهرستان بهداشت مرکز در موجود سرخک، واکسیناسیون پوشش

 مرکز



 قرار موردتوجه باید عملیات این اجراي و طراحی در زیر کلیدي اصول ولکین شد خواهد اقدام بیماریها مدیریت

 :گیرد

 سنی گروه و تعداد :هدف جمعیت تعیین 1-

 دسترسی، وضعیت ها، جاده درمانی، بهداشتی خدمات ارائه مکانهاي شامل :محل جغرافیایی نقشه تهیه 2-

 مدارس

 انتخابی یاغیر انتخابی :واکسیناسیون استراتژي تدوین 3-

 واکسن، کارت پایش، فرمهاي ایمنی، ظروف سرنگ، سرما، زنجیره ملزومات واکسن، دوز تعداد :نیازها تعیین 4-

 فرم

 پرسنل تعداد و زانهرو ثبت هاي

 کارت صدور تزریقات، از ناشی هاي زباله صحیح دفع و ،نگهداري تزریقات سامت :عملیات اجراي 5-

 واکسیناسیون

 جامعه عموم براي آموزشی مواد افراد،

 سازي ایمن ناخواسته عوارض بروز میزان هدف، گروه پوشش درصد :ارزیابی 6-

 بروز احتمال سطحی تروماهاي بعدي روزهاي طی در همچنین و بروز بدو در بحران یک بروز بدنبال 

 کزاز

 سنی گروههاي براي شود می توصیه لذا برد می باال رسان، امداد افراد در همچنین و حادثه بازماندگان بین در را

 نیازي رام این البته که گردد اقدام ) DT توام واکسن یا و( کزاز واکسن یادآور دوز تلقیح به نسبت سال 15 باالي

 رسان امداد افراد در ترشحات و خون با تماس احتمال همچنین .ندارد همگانی واکسیناسیون عملیات انجام به

 که

 B هپاتیت واکسیناسیون براي الزم آمادگی بایستی لذا دارد وجود کنند می اقدام نجات و امداد عملیات در

 این براي

 .نمود ایجاد هم را افراد

 در مختلف بدالیل ولگرد سگهاي تجمع ازدیاد طبیعی، بالیاي از پس معمول مشکالت از دیگر یکی 

 دائمی مسکن و سرپناه دادن دست از بدلیل مردم دیگر طرف از و است بازماندگان زندگی اطرافمحل

 معرض در بیشتر خود

 پیشگیري رماند امکانات تامین فکر به اول روز همان از بایستی لذا گیرند، می قرار ولگرد سگهاي توسط گزش

 30 باالي(باشند توجهی قابل تعداد بازماندگان و دیده آسیب جمعیت کیه صورت در .باشیم نیز هاري بیماري

 )نفر هزار

 درمان امکانات محل در موجود درمانی بهداشتی خدمات ارائه پایگاههاي یا و مراکز از کیی درنزدیکی توان می

  پیشگیري و

 مرکز در اینصورت غیر در و نمود مستقر را )سرم و واکسن زخم، شستشوي براي الزم تسهیالت شامل (هاري

 بهداشت

 درمانی بهداشتی پرسنل و پزشکان آموزش فوق حاالت از یک هر در .شود می ارائه خدمت این شهرستان

 درخصوص

 بهداشتی نظام اولویتهاي از هاري پیشگیري درمان خدمات ارائه محل دقیق آدرس و هاري بیماري از پیشگیري

 درمانی

 .بود خواهد



 می اماپیشنهاد .دارد تیمها حضور از بعد باالتر سطح هماهنگیهاي به نیاز بحران از بعد واکسیناسیون برنامه

  گردد

 لوازم کودك 1000 جهت واکسیناسیون، براي سیستم ارزیابی نتایج شدن مشخص تا اول تیمهاي براي حداقل

 مربوطه اجرایی راهنماي که در ماه یک براي تیم دریک ها بیماري با مبارزه گروه نیاز مورد و تجهیزات ابزار و

 .شوداست تهیه  آمده

 

  واگیر هاي بیماري مدیریت تخصصی کارکردهاي

  بررسی طغیان S3-5پیوست 

  بیماریهاي واگیرگروه  :مسئول واحد

  آزمایشگاه بهداشت محیط و حرفه، :همکار واحدهاي

 :کارکرد شرح

 معین محدوده یک در سامت با مرتبط رخداد یک انتظار حد از بیش وقوع از عبارتست Outbreak طغیان

 و جغرافیایی

 محدود اپیدمی از عبارتست "لست" Last اپیدمیولوژي فرهنگ اساس بر طغیان زمانی خاص دوره یک طی در

 افزایش به

 زودترین در گیري همه یک شفک از عبارتست طغیان بررسی .شهرك یا روستا مثل محل یک در بیماري بروز

 زمان

 طغیان ازبررسی هدف .آیندگان براي پیشگیرانه اقدامات توصیه و کنترلی، اقدامات انجام آن، علل کشف ممکن،

  .میباشد بالیا در واگیر بیماریهاي مدیریت مرکز کارکردهاي مهمترین از یکی ، نیز

  مسئول واحد وظایف شرح

 طغیان یک وقوع احتمال خصوص در شایعات و اخبار ها، بیماري مراقبت نظام نتایج مستمر پایش 

 منطقه به طغیان بررسی تیم اعزام 

 طغیان وقوع تایید 

 طغیان بررسی پروتکل اجراي 

 ها بیماري کنترل به مربوط هاي دستورالعمل اساس بر طغیان کنترل 

  همکار واحدهاي وظایف شرح

 و برداري نمونه زمینه در آزمایشگاه امور همکاران و طیمحی عوامل کنترل زمینه در محیط بهداشت همکاران

 واحدهاي وظایف شرح همپوشانی به توجه با .دارند همکاري بیماریها با مبارزه نیروهاي با موارد قطعی تشخیص

 بررسی امر در .است شده آورده فصل انتهاي در ضمیمه جداول در موارد تخصصی کارکردهاي همه در همکار

 طغیان

 .کنند می ایفا را اصلی همکار واحد نقش سامت مرجع آزمایشگاه همراه به کار و محیط سامت مرکز همکاران

 
 
 

 



   

  واگیر هاي بیماري مدیریت تخصصی کارکردهاي

  کنترل طغیان بیماریها  S3-6پیوست 

  بیماریهاي واگیرگروه  :مسئول واحد

  مدارس، بهداشت محیط و حرفه اي گسترش، :همکار واحدهاي

 از عبارتند عفونت منبع با مبارزه اصل با درارتباط کنترل هاي ستراتژيا:  

 از جلوگیري - آلوده غذایی ماده انهدام - جداسازي – زودرس تشخیص - بیماران جستجوي - بیماران درمان

 حاملین درمان و آلوده وغذاي آب توزیع

 از دعبارتن انتقال زنجیره قطع اصل با درارتباط کنترل هاي استراتژي: 

 رسانی واطالع آموزش -

 جمعیت حرکات محدودیت -

 آب بهداشت -

 وضدعفونی گندزدائی -

 محیط بهداشت -

 از عبارتند مستعد ازافراد حفاظت اصل با درارتباط کنترل هاي استراتژي: 

 لزوم و امان صورت در واکسیناسیون -

 پروفیالکسی -

 فردي حفاظت -

  طغیان کنترل تیم

 چند هر .شوند اعزام طغیان کنترل تیم باید بررسی براي نمود شناسایی را طغیان یک ت،مراقب نظام که وقتی

 اعضا

 می پیشنهاد تیم این براي زیر اعضاء ولی باشد متفاوت تواند می آن شدت و طغیان نوع حسب بر تیم این

 :شوند

 بود خواهد تیم رهبر(ها بیماري با مبارزه مسئول کارشناس( 

 اپیدمیولوژي پزشک 

 آزمایشگاه نسینتک 

 محیط بهداشت کارشناس 

 موردي صورت به (ناقلین کنترل کارشناس( 

 بهداشت آموزش کارشناس 

 .است سریع واکنش تیم به نزدیکی حقیقت در ترکیب نظر از تیم این

 .نماید اقدام سرعت به و تشکیل استانی تیم باید طغیان وسعت و شدت صورت در :نکته

 :داشت خواهد بعهده را زیر وظایف تیم این نطغیا یک وقوع گزارش شرایط در

  نماید پیگیري را عمده تغییر هرگونه و نموده مرور را مرگها یا و مبتالیان تعداد آمار روزانه صورتبه. 

 مورد فعالیتهاي و مهارتها منابع، به توجه با بیماري بر غلبه براي را طغیان به پاسخ شده تدوین برنامه 

 .بگذارد اجرا به نیاز



 طغیان کنترل براي آیا مثال (نماید برآورد را طغیان مدیریت براي نیاز مورد اضافی انسانی و مالی منابع 

 )خیر؟ یا هست درمان اختصاصی مکانهاي به وبا نیاز

 نماید معین واکسیناسیون یا مراقبت مانند طغیان کنترل در را اعضا وظایف. 

 بیماریها کنترل استاندارد و کیسان ورالعملهايدست که شود مطمئن ونظارت آموزش انجام طریق از 

 .شود می اجرا و شده آموخته توسط پرسنل

 فعالیت حال در بحران درمحل که المللی بین ویا دولتی وغیر دولتی سازمانهاي بین را الزم هماهنگی 

 نماید برقرار هستند

   

  کارکردهاي تخصصی مدیریت بیماریهاي غیرواگیر در بالیا

  

  ن کارکردعنوا  پیوست

S4-1 استاندارد سازي  

S4-2  بررسی وسعت حادثه  

S4-3  دیدگانحمایت از آسیب  

S4-4  هاارزیابی فعالیت  

   

هاي بهداشت، واحد مسئول معاونتکارکرد تخصصی بیماریهاي غیرواگیر،  4در هر  تذکر:

 ،دارند هبعهد ا راهدر کنار هم مسولیت اجراي برنامهباشند که میو دارو  درمان، غذا

ي مشترکی با حضور هر سه معاون محترم جلسه کلیه مراحل باید در کمیته و یا نبنابرای

  و واحدهاي همکار اجرا گردد.  بهداشت، درمان، غذا و دارو و یا نمایندگان ایشان

 

  هاي غیرواگیرکارکرد تخصصی مدیریت بیماري

1- S4 سازي در مدیریت بالیا: استاندارد  

  معاونت بهداشت، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو :واحد مسئول 

  

: گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي معاونت بهداشت ( واحد غیرواگیر)، واحدهاي همکار

گروه بهداشت محیط و حرفه اي معاونت بهداشتی، گروه گسترش معاونت بهداشتی ، گروه بهداشت 

بهداشتی، واحد مدیریت در بالیا معاونت بهداشتی، اداره خانواده و مدارس، واحد آموزش معاونت 

اورژانس و فوریت هاي پزشکی معاونت درمان، واحد بیماریهاي خاص معاونت درمان، واحد مددکاري 

  معاونت درمان



  :شرح کارکرد

سازي (آموزش عموم مردم و سازي، هماهنگی جهت تامین تجهیزات و ظرفیتمنظور از استاندارد

باشد. آموزش مواجهه با هداشتی، تهیه دستورالعمل ها، تکمیل چک لیست پایش و .....) میکارکنان ب

بحران باید جزء برنامه آموزشی پایه پزشکی قرار گیرد به نحوي که کلیه کارکنان بهداشتی درمانی در 

ها زشصورت قرار گرفتن در موقعیت هاي اضطراري بتوانند نقش خود را بدرستی انجام دهند. این آمو

  عنوان زیر سازماندهی شود: 5تواند در می

 آمادگی ) 1

 غربالگري  ) 2

 تشخیص ) 3

 پاسخگویی ) 4

 ارتباط با سایر واحدها ) 5

تواند به اصالح روش ها و روزآمد کردن ها ي دانشگاه  و مراکز تحقیقاتی  میارتباط دوسویه بین معاونت

  سویه باشد.هاي بعدي کمک کند . این ارتباط باید همیشگی و دوها در بحرانآن

اطالع رسانی، بدون اینکه باعث رعب و وحشت شود، بسیار مهم است ضمن آنکه برقراري ارتباط صحیح 

می تواند نقش مثبتی در پاسخ هاي اورژانسی داشته باشد. آموزش پرسنل بهداشتی درمانی با توجه به 

یدگی به بیماران در هنگام تواند در ثبت اطالعات و رسآشنایی کامل آنها به فعالیت هاي اجراییف می

  ها متفاوت است.مشارکت بسته به تمایالت و پتانسیل هاي آناضطرار بسیار موثر باشد البته میزان این 

  و واحدهاي همکار: مسئول هايشرح وظایف واحد

 :مرحله پیشگیري و آمادگی 

 مرحله پیشگیري و آمادگی در سطح ستاد استان :    - 1

هاي اطالعاتی مرحله پیشگیري و آمادگی بیماریهاي غیرواگیر با موضوع فرم بازبینی و بازنگري ساالنه 1-1

اطالعات جمعیتی، منابع و تجهیزات و بسته هاي اموزش مربوط به امادگی و مقابله با بحران و 

هاي دانشگاه و گروه هاي دیگر معاونت بهداشتی ( گروه گسترش شبکه، هماهنگی با سایر معاونت

  ..)گروه آموزش و ....

هاي بیماریهاي جمع آوري و بازنگري اطالعات جمعیتی و نسبت هاي شیوع و شاخص 2-1

  ملی در سطح دانشگاه EOP غیرواگیر و حوادث طبق جدول پیوست



تامین منابع و تجهیزات ذخیره مربوط به بیماریهاي غیرواگیر شامل داروها و تجهیزات و   3-1

انشگاه ( البته این فرم توسط معاونت ملی در سطح د EOPفرم ها طبق جدول پیوست

  درمان باید تکمیل گردد)

  آموزش :  4-1

 هاي آمادگی و مقابله با بحران تهیه و بازنگري بسته هاي اموزشی و فرم ها و دستورالعمل

 ( درصورت لزوم)مخصوص کادر و مردم 

  با بحرانآموزش به پرسنل شهرستانها و سایر کادر دانشگاه با موضوع آمادگی و مقابله 

 آموزش به مردم با موضوع آمادگی و مقابله با بحران 

  

  تمرین و مانور ساالنه بیماریهاي غیرواگیر در آمادگی و برخورد با حوادث در سطح دانشگاه    1- 5

نحوه اجراي مانور بحران به این ترتیب خواهد بود که با اعالن معاون بهداشتی مانور 

اعالن شده، معاونت بهداشتی استان و شبکه هاي شروع شده و با توجه به مختصات 

بهداشتی شروع به برگزاري مانور خواهند نمود. ترتیب و گامهاي اساسی مانور به 

  ترتیب زیر خواهد بود:

  گروه بیماریهاي معاونت بهداشتی ترجیحا دریافت اعالن شروع مانور توسط یکی از کارکنان

 رسانی به سایر اعضاءغیرواگیر و اطالع

 ضور اعضاء گروه در محل از قبل تعیین شدهح 

  بررسی وضعیت مختصات محل مانور و تقسیم کار بین اعضاء و تعیین گروههاي کاري در

بین آنها ( تیم ارزیابی کننده، تیم جمع بندي مختصات جمعیتی و بیماریهاي منطقه، تیم 

 .....) تهیه و تدارك تجهیزات، تیم ساماندهی اعضاء براي اعزام به منطقه و

 ها به مناطق و همچنین استخراج شاخص هاي جمعیتی شروع ارزیابی و همزمان اعزام تیم

 و بیمارهی و برآورد و درخواست موارد مورد نیاز

  :  مرحله پیشگیري و آمادگی در سطح ستاد شهرستان   – 2

ع اطالعات جمعیتی، بازبینی و بازنگري ساالنه مرحله پیشگیري و آمادگی بیماریهاي غیرواگیر با موضو 2-1

منابع، آموزش مربوط به آمادگی و مقابله با بحران و هماهنگی واحد بیماریها  با سایر واحدها در صورت 

  لزوم

هاي بیماریهاي غیرواگیر هاي شیوع و شاخصاوري و بازنگري اطالعات جمعیتی و نسبتجمع 2-2

  ملی در سطح شهرستان  EOPو حوادث طبق جدول پیوست



ها طبق ن منابع ذخیره مربوط به بیماریهاي غیرواگیر شامل داروها و تجهیزات و فرمتامی 3-2

  ملی در سطح شهرستان   EOPطبق جدول پیوست

  آموزش:   4-2

 هاي آمادگی و مقایله با بحران مخصوص کادر ها و دستورالعملهاي آموزشی و فرمتهیه بسته

  و مردم 

 بله با بحرانآموزش به پرسنل با موضوع آمادگی و مقا  

 اموزش به مردم با موضوع آمادگی و مقابله با بحران 

 تمرین و مانور ساالنه بیماریهاي غیرواگیر در آمادگی و برخورد با حوادث در سطح شهرستان  

   مرحله پیشگیري و آمادگی در سطح مرکز بهداشتی درمانی :   –٣

بیماران تحت مراقبت در دفتر  و لیست خطی بازبینی و بازنگري ساالنه اطالعات جمعیتی 1-3

ملی در سطح  EOPپیگیري و مراقبت مراکز بهداشتی درمانی (طبق جدول پیوست

  شهرستان )

تامین منابع مربوط به بیماریهاي غیرواگیر شامل داروها و تجهیزات و فرم ها ( طبق جدول  2-3

  ملی در سطح شهرستان  ) EOPپیوست

  آموزش :  3-3

 و فرم ها و دستورالعمل هاي آمادگی و مقابله با بحران مخصوص هاي آموزشی تهیه بسته

  کادر و مردم

 آموزش به پرسنل با موضوع آمادگی و مقابله با بحران  

 اموزش به مردم با موضوع آمادگی و مقابله با بحران 

مرکز تمرین و مانور ساالنه بیماریهاي غیرواگیر در آمادگی و برخورد با حوادث در سطح   4-3

   تی درمانیبهداش

مانور  مدیر شبکه بهداشتی درمانینحوه اجراي مانور بحران به این ترتیب خواهد بود که با اعالن 

شهرستان، بهداشتی  و با توجه به مختصات اعالن شده توسط مدیر شبکه شروع شده

شروع به برگزاري مانور خواهند نمود. ترتیب و گامهاي اساسی مانور به ترتیب شهرستانها 

  خواهد بود:زیر 

  رسانی به سایر اعضاءاطالعشبکه بهداشتی دریافت اعالن شروع مانور توسط یکی از کارکنان 

 حضور اعضاء گروه در محل از قبل تعیین شده 

  بررسی وضعیت مختصات محل مانور و تقسیم کار بین اعضاء و تعیین گروههاي کاري در بین

ات جمعیتی و بیماریهاي منطقه، تیم تهیه و آنها ( تیم ارزیابی کننده، تیم جمع بندي مختص

 تدارك تجهیزات، تیم ساماندهی اعضاء براي اعزام به منطقه و .....)



 ها به مناطق و همچنین استخراج شاخص هاي جمعیتی و شروع ارزیابی و همزمان اعزام تیم

طبق  بیماریها و برآورد و درخواست موارد مورد نیاز جهت ارزیابی آمادگی در سطح ستاد

 ملی)  EOPچک لیست ( طبق چک لیست  پیوست 

  هاي غیرواگیرکارکرد تخصصی مدیریت بیماري

2- S4 بررسی وسعت حادثه در مدیریت بالیا :  

  معاونت بهداشت، معاونت درمان، معاونت غذا و داروواحد مسئول : 

  

ت ( واحد غیرواگیر ، واحد واحدهاي همکار: گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي معاونت بهداش

بهداشت روان)، گروه بهداشت محیط و حرفه اي معاونت بهداشتی، گروه گسترش معاونت بهداشتی ، گروه 

بهداشت خانواده و مدارس، واحد آموزش معاونت بهداشتی، واحد مدیریت در بالیا معاونت بهداشتی، اداره 

ماریهاي خاص معاونت درمان، واحد مددکاري معاونت اورژانس و فوریت هاي پزشکی معاونت درمان، واحد بی

  درمان

 

  

  شرح کارکرد:

هاي شناسایی تعداد و پراکندگی بیماران و بررسی وسعت حادثه از نظر بیماریهاي غیرواگیر با فعالیت

دار، تولید افراد در معرض خطر، تعیین اولویت و نوع مداخله، هماهنگی جهت اجراي فعالیت هاي اولویت

گردد. در این مرحله عات در سطح داخلی و تکمیل فرم بررسی وضعیت بیماریهاي غیرواگیر انجام میاطال

  آوري داده به شرح ذیل است:فعالیت اصلی جمع

 شود.نقطه آغازین ارزیابی در بالیا، ارزیابی سریع است که با پیمایش هاي دوره اي دنبال می 

 صورت مرحله به مرحله انجام نگردد ولی الزم است  آوري داده در شرایط بالیا ممکن است بهجمع

 که هدفمند و سیستماتیک باشد.

 اوري داده ها عبارتند از : بازنگري اطالعات موجود در مرکز بهداشت چهار روش اصلی جمع

شهرستان و استان، بازدید ( مشاهده) از مناطق آسیب دیده، مصاحبه با افراد و مسئولین محلی و 

 آوري داده در دسترس نباشد)ر صورتی که روش قبلی جمعپیمایش سریع (د

 آوري شوند هایی که براي تداوم ارائه خدمات سالمتی بیماریهاي غیرواگیر باید جمعحداقل داده

 شامل موارد  ذیل هستند:

  

  معاونت بهداشتی و معاونت اطالعات پایه بهداشتی شامل: پوشش برنامه هاي بهداشتی در حوزه

 کاري مادرزادي تیروئید نوزادان، ، تاالسمی، کم2بیماریهاي فشارخون، دیابت تیپ براي   درمان

PKU و سرطان 



  ساختار جمعیتی شامل : تعداد کل جمعیت آسیب دیده، تعداد افراد تحت مراقبت  (درمان و

، 2هاي بهداشتی کنترل و پیشگیري بیماریهاي فشارخون، دیابت تیپ پیگیري) در برنامه

 و سرطان PKU کاري مادرزادي تیروئید نوزادان، متاالسمی، ک

  ساختار و وضعیت ارایه خدمات بهداشتی درمانی در منطقه آسیب دیده شامل : چگونگی

و بیمارستانهاي موجود ، میزان تخریب  دسترسی مردم به مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاهها 

، تعداد افراد و پرسنل در دسترس و و تعداد تخت بیمارستانی در دسترس، وضعیت دارو و مسکن

  مورد نیاز 

  

  شرح وظایف واحدهاي مسئول و واحدهاي همکار:

  برخورد با وقوع حادثه در سطح معاونت بهداشتی – 1

  تشکیل کمیته: 1-1

 رسانی به اعضاي کمیته بیماریهاي غیرواگیر جهت حضور در کمیته اطالع 

 محل تعیین شده قبلی کمیته تا ساعت  رسانی ، حضور اعضاء دردر صورت عدم امکان اطالع

12 

 اوري هاي ارزیابی، مسئول جمعتقسیم کار بین اعضاء و تعیین مسئول و عضو در تیم

دیده، مسئول برآورد اطالعات بیماریهاي غیرواگیر منطقه، اطالعات پایه جمعیتی و آسیب

نی مورد نیاز، مسئول مسئول برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز، مسئول برآورد نیروي انسا

 بازدید و هماهنگی تیم غیرواگیر معاونت بهداشتی

  ارزیابی :  2-1

 پیوست  جدولاوري اطالعات مناطق آسیب دیده، جمعیت آسیب دیده (طبق جمعEOP 

 ملی)

 جدول(طبق برآورد داروهاي مورد نیاز اورژانسی و غیراورژانسی توسط معاونت درمان 

 ملی) EOPپیوست 

  پیوست  جدول(طبق یزات مورد نیاز و فرمهاي الزم و جزوات برآورد تجهEOP (ملی 

  (.... مربی و) اعزام نیروي کارشناسی به منطقه آسیب  –برآورد نیروي کارشناسی مورد نیاز

 دیده

  بهورز –مراقب سالمت 

  پرستار ) –ماما  –کارشناس فنی ( بیماریها 

  دندانپزشک -پزشک  

  و و تجهیزاتپیگیري تهیه و ارسال دار  3-1



  هماهنگی با معاونت درمان و معاونت غذا و دارو و واحد داروئی و گسترش معاونت بهداشتی

و معاونت اجرایی و امور اداري  براي تهیه داروها و اقالم طبق جدول دارویی و تجهیزات با 

 هماهنگی کارشناس مسئول تعیین شده براي پیگیري این موارد

 ا براي تیمهاي ارائه دهنده خدماتپیگیري تکثیر جزوات و فرمه  

   آموزش  4-1

  تعیین  در محل 12برگزاري جلسات توجیهی و هماهنگی براي کارشناسان غیرواگیر تا ساعت

ها شده قبلی با موضوع تبیین وضعیت حادثه و اقدامات و کارهاي الزم و تعیین و تبیین الویت

 شش دادن منطقهو شرح وظایف افراد و نحوه اجرا و ارتباط سطوح و پو

 

   نظارت  5-1

تدوین جدول زمانبندي نظارت و بازدید توسط کارشناس تعیین شده برالي پیگیري و    

  هماهنگی این موارد:

  ارائه گزارش بازدید کارشناسان در کمیته بحران گروه و هماهنگی جهت رفع مشکالت و

  جلوگیري در جهت عدم بروز موارد مشابه در سایر مناطق

   رشگزا  6-1

 ماه بعد از  4ماه اول بصورت روزانه، تا  2اوري فرمهاي آماري : تواتر، زمان، فرمها  ( تا جمع

  وقوع حادثه بصورت هفتگی)

  تجزیه و تحلیل 

 تهیه گزارش و ارائه به کمیته استانی و وزارت  

  

  

  برخورد با وقوع حادثه در سطح مرکز بهداشت شهرستان – 2

رواگیر  در مواردي که موضوع حادثه منجر به افزایش بیماریهاي تشکیل کمیته بیماریهاي غی  1-2

 غیرواگیر یا عوامل خطر آن شده باشد ( مثل نشست مواد سمی و ....)

 تدوین برنامه زمانبندي اجراي فعالیت 

  ارزیابی :  2-2

 پیوست  جدولطبق آوري اطالعات مناطق آسیب دیده، جمعیت آسیب دیده (جمعEOP 

  )ملی

 جدول(طبق هاي مورد نیاز اورژانسی و غیراورژانسی توسط معاونت درمانبرآورد دارو 

 ملی) EOPپیوست 



   پیوست  جدول(طبق برآورد تجهیزات مورد نیاز و فرمهاي الزم و جزواتEOP (ملی 

  (.... مربی و) اعزام نیروي کارشناسی به منطقه آسیب  –برآورد نیروي کارشناسی مورد نیاز

 دیده

  ورزبه –مراقب سالمت 

  پرستار ) –ماما  –کارشناس فنی ( بیماریها 

  دندانپزشک -پزشک  

  پیگیري تهیه و ارسال دارو و تجهیزات: 3-2

  هماهنگی با معاونت درمان و معاونت غذا و دارو و واحد داروئی و گسترش معاونت بهداشتی

تجهیزات با و معاونت اجرایی و امور اداري  براي تهیه داروها و اقالم طبق جدول دارویی و 

 هماهنگی کارشناس مسئول تعیین شده براي پیگیري این موارد

 پیگیري تکثیر جزوات و فرمها براي تیمهاي ارائه دهنده خدمات  

   آموزش 4-2

  تعیین  در محل 12برگزاري جلسات توجیهی و هماهنگی براي کارشناسان غیرواگیر تا ساعت

ها ت و کارهاي الزم و تعیین و تبیین الویتشده قبلی با موضوع تبیین وضعیت حادثه و اقداما

 و شرح وظایف افراد و نحوه اجرا و ارتباط سطوح و پوشش دادن منطقه

   نظارت  5-2

  تدوین جدول زمانبندي نظارت و بازدید توسط کارشناس تعیین شده برالي پیگیري و

  هماهنگی این موارد:

  و هماهنگی جهت رفع مشکالت و ارائه گزارش بازدید کارشناسان در کمیته بحران گروه

  جلوگیري در جهت عدم بروز موارد مشابه در سایر مناطق

   گزارش  6-2

 ماه بعد از  4ماه اول بصورت روزانه، تا  2اوري فرمهاي آماري : تواتر، زمان، فرمها  ( تا جمع

  وقوع حادثه بصورت هفتگی)

  تجزیه و تحلیل 

 ارتتهیه گزارش و ارائه به کمیته استانی و وز  

    تجهیزات و دارو :  7-2

 مشارکت در توزیع داروهاي خاص طبق اطالعات بیماران خاص .1

 همکاري در توزیع تجهیزات مورد نیاز فشارسنج، گلوکومتر و .... .2

هماهنگی و تقسیم کار وظایف شهرستان بین کارشناسان اعزامی جهت انجام برنامه هاي  .3

 مدیریت کارها را بر عهده بگیرد. غیرواگیر و در صورت نیاز یک کارشناس اعزامی



پیگیري تکثیر جزوات و دفاتر و توزیع بین شهرستانها ( دفتر پیگري و مراقبت و ویزیت  .4

 سرپایی)

  آموزش :  8-2

آموزش تیمهاي اعزامی از نظر ( پر کردن فرم، دفاتر، چرخه کار، نحوه ورود و خروج به منطقه)  .1

  در مبداء

 مقصد و وضعیت بیمارهاي منطقه و .....) در مقصدتوجه تیمهاتی اعزامی از نظر (  .2

  نظارت :  9-2

ها بازدید از تیم هاي اعزامی طبق برنامه و بازدید از نظر مراقبت، ثبت موارد سرپایی، وجود فرم .1

  و داروها

  تدوین جدول نظارت .2

  ارائه گزارش بازدید در کمیته بحران شهرستان .3

  گزارش:  10-2

 ها: کدام فرم، تواتر زمانیو تیم اوري فرمهاي آماري مراکزجمع .1

 تجزیه و تحلیل وضعیت آمار دریافتی .2

  تهیه گزارش به کمیته بحران شهرستان با تواتر زمانی .3

  سطح مرکز بهداشت درمانی – 3

  تشکیل کمیته :  1-3

 هاي شبکه بهداشت در صورت دعوتشرکت در کمیته 

  ارزیابی :  2-3

 ات بیماران و بیماران خاص (طبق جدول پیوست ارزیابی جمعیت آسیب دیده تحت پوشش اطالعEOP 

 ملی)

 ) .... طبق ارزیابی آسیب به پرونده بیماران، دفاتر، تجهیزات از قبیل فشار سنج، گلوکومتر، ست بخیه و

 )ملی EOPپیوست  جدول

  تجهیزات: 3-3

 درخواست جایگزینی تجهیزات آسیب دیده 

 درخواست داروي ضروري و بیماران خاص  

  و هماهنگی: آموزش 4-3

 هاي غیرواگیر، مصرف داروهماهنگی با کادر تیم سالمت در خصوص مراقبت بیماري 

 آموزش و اطالع رسانی مردم در خصوص مراقبت از بیماري هاي غیرواگیر توسط پزشکان و سایر کادر 



 هماهنگی و توجیه تیم هاي اعزامی در خصوص بیماریهاي غیرواگیر و پیگیري و مراقبت آنها  

  گزارشات: 5-3

 هاي اعزامینظارت بر عملکرد بهورز، مربی، کارشناسان و تیم 

 هاها، دفاتر و پروندهنظارت بر نحوه تکمیل فرم 

  گزارشات: 6-3

 هاي سیاري و ارسال آنهاهاي آماري تیمبندي فرمجمع 

 (آمار بهورز، مربی و کارشناس) نظارت بر آمار و گزارشات ارسالی به شهرستانها  

  هاي غیرواگیرصصی مدیریت بیماريکارکرد تخ

3- S4 دیدگان در مدیریت بالیا: حمایت از آسیب  

  معاونت بهداشت، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو واحد مسئول :

  

گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي معاونت بهداشت (واحد غیرواگیر ،  واحدهاي همکار:

ت محیط و حرفه اي معاونت بهداشتی، گروه گسترش معاونت واحد بهداشت روان )، گروه بهداش

بهداشتی ، گروه بهداشت خانواده و مدارس، واحد آموزش معاونت بهداشتی، واحد مدیریت در بالیا 

معاونت بهداشتی، اداره اورژانس و فوریت هاي پزشکی معاونت درمان، واحد بیماریهاي خاص معاونت 

  اندرمان، واحد مددکاري معاونت درم

  

  شرح کارکرد: 

بر اساس اطالعات حاصل از فرم بررسی وضعیت بیمایرهاي غیرواگیر و با ویزیت  حمایت از آسیب دیدگان

بیماران و افراد در معرض خطر تهیه، تکمیل پرونده پزشکی، تعیین نیازهاي دارویی و درمانی 

نوع حادثه) ، توزیع نیرو (پرسنل  (پاراکلینیکی) و ارائه خدمات پیشگیري، مراقبت و حمایت ( متناسب با

بهداشتی) و منابع (تجهیزات و دارو) انجام می شود. جهت ارائه خدمات استاندارد، دسترسی به 

هاي بهداشتی مدیریت بیماریهاي غیرواگیر ضروري می باشد. به همین منظور رعایت دستورالعمل

  اجرایی هر کدام از بیماریها الزامی است.هاي استانداردهاي ارائه خدمات سالمتی بر اساس دستورالعمل

 هاي ارائه خدمات به بیماران قلبی (طبق جدول پیوست دستورالعملEOP (ملی  

 هاي ارائه خدمات به بیماران دیابتی (طبق جدول پیوست دستورالعملEOP (ملی  

 هاي ارائه خدمات به بیماران مبتال به آسم (طبق جدول پیوست دستورالعملEOP (ملی  

 هاي ارائه خدمات به زوجین ناقل شناسایی شده بتا تاالسمی مینور(طبق جدول پیوست ورالعملدست

EOP (ملی  

 هاي ارائه خدمات به بیماران مبتال به تاالسمی ماژور (طبق جدول پیوست دستورالعملEOP (ملی  



  استمرار غربالگريدستورالعمل برآورد تجهیزات پزشکی (دارو و لوازم و ....) براي بیماران پی کی یو و 

  ملی) EOP(طبق جدول پیوست 

 کاري مادرزادي تیروئید دستورالعمل برآورد تجهیزات پزشکی (دارو و لوازم و ....) براي بیماران کم

  ملی) EOP(طبق جدول پیوست  نوزادان و استمرار غربالگري

  هاي غیرواگیرکارکرد تخصصی مدیریت بیماري

4- S4 ارزیابی فعالیت ها :  

  معاونت بهداشت، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو حد مسئول :وا

  

گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي معاونت بهداشت (واحد غیرواگیر ،  واحدهاي همکار:

واحد بهداشت روان )، گروه بهداشت محیط و حرفه اي معاونت بهداشتی، گروه گسترش معاونت 

و مدارس، واحد آموزش معاونت بهداشتی، واحد مدیریت در بالیا  بهداشتی ، گروه بهداشت خانواده

معاونت بهداشتی، اداره اورژانس و فوریت هاي پزشکی معاونت درمان، واحد بیماریهاي خاص معاونت 

  درمان، واحد مددکاري معاونت درمان

  

رستان/ مرکز ل اطالعات جمعیتی و بیماریهاي غیرواگیر دانشگاه/ مرکز بهداشت شهبا توجه به جدو

گردد بهداشتی درمانی شهري، روستایی ، تابلوي اقدامات و ارائه خدمات سالمتی مورد نیاز مشخص می

اوري ها جمعگیري ( که به صورت ادغام یافته با سایر برنامههاي گزارشبندي فرمبنابراي پس از جمع

  شود. گردد) با جدول اطالعات جمعیتی تطبیق داده میمی

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بالیا: در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي
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S5 - 7  محیط بهداشت آموزش  

S5 - 8  شیمیایی حوادث در محیط بهداشت نظارت  
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S5 - 10 مانیدر بهداشتی مراکز بر محیط بهداشت نظارت  

 

  

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

1- S5  :اضطرار شرایط در محیط بهداشت وضعیت سریع ارزیابی  

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

  سریع معاونت بهداشتی ارزیابی تیم واحدهاي همکار:

 

 کارکرد شرح

 .میشود انجام مشترك مهايتی قالب در دیده آسیب مناطق محیطی بهداشت خسارات براورد منظور به

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 ستادي واحد به آن ارسال و ارزیابی فرم فوري ارسال و تکمیل  

 است آمده 1 ضمیمه در بالیا در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح سایر. 

  

  

  



 همکار واحدهاي وظایف شرح

 پزشکی(معاونت  آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار واحدهاي وظایف شرح

  .است آمده 3 ضمیمه در همکار سازمانهاي وظایف شرح و 2 ضمیمه در بهداشتی)

  

 محیط بهداشت سریع ارزیابی کارکرد اجرایی راهنماي

 اضطرار شرایط در منطقه محیط بهداشت سریع ارزیابی فرم  -1 اجرایی راهنماي

می گردد این فرم طی نامه  ارسال باالتر سطوح به و تکمیل طبیعی ايبالی وقوع از پس بالفاصله فرم زیر (

  ) براي اجرا به مراکز و شبکه هاي تحت پوشش د.ع.پ. ایران ابالغ شده است 15/2/1396مورخ  748/125شماره 

pdf.نامه ارزیابی سریع

      

 فرم ارزيابي سريع
pdf.بھداشت محیط

    

 فرم ارزيابي سريع
docx.بھداشت محیط

  
 محیط بهداشت سریع ارزیابی کارکرد اجرایی راهنماي

 اضطرار شرایط در منطقه محیط بهداشت سریع ارزیابی نحوه تکمیل فرم – 2 اجرایی راهنماي

 ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 421الی  408مراجعه به صفحات 

 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

2- S5  :اضطرار شرایط در محیط بهداشت کارشناسان روزانه عملکرد  

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

  مراکز بهداشت و شبکه هاي بهداشتی درمانی تابعه واحدهاي همکار:

 

  کارکرد شرح

 قطری از دیده آسیب مناطق در محیط بهداشت تخصصی هاي تیم فعالیت روزانه گزارش ارائه منظور به

 دانشگاههاي

  .شود می ارسال کشوري ستاد به شده واقع دانشگاه آن حوزه در حادثه که کشور پزشکی علوم

 مسئول واحد وظایف شرح

 ستادمعاونت بهداشتی  به را گزارش این روزانه موظفند دیده آسیب مناطق عملیاتی تیمهاي مسئول 

 .کنند اعالم دانشگاه 

 است آمده 1 ضمیمه طی بالیا در محیط تبهداش کارشناسان وظایف شرح سایر.  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

پزشکی(معاونت  آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار واحدهاي وظایف شرح

 .است آمده 3 ضمیمه در همکار سازمانهاي شرح وظایف و 2 ضمیمه در بهداشتی)

  

 اضطرار شرایط در محیط بهداشت هاي الیتفع روزانه گزارش کارکرد اجرایی راهنماي

 بالیا در محیط بهداشت هاي فعالیت روزانه گزارش فرم -1 اجرایی راهنماي



+  

 اضطرار شرایط در محیط بهداشت فعالیتهاي روزانه گزارش کارکرد اجرایی راهنماي

  اضطرار شرایط و الیاب در محیط بهداشت روزانه هاي فعالیت نتایج ثبت فرم تکمیل نحوه -2 اجرایی راهنماي

+  

 اضطرار شرایط در محیط بهداشت فعالیتهاي روزانه گزارش کارکرد اجرایی راهنماي

  طبیعی بالیاي در محیط بهداشت مامورین نیاز مورد ابزار و وسائل -3 اجرایی راهنماي

  

  ها فوریت و ابالی سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 431الی  422: ماخوذ از صفحات  5ضمیمه شماره 

 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

3- S5  :سرپناه بر بهداشتی نظارت  

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

 آزمایشگاه ، تغذیه واحد سالمت، ارتقا و آموزش واحد واگیر، هاي بیماري واحد واحدهاي همکار:

 اداره کل ، دانشگاه  EOC غیرمترقبه، حوادث در سالمت کارگروه بهداشت ،کمیته مرجع

 و آموزش احمر، شهرداري ها، هالل روستایی، و شهري آبفاي زیست استان، محیط حفاظت

  و رادیومحلی) 5سیماي استانی(شبکه و صدا پرورش شهر و شهرستان هاي استان تهران،

  

 

 کارکرد خالصه

براي  الزم اقدامات و ضروري موارد سایر و رطوبت خورشید، جهت نور شیب، رعایت منظور به سرپناه بر نظارت

 ... و حیوانات گزش خفگی، سوزي، آتش از جلوگیري

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 آشامیدنی آب بر بهداشتی نظارت و کنترل 

 غذایی مواد بهداشت بر نظارت 

 سمپاشی 

 گندزدایی و ضدعفونی 

 آموزش 

 هماهنگی 

 سرپناه احداث در کمک 

 چادرها نصب و سرپناه محل انتخاب در کمک 

 چادرها مناسب نور تامین جهت در کمک 

 موقت هاي محل در دیدگان آسیب اسکان جهت در همکاري 

 برداشت شیرهاي استقرار محل به کمک 

 دیدگان آسیب اردوگاه تجهیز درخصوص همکاري 



 آب تامین محل انتخاب در کمک  

 ها ظرفشوئی نصب محل انتخاب به کمک 

 آشامیدنی آب منابع کلرزنی به کمک 

 ثابت و سیار مخازن نصب و محل انتخاب به کمک 

 آب کننده آلوده منابع کردن پیدا به کمک 

 غذا توزیع در نظارت 

 غذا جابجایی در نظارت 

 صحرایی هاي توالت ساخت به کمک 

 صحرایی هاي حمام ساخت به کمک 

 زباله موقت آوري جمع محل انتخاب به کمک 

 زباله دفن محل انتخاب به کمک 

 توالت ساخت هاي محل انتخاب به کمک 

 حمام ساخت هاي محل انتخاب به کمک 

 اجساد حمل به کمک 

 اجساد صحیح دفن در نظارت و کمک 

 .است آمده 1 ضمیمه در ها دانشگاه در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح

  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 غذایی مواد شتبهدا بر نظارت 

 آشامیدنی آب بر بهداشتی نظارت و کنترل 

 آموزش 

 هماهنگی 

 

  

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار هاي سازمان و واحدها وظایف رحش

 پاسخ ملی کتاب برنامه 434و  433دو  مندرج در صفحات  و یک شماره جداول در (معاونت بهداشت) پزشکی

 .است آمده ها فوریت و بالیا سالمت در نظام

 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

4- S5  :فاضالب دفع و آشامیدنی آب بر بهداشتی نظارت  

  

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

پرورش شهر و  و آموزش روستایی،اداره کل و شهري آبفاي ، مرجع آزمایشگاه واحدهاي همکار:

   سیما استان صدا و احمر، هالل ان،شهرستان هاي تهر

 



 کارکرد خالصه

  اطمینان از سالمت آب شرب و پیشگیري از آلودگی هاي ثانویه و دفع بهداشتی فاضالب

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 آشامیدنی آب بر بهداشتی نظارت و کنترل 

 برداشت شیرهاي استقرار محل به کمک 

 آب تامین محل انتخاب در کمک 

 آشامیدنی آب منابع کلرزنی به کمک 

 و سیار مخازن نصب و محل انتخاب به کمک 

 ثابت

 آب کننده آلوده منابع کردن پیدا به کمک 

 سیار و ثابت منابع در )مستمر  سنجی کلر( آب باقیمانده کلر بر کنترل 

 آشامیدنی آب بودن سالم از اطمینان حصول و آب از برداري نمونه 

 درصد یک کلر( مادر کلر تهیه(                                               ظرفشوئیها نصب محل انتخاب به کمک 

 موقت سیار و ثابت منابع در )درصد یک کلر توزیع( مادر کلر توزیع 

 یخ                                                          بهداشت بر نظارت مدفوع بهداشتی و مناسب دفع بر نظارت 

 فاضالب                                                       از برداري نمونه مصارف از حاصل فاضالب مناسب دفع بر نظارت 

 آب بهداشتی

 

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 برداشت شیرهاي استقرار محل انتخاب 

 آب تامین محل انتخاب 

 ظرفشوئیها نصب محل انتخاب 

 آشامیدنی آب منابع کلرزنی  

 

 ثابت و سیار مخازن نصب و محل انتخاب 

 آب کننده آلوده منابع کردن پیدا  

 بهداشتی و سالم آشامیدنی آب تامین  



(معاونت  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با واحدهاي همکار وظایف شرح   

  .است آمده ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 437مندرج در صفحه  جدول در بهداشت)

 

 
 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

5- S5  :سرپناه بر بهداشتی نظارت  

 

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

 و آموزش ، تغذیه واحد واگیر، بیماریهاي مدیریت واحد ، مرجع آزمایشگاه واحدهاي همکار:

  سیما استان صدا و سازمان احمر، ناجا،  هالل رورش شهر و شهرستان هاي استان،پ

 
 

  

 کارکرد شرح

 در مهم هاي اولویت دیگر از دیدگان حادثه دست به سالم غذاي رساندن و غذایی مواد بهداشت بر نظارت  

 و انبارها معموالً بالیا رد .شود می دیگر اي فاجعه به منجر خود نشود انجام درستی به چنانچه است که بالیا

 از مراحل تمامی در غذایی مواد نگهداري و توزیع تهیه، شرایط و شده تخریب مواد غذایی ذخیره مخازن

 مصرف از و داشته نظارت امر این بر پایان تا بالیا ابتداي از دائم طور کارکنان به است والزم بوده ضروریات

همچنین، با توجه به تقسیم وظایف، اقدامات کنترلی و نظارتی در  .آید عمل به جلوگیري بهداشتی غیر مواد

و عالوه بر آموزش هاي عمومی، این بخش از نظارت ها نیز در قالب برنامه هاي مختلف بخش  19-مواجهه با کووید 

  عمده اي از توان همکاران را به خود معطوف نموده است. 



 

 :شامل شود توجه آن به است الزم که مواردي

 ارسالی هاي بسته مشخصات نترلک •

 )غذا ظاهري و حسی ارزیابی( ارگانولپتیک نظر از غذا کنترل •

 فاسد و مشکوك غذاهاي عرضه از جلوگیري •

 غذایی مواد از برداري نمونه •

 غذایی مواد گرد دوره فروشندگان با برخورد •

 غذایی مواد نقل و حمل وسائل بر نظارت •

 ها سردخانه کنترل •

 غذایی مواد کارکنان بهداشت بر رتنظا •

  غذایی مواد نگهداري و توزیع و طبخ هاي محل ها، آشپزخانه انبارها، بر نظارت •

 مشارکت در گشت هاي نظارتی مشترك و افزایش مداخالت کنترلی •

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 غذا توزیع در کمک •

 غذایی مواد بهداشت بر نظارت •

 آلوده غذاهاي با مرتبط ماریهايبی مشاهده موارد گزارش •

 هدف هاي گروه به غذایی مواد صحیح نگهداري آموزش •

 یکفی و کمی نظر از غذایی سبد طراحی خصوص در تعامل •

  غذایی مواد توزیع و تهیه مراکز و عمومی اماکن بر نظارت •

 یخ توزیع کارخانجات بر نظارت •

 غذایی مواد هاي سردخانه بر نظارت •

 غذایی مواد طبخ مراکز رب نظارت •

 غذا با مرتبط بیماریهاي کنترل •

 آزمایش و غذایی مواد از برداري نمونه •

 غذا و آب از منتقله بیماریهاي کنترل جهت مشترك دستورالعملهاي تهیه •

  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 آزمایش و غذایی مواد از برداري نمونه •

 غذا و آب از منتقله بیماریهاي لکنتر جهت مشترك دستورالعملهاي تهیه •

 هدف هاي گروه به غذایی مواد صحیح نگهداري آموزش •

 یکفی و کمی نظر از غذایی سبد طراحی خصوص در تعامل •

 غذا توزیع در کمک •

  غذا با مرتبط بیماریهاي کنترل •

(معاونت  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با واحدهاي همکار وظایف شرح   

 ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 442الی  440مندرج در صفحات  جداول در بهداشت)

  .است آمده



 
 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

6- S5 گندزدایی و عفونی ضد سمپاشی، بر بهداشتی : نظارت  

 

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

 دامپزشکی ، اداره کل محیط زیست، واگیر، اداره کل بیماریهاي واحد ، مرجع آزمایشگاه همکار:واحدهاي 

  سیما استان صدا و سازمان احمر، ناجا  هالل

 
 
 

  

 کارکرد شرح

 تخریب با و خورده بهم موجودات عادي وضعیت اکوسیستم، زدن بهم بعلت شوند می حادث هنگامی که بالیا   

 قبیل از موذي موجودات شرایط این در .آید می وجود به عادي غیر وضع موجودات ندگیز محل ها و زیستگاه

 به رسانی آسیب و گزش موجب و برده حمله دیدگان آسیب به آنها سایر و جوندگان، حشرات گزندگان،

 در لذا .دارد ادامه شرایط این برنگردد طبیعی حالت به اکوسیستم زمانی که  وضعیت تا و شوند می ساکنین

 پیشنهاد بنابراین .آید بعمل جلوگیري احتمالی هاي آسیب حفاظتی از اقدامات با ضروریست وضعیتی چنین

 ابزارهاي نیز و مختلف سموم حفاظتی، وسائل شامل مورد نیاز وسائل احتمالی بالیاي گونه هر از قبل شود می

 کارکنان و گیرند قرار استفاده مورد با در هنگام تا شود نگهداري ذخیره انبارهاي در و خریداري سمپاشی



 محل و آورده بعمل را الزم موجودات اقدامات این با مبارزه به نسبت کافی آشنایی با محیط بهداشت اجرایی

 :نمایند سمپاشی را زیر هاي

 ها این مانند و ها برکه ها، گودال 

 چادرها اطراف و توالت هاي چاهک و ها توالت 

 ها آشپزخانه 

 اجساد دفن هاي محل 

 زباله دفن محل 

 زباله حمل وسائل 

 حشرات به آلوده هاي محل 

 یکی شدنی فاسد غذایی مواد و حیوانات ها، انسان اجساد فساد از ناشی هاي آلودگی و تعفن دیگر، طرف از   

 بر عاوه که مدهآ بوجود منطقه هواي و آب نوع به بسته و بالیا از پس روز چند معموالً که معضالتی است از

 و رنجش موجب و نموده فراهم ها بیماري افزایش براي را زمینه کننده مشمئز و تعفن شدید و بو انتشار

 بینی پیش قبل از که کننده عفونی ضد و گندزدا مواد با ضروري است شود، لذا می دیدگان آسیب شکایت

 کثیف قسمت :شود تقسیم قسمت دو به باید گندزدایی با همچنین و مقابله نموده احتمالی معضل این با شده

 دو بین ارتباطی راه تنها شده، گندزدائی اشیاء توزیع براي قسمت پاك و آلوده اشیاء گرفتن تحویل براي

 در .باشد  )اشخاص براي( حمام طریق از یا و شستشوي پوشاك و شده گندزدائی اتاق طریق از باید قسمت

 .شوند داده قرار کرده، حمل را آلوده که مواد اي نقلیه وسیله گندزدائی ايبر الزم یکبات تر باید کثیف قسمت

 باید پاك قسمت در .شوند عفونتها محافظت علیه مناسب نحو به باید دارند تماس آلوده مواد با که کارمندانی

، اقدامات شایان ذکر است بر اساس تقسیم وظایف  .شود ایجاد شده گندزدائی اشیاء نگهداري براي الزم فضاي

، عالوه بر آموزش هاي عمومی و تخصصی، این بخش از نظارت ها نیز در  19-کنترلی و نظارتی در مواجهه با کووید 

قالب برنامه هاي مختلف افزایش یافته و با مشارکت بیشتر سازمان هاي مردم نهاد و بسیج ، روزانه چندین اکیپ را 

 :است زیر شرح به گندزدائی و موارد ضدعفونی ترین پوشش می دهند. عمده

 انسانی و محل نگهداري آنها در کووید اجساد- 
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 برانکارد آمبوالنس، نقل، و حمل وسائل 

 بیماران ظروف و وسائل 

 بیماران محلهاي و صحرایی بیمارستانهاي 

 چادرها اطراف 

 ها حمام و توالتها 

 غذایی                                     مواد            

                             

 قرنطینه / منزل افراد مبتلی به بیماري  محل

 هاي مسري

 زباله موقت آوري جمع محل 

 زباله دفن محل 

 زباله نقل و حمل وسائل 

 ها جنازه مخصوص سردخانه 

 اجساد دفن هاي محل 



     

٤٤ | P a g e 
 

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 ضدعفونی و اییگندزد -2سمپاشی                -1

 .است آمده 1 ضمیمه در ها دانشگاه در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح سایر

  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 هماهنگی و تعامل -3ضدعفونی                 و گندزدایی -2سمپاشی                -1

 آموزش پزشکی  و درمان بهداشت، ارتوز در محیط بهداشت واحد با همکار هاي سازمان و واحدها وظایف شرح سایر

  .است آمده هافوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 445مندرج در صفحه  جداول در (معاونت بهداشتی)

 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

7- S5  :محیط بهداشت آموزش  

 

  بهداشت محیط واحد مسئول :

واحد  واگیر، غیر بیماریهاي واحد واگیر، بیماریهاي واحد سالمت، ارتقاي و آموزش واحد واحدهاي همکار:

  سیما استان و صدا سازمان پرورش شهر و شهرستان هاي تهران، و آموزش احمر، هالل ، تغذیه

 
 
 

  

 



     

٤٥ | P a g e 
 

 کارکرد شرح

و  بهداشتی اطالعات یادگیري براي را فرصتهایی مردم به بهداشت آموزش .است بهداشتی اهداف پیشبرد ارکان از آموزش   

 فقط آموزش نه .شود ایجاد شده ریزي برنامه یا و اتفاقی صورت به تواند می یادگیري فرایند .کند می فراهم رفتارها تجربه

 که اي بگونه افزایش یابد، بالیا اثرات کاهش زمینه در جامعه آگاهی و شود انجام اي حادثه هر از قبل باید بلکه با شرایط در

 نحو به پیام انتقال هر آموزش در اصلی محور .سازند مرتفع را خود بهداشتی نیازهاي باشند قادر مردم عادي غیر شرایط در

 در را عمده نقش و داده را تشکیل یادگیري فرایند از بخشی آموزشی روشهاي .است یادگیري امر تسهیل به کمک و موثر

 جامعه آن افراد خود معتمدین به مردم، آموزش به آموزش انتقال موثر وشهاير یکی .کنند می ایفاد آموزشی پیامهاي انتقال

الزم به ذکر است با توجه .)... و هاي بهداشتی،کدخدا سرخوشه روحانیون،(باشند داشته شنوي حرف آنها از مردم که باشدمی

ب برنامه هاي مختلف بخش عمده اي از این بخش از آموزش ها به صورت عمومی و تخصصی در قال 19-به حدوث و استمرار کووید 

توان همکاران را به خود معطوف نموده است. در این رابطه توجیه و آموزش اتحادیه ها و متصدیان اماکنی همچون کافه ها و قهوه 

  خانه ها نیز مهم و اثربخش می باشد. 

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 غذایی مواد صحیح نگهداري آموزش 

 19-محیطی به ویژه در موضوع انفلوآنزا و کووید عوامل کنترل خصصیت و عمومی آموزش 

 گندزدا مواد سایر و کلر از استفاده آموزش 

 مادر کلر مصرف و تهیه آموزش 

 آلوده غذاي و آب استفاده از ناشی خطرات جهت در آموزش 

 لزوم مواقع در آب جوشاندن آموزش 

 کلر از صحیح استفاده آموزش 

 پذیر فساد غذاهاي مصرف از دداريخو آموزش 

 صحرایی حمامهاي و توالت از صحیح استفاده آموزش 

 اجساد عفونی ضد اهمیت جهت در آموزش 

 سموم و کننده عفونی ضد کننده، پاك مواد از استفاده جهت در آموزش 

 فضوالت و زباله صحیح دفع و آوري جمع جهت در آموزش 

 شیمیایی انبارهاي لمقاب در ایمنی جهت در آموزش  

 اکتیو رادیو زائد مواد از حفاظت جهت در آموزش 

 ناقص سوختهاي از ناشی مسمومیتهاي و گرفتگی گاز از جلوگیري آموزش 

 گرفتگی برق از ناشی خطرات درخصوص آموزش 

 سرپناهها و اردوگاهها نظافت جهت در آموزش 

 فردي بهداشت رعایت جهت در آموزش 

 غذا و آب از حفاظت هاي شیوه هتج در آموزش 

 آموزشی هاي بسته و پوستر ها، اعالمیه ها، اطالعیه توزیع و تکثیر آموزش 



     

٤٦ | P a g e 
 

 .است آمده 1 ضمیمه ها در دانشگاه در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح سایر

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 مردم به محیطی عوامل کنترل تخصصی و عمومی آموزش 

 پزشکی(معاونت بهداشتی)  آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار واحدهاي وظایف شرح سایر   

  .است آمده هافوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 449و  448مندرج در صفحات  جداول در

 محیط بهداشت آموزش کارکرد اجرایی راهنماي

  بالیا در محیط بهداشت زشیآمو نکات -1 اجرایی راهنماي

 ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 451و  450: ماخوذ از صفحات  6ضمیمه شماره 

 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

8- S5 شیمیایی حوادث در محیط بهداشت : نظارت  

 

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

 درمان دانشگاه ، معاونت سالمت، ارتقا و آموزش بهداشت حرفه اي، طب کار، واحدهاي  واحدهاي همکار:

 درمان و بهداشت بهداشت کارگروه کمیته ، EOC پشتیبانی، ، مرجع آزمایشگاه دارو و و غذا معاونت

شهرداري  احمر، هالل روستایی، و شهري آبفاي استان، بحران مدیریت سازمان مترقبه، غیر حوادث در

 اداره کل محیط نشانی، آتش بسیج، سازمان و سپاه انتظامی، نیروي سیما، و صدا پرورش، و شآموز ها ،

  زیست استان

 
 
 

  

 کارکرد شرح

از  استفاده خانگی و صنعتی مصارف جهت شیمیایی ترکیب نوع هزاران گیري بکار در شیمیایی صنایع افزون روز رشد   

 در بعد شیمیایی مواد مصرف و تولید اثرگذاري و روزانه نیازهاي رفع و تسهیل ایجاد بر عاوه روزمره زندگی در مواد اینگونه

 باعث شده اخیر سالهاي در ویزه به کشور شدن صنعتی روند در « پایدار توسعه» اصول به توجهی بی طرفی از و اقتصادي

 .قراردهد جدي هاي بحران ضمعر در را جوامع شیمیایی یکبات تر انواع کاربرد و تولید جابجایی، نگهداري، که است

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 شیمیایی حوادث برابر در حفاظت و مواجهه عملیات دستورالعمل تدوین 

 شیمیایی حوادث( هدف هاي گروه آموزش( 

 ازنظرآلودگی محیط سنجش 

 الزم حفاظتی تدارکات تامین 
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 است آمده 1 ضمیمه در ها دانشگاه در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح سایر. 

  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 شیمیایی مصدومین درمان 

 شیمیایی مصدومین درمان هاي دوت وآنتی دارو تامین 

 ها واحد بین هماهنگی وایجاد رسانی اطالع 

 شیمیایی حوادث( هدف هاي گروه آموزش( 

 شیمیایی خطر آالرم( هشدار وضعیت اعالم( 

 تردد نترلک و منطقه ایزوالسیون 

 شیمیایی خطر ورفع عادي وضعیت اعالم 

 هماهنگی 

  

 در پزشکی(معاونت بهداشتی) آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار واحدهاي وظایف شرح   

  .است آمده هافوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 455و  454مندرج در صفحات  جداول

  

 شیمیایی حوادث در محیط بهداشت خدمات ارائه کارکرد اجرایی و گزارش دهی هنماهايرا

 ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 462الی  456: ماخوذ از صفحات  7ضمیمه شماره 

 

  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

9- S5  :پرتویی حوادث در محیط بهداشت نظارت  

 

  بهداشت محیط واحد مسئول :

  

  ایران و نیروهاي امنیتی و سپاه در سطح استان اتمی انرژي سازمان واحدهاي همکار:

 
 

  

 کارکرد شرح

 براي بایست می بالتبع و رود می باال کشور در پرتوي حوادث رخداد احتمال نو، انرژیهاي به کشور رویکرد به توجه با   

 که مراکزي افزون روز افزایش و کشور در اي هسته تکنولوژي پیشرفت به عنایت با همچنین.چاره اندیشید آن با رویارویی

اتمی در  سایت سازمان انرژي پایه، علوم آزمایشگاههاي ها، بیمارستان مانند( کنند پروسس می یا نگهداري را پرتوزا مواد

 انتشار احتمال احتمالی، حوادث گونه هر وعصورت وق در )اتمی انرژي سازمان و تشخیصی و طبی آزمایشگاههاي تهران،

 نباید کشورها سایر طرف از را هسته اي حوادث وقوع احتمال همچنین میرود؛ باال تاثیر تحت مناطق سطح در مضر پرتوهاي
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 حوادث این با ظرفیت مقابله و توانمندي و حوادث این براي کشور درمان و بهداشت بخش آمادگی لذا.داشت دور نظر از

  .ري استضرو

توضیح : بر اساس محدودیت منابع انسانی، دو نفر از همکاران ستادي به عنوان پرتوکار به سازمان متبوع معرفی و کارشناس ذي 

 کنند.، همراهی می19-ربط را در اقدامات نظارتی به خصوص نظارت بر واحدهاي سی تی اسکن در مواجهه با کووید

 مسئول واحد وظایف شرح

 پرتویی و شیمیایی حوادث( هدف هاي گروه آموزش( 

 ازنظرآلودگی محیط سنجش 

 الزم حفاظتی تدارکات تامین 

 پرتویی و شیمیایی حوادث برابر در حفاظت و مواجهه عملیات دستورالعمل تدوین 

 است آمده 1 ضمیمه در ها دانشگاه در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح سایر.  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 پرتویی و شیمیایی مصدومین درمان 

 پرتویی و شیمیایی حوادث( هدف هاي گروه آموزش( 

 پرتویی و شیمیایی مصدومین درمان هاي دوت وآنتی دارو تامین 

 ها واحد بین هماهنگی وایجاد رسانی اطالع 

 دزیمتري و آشکارسازي در همکاري 

 آلوده مناطق تحدید در همکاري 

 آلودگی منابع( ها آالینده حذف در همکاري( 

 هماهنگی 

 پزشکی(معاونت بهداشتی) در آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار واحدهاي وظایف شرح   

  .است آمده هافوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 465و  464مندرج در صفحات  جداول

  
 پرتوي حوادث در محیط بهداشت خدمات ارائه کارکرد رش دهیاجرایی و گزا راهنماهاي

 ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 471الی  467: ماخوذ از صفحات  8ضمیمه شماره 
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  بالیا در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهاي

10- S5  :درمانی بهداشتی مراکز در محیط بهداشت نظارت  

 

  بهداشت محیط ل :واحد مسئو

  

 هاي بیماري واحدهاي درمان دانشگاه، ایران(امور حفاظت)، معاونت اتمی انرژي سازمان واحدهاي همکار:

  شهرداري ها ، آزمایشگاه مواد غذایی و آزمایشگاه مرجع. واگیر و بهداشت حرفه اي،

 
 

  

 کارکرد شرح

 با مراجعه بیماران و بیماران بستري واسطه به اضطرار، شرایط رد آن اهمیت دلیل به بیمارستانها بر محیطی بهداشت نظارت   

 در معموال را که محیط بهداشت نیروهاي حضور ، باشد منطقه در اپیدمی بروز نشانه تواند می که ... و اسهال نظیر عالئمی

 جهت کنترل ین نیروهاا حضور لذا.ماند می ابتر قبلی هاي هماهنگی عدم و منطقه ریختگی هم به دلیل به اضطرار شرایط

این بخش نیز متاثر از  .ضروري است صحرایی و ثابت بیمارستانهاي در مشخص جایگاهی با پیشگفت موارد و محیطی عوامل

 ، با افزایش نظارتها و تقویت هماهنگی ها مواجه شده است. 19-کووید

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 بحران شرایط در غذایی مواد تیبهداش توزیع و کنترل، ذخیره، ، تامین بر نظارت 

 بحران شرایط در بیمارستان مختلف هاي بخش ضدعفونی و گندزدائی زدائی، آلودگی برداري، نمونه 

 19-بحران و رعایت دستورالعمل هاي کووید شرایط در تجهیزات و ابزار استریلیزاسیون و زدائی آلودگی 

 ،بحران شرایط در واگیر هاي بیماري از مراقبت زمینه در شآموز و دهی گزارش سریع، رسانی اطالع شناسایی 

 ،بیمارستان و به محیط از بیمارستانی هاي عفونت کنترل زمینه در اصالحی پیشگیرانه اقدامات ، دهی گزارش ثبت، کشف 

 )تباطار این در محیطی بهداشت موازین دقیق اعمال(شود می ارجاع که بعدي بیمارستان به مجروحین از و مجروحین

 ،بحران شرایط در ناقل حشرات با مبارزه و کنترل پیشگیري 

 صحیح مدیریت( بحرانی شرایط در پسماندها بهداشتی دفع و نگهداري سازي، خطر کم ، آوري جمع تفکیک، بر نظارت 

 )الزم تجهیزات و امکانات گذاشتن اختیار با در خطرناك و عفونی پسماندهاي

 آن عفونی ضد و گندزدایی و درمانی ايه محیط بهسازي بر نظارت 

 بحرانی شرایط در آب یکفی و کمی نگهداري و انتقال ، سازي سالم تصفیه، تامین، بر نظارت 

 آن عرضه و تهیه و نگهداري در غذایی مواد و محیطی عوامل کنترل و ها بیمارستان در محیطی بهداشت نیروي استقرار 

 نیرو استقرار جهت مناسب فیزیکی مکان تعبیه با

 اجساد ودفن برنگهداري محیط بهداشت ونظارت بحران درمواقع اجساد دفن به مربوط نامه آئین ضوابط رعایت بر نظارت 

 بحرانی شرایط در فاضالب بهداشتی دفع و انتقال آوري، جمع بر نظارت  
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 همکار واحدهاي وظایف شرح

 محیط بهداشت پیگیري و نظارت با درمانی مراکز و ها بیمارستان کیفی و کمی نظر از سالم آب تامین •

 درمانی مراکز فاضالب بهداشتی دفع •

 در با عادي و خطرناك و عفونی هاي زباله صحیح مدیریت( عادي هاي زباله و خطرناك و عفونی هاي زباله مناسب دفع •

 )الزم تجهیزات و امکانات گذاشتن اختیار

 پزشکی(معاونت بهداشتی) در آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار واحدهاي وظایف شرح   

  .است آمده هافوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 475الی  473مندرج در صفحات  جداول

 : یمه هاضم
  

 ابالی در کشور پزشکی علوم هاي دانشگاه در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح  -1 ضمیمه

 :از عبارتند مدیریتی و ستادي تیم عضو محیط بهداشت کارکنان وظایف

 عالوه بر موظفند ستادي کارشناسان :اجرایی تیم عضو بهورزان و ها کاردان کارشناسان، وظایف با کامل آشنایی  -1

 .نمایند راهنمایی و هدایت را آنها لزوم مواقع در تا بدانند خوبی به را اجرایی کارکنان وظایف خود وظایف

 آموزش داده را اجرایی تیم باشند قادر باید ستادي کارشناسان :اجرایی تیم بهورزان و ها کاردان کارشناسان، آموزش -2

 .نمایند منتقل تیم به را خود اطالعات و

باید  ستادي کارشناسان لذا .است کار مراحل ترین مشکل از بالیا در ریزي برنامه :حادثه عملیاتی برنامه تدوین -3

 .باشند کرده تمرین را کار این و داشته ریزي برنامه اناییتو

 و دراختیار آماده را الزم هاي دستورالعمل قبل از باید ستادي کارشناسان :ها اطالعیه و ها دستورالعمل توزیع و تهیه  -4

 .باشند داشته را ضروري جدید موارد تدوین توانایی نیاز صورت در و باشند داشته

 را متناسب خود درخواستهاي و کرده ارزیابی را موجود وضعیت باشند قادر باید ستادي ارشناسانک :وضعیت ارزیابی  -5

 .کنند پیشنهاد واقعی نیازهاي با

 محیط بهداشت هاي تیم فنی نیازهاي تامین  - 6

 ااجرایی ر تیم عملیات مرتب بطور الزم ابزارهاي با باید ستادي کارشناسان :عملیات اجراي برحسن پایش و نظارت - 7

 .باشند داشته نظر تحت مدام را آنها و کرده پایش و نظارت

 لذا کارشناسان .است بالیا در کار مراحل ترین اساسی از کیی بخشی بین هماهنگی و ارتباط :بخشی بین هماهنگی -8

 از لزوم در مواقع و داشته رسانی کمک هاي سازمان و عملیاتی هاي تیم سایر درخصوص کافی شناخت باید ستادي

 .رسانند کمک آنها به و گرفته کمک هاآن

 تاریخ ذکر با مختلف هاي داده باید مرتب بطور عملیات پایان تا حادثه ابتداي از  :ها و تحلیل داده آوري جمع -9

 .گیرد قرار استفاده مورد بعدي هاي برنامه براي آن از برداري بهره ضمن تا شده آوريجمع

 موفقیت مورد عدم یا موفقیت میزان و شده ارزشیابی مخصوص هاي فرم براساس باید عملیات :عملیات ارزشیابی  -10

 .گیرد قرار بررسی

  دفعی مواد و سایر زباله فاضاب، آب، براي بهداشتی مقررات و تنظیم ضوابط و تهیه در راهنمایی و نظارت -11



     

٥١ | P a g e 
 

  

  از کتاب بر اساس صفحات مقیدزیر برداشت شود. "سایر ضمایم: لطفا

  ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 480الی  477: ماخوذ از صفحات  3و  2ضمیمه هاي شماره 

  

 محیط بهداشت سریع ارزیابی کارکرد اجرایی راهنماي

 اضطرار شرایط در منطقه محیط بهداشت سریع ارزیابی فرم -1 اجرایی راهنماي

 +  

 محیط بهداشت سریع ارزیابی کارکرد اجرایی راهنماي

 اضطرار شرایط در منطقه محیط بهداشت سریع ارزیابی نحوه تکمیل فرم – 2 اجرایی راهنماي

  ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 421الی  408: ماخوذ از صفحات  4ضمیمه شماره 

 معاونت بهداشتی دانشگاه متبوع 15/2/1396مورخ  748/125و فرم تنظیم شده ابالغی شماره 

  

 اضطرار شرایط در محیط بهداشت هاي فعالیت روزانه گزارش کارکرد اجرایی ايراهنم

 بالیا در محیط بهداشت هاي فعالیت روزانه گزارش فرم -1 اجرایی راهنماي

+  

 اضطرار شرایط در محیط بهداشت فعالیتهاي روزانه گزارش کارکرد اجرایی راهنماي

  اضطرار شرایط و بالیا در محیط بهداشت روزانه هاي الیتفع نتایج ثبت فرم تکمیل نحوه -2 اجرایی راهنماي

+  

 اضطرار شرایط در محیط بهداشت فعالیتهاي روزانه گزارش کارکرد اجرایی راهنماي

  طبیعی بالیاي در محیط بهداشت مامورین نیاز مورد ابزار و وسائل -3 اجرایی راهنماي

  ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی امهکتاب برن 431الی  422: ماخوذ از صفحات  5ضمیمه شماره 

  

 شیمیایی حوادث در محیط بهداشت خدمات ارائه کارکرد اجرایی و گزارش دهی راهنماهاي

 ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 462الی  456: ماخوذ از صفحات  7ضمیمه شماره 

  

 پرتوي حوادث در محیط بهداشت خدمات ائهار کارکرد اجرایی و گزارش دهی راهنماهاي

 ها فوریت و بالیا سالمت در نظام پاسخ ملی کتاب برنامه 471الی  467: ماخوذ از صفحات  8ضمیمه شماره 

 

در خاتمه اشعار می دارد موجودي انبار و نیز اقالم در اختیار همکاران ستاد معاونت بهداشتی و لیست اقالم عمومی همراه با    

هاي خرید براي تکمیل تجهیزات و کاالهاي مورد استفاده در فوریت هاي سالمت محیط و کار ، بالیا و پدافند غیرعامل و تدرخواس

بینی دوره هاي بازآموزي و تکمیلی و اجراي تمرین در بالیا ، برنامه پایش مراکز تابعه و سامانه هاي ارتباطی و گزارش دهی، پیش

در دسترس همکاران قرار گرفته و به تناسب شرح وظایف، پیگیري می شود. همچنین در چک  که در این برنامه ارایه نشده

هاي مصوب پایش که توسط واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه متبوع طراحی شده، این مهم به عنوان برنامه لیست

 )108الی  102(سوال هاي .مستمر نظارت بر عملکرد ستاد مراکز بهداشت گنجانده شده است
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 کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

 
 

  کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

1- S6  ارائه خدمات سالمت مادران :  

  ( اداره سالمت مادران)  مدیریت سالمت جمعیت، خانواده و مدارس :واحد مسئول

و فوریتهاي پزشکی، واحد سالمت روان، مدیریتهاي پیشگیري و مبارزه با بیماریها ، مرکز اورژانس  :واحدهاي همکار

غذا و دارو و تجهیزات پزشکی معاونت  ارتقاء سالمت ( دارویی، تجهیزات و..)، واحد بهبود تغذیه،  معاونت توسعه شبکه

  ج جامع پزشکیدرمان ( واحد دارویی، تجهیزات و..)، نیروي انتظامی و  سازمان هالل احمر،بسی

 

  شرح کارکرد: 

 ،زایمان و پس از زایمان به گونه اي که عوارض و خطر رسالت برنامه سالمت مادران در زمان پاسخ بالیا عبارتست از مراقبت در دوران بارداري

ري نموده و موجب حفظ سالمتی آسیب ناشی از بالیا را در مادران آسیب دیده ودر معرض آسیب کاهش داده و از مرگ ومیر مادران باردار پیشگی

  آنان گردد.

 د. برنامه سالمت مادران در معاونت بهداشتی در دو بخش مراقبتهاي ادغام یافته سالمت مادران و نظام  بررسی مراقبت مرگ مادري  اجرا می شو

ن در حوزه بهداشت براساس توصیه هاي زایمان و پس از زایماالزم است تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت ارائه مراقبت در دوران بارداري،

  است .  کشوري براورد و تامین گردد. پیش بینی محل هایی براي ارائه مراقبت ها و انتقال مادران باردار و پس از زایمان در زمان بحرا ن ضروري 

 ثبت و گزارش گردد. در هنگام بالیا با توجه به نظام  بررسی مراقبت مرگ مادري ، ضرورت دارد موارد مرگ مادر بدرستی 

  شرح وظایف واحد مسئول

  ارائه خدمات

 ،افسردگی تروما،آبریزش، درد شدید شکم،شناسائی همه مادران باردار و زایمان کرده و داراي عالئم خطر و نیازمند مراقبت ویژه بدون( خونریزي

 و .....) در همه سنین بارداري 

 وارزیابی وضعیت سالمت جسمی روانی مادران  ساس بوکلت مراقبتهاي ادغام یافته سالمت مادرانارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران برا

  فشارخون باال و تروما(چک لیست) درد شکم، عفونت، روز اول پس از زایمان) از نظر خونریزي، 10وزنان زایمان کرده (بخصوص در

 ،فشارخون باال و تروماو...( رسانه آموزشی) درد شکم، فونت،ع ارائه خدمات آموزشی در خصوص عالئم خطر از نظر خونریزي  

   ارجاع ارجاع فوري مادران باردار نیازمند دریافت مراقبت در بیمارستان یا مرکز فوریتهاي مامایی و زایمان و اطمینان از وضعیت مراقبت نوزاد

  شده و پیگیري مراقبت پس از بازگشت(فرم)

 سیناسیون در صورت نیاز براي مادران باردار نیازمند واکسن اطمینان از دریافت خدمات و اک  

  ( فرم گزاش دهی در صورت عدم ثبت در سامانه) ثبت کلیه اقدامات انجام شده و گزارش دهی 
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  شرح کارکرد:

ــخ   ــالت برنامه نوزادان در زمان پاس ــد رس ــیارپر اهمیت می باش ــیب پذیر بودن نوزادان مراقبت از آنان در هنگام وقوع بالیا بس بالیا با توجه به آس

ادث غیر مترقبه و بالیا می باشد. با توجه به این که انجام زایمان عبارتست از حفظ و بهبود سالمت همه جانبه نوزاد در شرایط بحرانی پس از وقوع حو

در برنامه پاسخ خدمات پیش بیمارستان و عملیات پاسخ بیمارستان پیش بینی شده است این معاونت وظیفه دارد در راستاي سیاست کشوري و بر            

  گروه سنی  پرخطربنماید.اساس دستورالعمل ابالغی اقدام به انجام مراقبت هاي مورد نیاز براي این 

  شرح وظایف واحد مسئول  

  ارایه خدمات

  شناسایی و پیگیري همه مادران باردار و زایمان کرده پرخطر و مادران سالم منطقه آسیب دیده جهت  پیش بینی مخاطرات احتمالی نوزادان  

 ان سالم توسط تیم بهداشتی(پزشک و غیر پزشک)انجام فرایند هاي مراقبت از نوزادان با اولویت نوزادان بیمار، پرخطر و  نوزاد 

  ارجاع نوزادان به سطح باالتر در صورت نیاز 

   ( فرم گزاش دهی) ماه (شیر مادر، مکمل هاي غذایی و...) 2شناسایی نیازهاي تغذیه اي شیرخواران زیر 

  مشاوره و راهنمایی والدین در مراقبت از نوزاد بیمار، نوزاد پرخطر ونوزاد سالم 

 رسی وضعیت روحی و روانی مادران زایمان کرده براي نگهداري مطلوب از نوزاد و شناسایی و ارجاع مادران نیازمند مشاوره تخصصیبر 

 ( چک لیست)

 فرم گزاش دهی در صورت ثبت ثبت خدمات ارایه شده در فرم هاي مربوط  و گزارش دهی به سطوح باالتر جهت برنامه ریزي و طراحی مداخله )

 دستی)

 دیریت سالمتم

  توانمند سازي تیم هاي عملیاتی سالمت(پزشک و غیر پزشک) در ارائه خدمات به نوزادان بیمار، پرخطر و سالم بر اساس بسته هاي خدمت  

 برآورد و تامین ملزومات مورد نیاز به تعداد تیم هاي عملیاتی با مدیریت مسولین بالیاي شبکه ها و مراکز تحت پوشش 

  هاي شایع و بومی منطقه ، وضعیت راهها و ارتباطات، ایمنی و امنیت خانواده(اطفاء حریق، مصون بودن از حشرات بیماریزا، اطالع از بیماري

 دفن    اجساد، مصرف مواد/داروهاي مخدر و..)

 کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

2-S6ارائه خدمات سالمت نوزادان :  

  جمعیت، خانواده و مدارس(واحد نوزادان)سالمت  مدیریت : واحد مسئول

مدیریت  مرکز هدایت و مرکز فوریت هاي پزشکی، بیمارستان سطح سه ارجاعی، سازمان هالل احمر، : ستادواحد ھای ھمکار

تجهیزات  هاي پیشگیري و مبارزه با بیماري ، سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد ،  توسعه شبکه و ارتقاء سالمت( واحد دارویی،

  و..)معاونت بهداشت واحد بهبود تغذیه 
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 (پزشک و غیر پزشک)اطمینان از ارائه خدمات بر اساس بسته هاي خدمتی به نوزادان توسط تیم سالمت 

  باالتر براي ارجاع( سرپایی/ بستري) با هماهنگی معاونت درماناطالع از سطوح 

 تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز براي مواقع بحران 

 شرح وظایف واحد هاي همکار معاونت بهداشت در ارائه خدمات سالمت نوزادان بر اساس دستورالعمل هاي ابالغی وزارت متبوع می باشد.  و شرح

  می باشد 506صفحه 94سال  -سایر سازمان ها و ادارات بر اساس کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها وظایف واحد هاي همکار در

  محاسبه می شود. 510تا صفحه 507کشوري  از صفحه  EOPملزومات مورد نیاز برنامه نوزادان بر اساس 

 

 
 

رسالت برنامه کودکان درزمان پاسخ بالیا عبارت است از حفظ و بهبود سالمت همه جانبه کودك در شرایط بحرانی پس از وقوع حوادث غیر 

  گروههاي آسیب پذیر در بحران می باشد. و بالیا و بهبود وضعیت سالمت کودکان به عنوان یکی از  مترقبه

  برنامه هاي سالمت کودکان در حوزه معاونت بهداشتی شامل:

 مراقبت ادغام یافته کودك سالم 

 غربالگري تکامل کودکان 

 مراقبت ادغام یافته ناخوشی هاي اطفال 

 ترویج تغذیه با شیر مادر 

  ماهه می باشد 1-59نظام مراقبت مرگ کودك. 

 وران و اطفال می باشداحیاي پایه شیرخ. 

لذا با توجه به سیاست هاي ابالغی و دستورالعمل هاي تعیین شده توسط اداره سالمت کودکان  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این 

از وقوع بالیا را معاونت وظیفه ارائه خدمات در راستاي سیاست هاي تعیین شده به کودکان و خانواده هاي آنان را  در زمان شرایط بحرانی پس 

  به عهده دارد.

سالم ؛ کلیه کودکان زیر    شرایط غیر بحران برنامه مراقبت هاي ادغام یافته کودك  شده از نظر پایش  سال   5 در در ویزیت هاي برنامه ریزي 

سیون، مکمل هاي دارویی          سینا شنوایی، دندانها، تکامل، واک ضعیت بینایی،  شیر مادر، تغذیه کمکی، و شد، تغذیه با  سی   ر و آزمایش ها برر

  کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

3-S6ارائه خدمات سالمت کودکان :  

  گروه تخصصی سالمت جمعیت، خانواده و مدارس(واحد کودکان) واحد مسئول:

مدیریت هاي پیشگیري و مبارزه با بیماري ، : ستاد مرکز هدایت و مرکز فوریت هاي پزشکی، سازمان هالل احمر، واحد هاي همکار

  و ارتقاء سالمت( واحد دارویی، تجهیزات و..)معاونت بهداشت واحد بهبود تغذیه سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد ،  توسعه شبکه 
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سپس تا یکماهگی     روز  5تا  3این ویزیت ها از .گردیده و خدمت الزم را دریافت می کنند شده و  ستان آغاز  ویزیت  2پس از ترخیص از بیمار

ــپس مراقبت ها درروزگی  45تا  30روزگی و  15تا  14 ــود. س  15 ،گیماه 12، ماهگی 9، ماهگی 7، ماهگی 6 ،ماهگی 4، ماهگی 2 انجام می ش

  ادامه می یابد.سالگی   5 وسالگی  4، سالگی 3 سالگی، 2.5سالگی، 2، ماهگی 18، ماهگی

و برنامه مراقبت هاي ادغام یافته ناخوشی هاي اطفال نیز براي کودکان تحت پوشش در دوسطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در می آید. در  

ماه، مشکل شیر خوردن/ کم آبی، اختالل دماي  2ي و عفونت هاي موضعی شیرخواران زیر ماه: عالئم و نشانه هاي خطر، زرد 2شیر خواران زیر 

سال: عالئم خطر فوري تهدید کننده  5ماه تا  2بدن شیرخواران، کم وزنی، ایمن سازي و مکمل هاي داروئی و... همچنین براي شیر خواران 

م آبی ، تب، مشکل گوش و گلودرد ، اختالل رشدو سوءتغذیه، ایمن سازي و حیات، عالئم و نشانه هاي خطر، سرفه یا تنفس مشکل، اسهال وک

 مکمل هاي داروئی و.. ارزیابی و مداخالت مناسب بسته به نوع مشکل انجام می شود. 

سخه     ساس آخرین ن سته جدید مانا بر ا Iب MCI   سال سط   2014که در  ساز       WHOتو سازي و بومی  ست مورد بازنگري، روز آمد  شده ا شر  ي منت

  .قرار گرفته که در حال حاضر براي ارائه مراقبت هاي کودکان بیمار در دسترس می باشد

سوانح و           شگیري از  شیر مادر، پی سالم و مانا، تغذیه با  شش مراقبت هاي ادغام یافته کودك  سکان جمعیت تحت پو در زمان بحران و پس از ا

شتر         سیت و دقت بی سا شک با ح شک و غیر پز سطح پز شد. تامین مکمل هاي دارویی،    حوادث در دو  سط تیم هاي عملیاتی ارائه خواهد  تو

  داروهاي مانا، شیر خشک، مواد آموزشی(پمفلت، کتابچه، تراکت و....) جهت افزایش اگاهی جمعیت ارائه خواهد شد.

شاخص هاي تن سنجی بر . درصد می باشد  50 به میزان 98  سال در حوزه تحت پوشش این معاونت در سال 5پوشش مراقبت کودکان زیر 

 به شرح جدول زیر می باشد: 95اساس مطالعه سال 

 
می    513تا  512صفحه   94سال -شرح وظایف واحد هاي همکار در سایر سازمان ها و ادارات بر اساس کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها

  .باشد

  کم وزنی%  عنوان
کوتاه 

  قدي%
  الغري%

در معرض اضافه 

  وزن%

اضافه وزن و 

  چاقی%

تغذیه 

انحصاري 

با شیر 

  مادر

تداوم تغذیه 

با شیر 

مادرتا یک 

  سالگی

تداوم تغذیه 

با شیر 

مادرتادو 

  سالگی

استان 

  تهرن
3,8  2  3,6  13,2  2,7  52,7  81,3  46,9  

  48,4  84,8  47,4  2,9  10,5  4,3  4,8  4,3  کشور
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  محاسبه می شود.  516تا صفحه   514کشوري  از صفحه EOPملزومات مورد نیاز برنامه نوزادان بر اساس 

 

 شرح کارکرد:

ا مبتال سال در معرض خطر عوارض ناشی از بالی 5-18رسالت واحد سالمت نوجوانان در بحران ارائه به موقع ومناسب خدمات سالمت به گروه سنی 

ه می به بیماري زمینه اي خاص یا آسیب پذیر می باشد. عالوه بر دانش اموزان و دانشجویان تعدادي از نوجوانان نیز درمحیط هایی خارج از مدرس

ه توان خدمات باشند که این افراد نیز نیازمند به خدمات بهداشتی  ما هستند. یکی از اهداف این واحد شناسایی این گروه از نوجوانان است تا ب

  سالمت به ایشان ارائه کرد.

  شرح وظایف واحد مسئول :

  شناسایی نوجوانان در معرض خطر و نیازمند حمایت وارائه خدمات سالمت چه در مکانهاي تجمعی مانند کمپها ویا در خانواده ها و در صورت

  امکان ثبت اطالعات ایشان در سامانه ملی بهداشت

  وروانی نوجوانان پس از اسکان کامل جمعیت عمومی و اتمام شناسایی گروه هدف بر اساس  بسته خدمتی ویژه ارزیابی وضعیت سالمت جسمی

  نوجوانان ودر صورت امکان ثبت اطالعات ایشان در سامانه ملی بهداشت

  ارائه خدمات آموزشی  مانند سالمت بلوغ به نوجوانان مستقر در کمپها ویا خانواده  

 ان مستقر در کمپها ویا خانواده از لحاظ آلودگی به پدیکلوزیس وثبت کلیه خدمات ارائه شده در فرم غربالگري غربالگري جمعیت نوجوان

  پدیکلوزیس و در صورت امکان ثبت اطالعات درسامانه ملی بهداشت

 (نوجوانان)دادن شامپو پرمترین ولوسیون دایمیتیکون به موارده آلوده  به پدیکلوزیس  سر 

 ده پس از مصرف شامپو پرمترین ولوسیون دایمیتیکون بر اساس دستورالعملپیگیري موارد آلو  

 دگی مجدد به بیماري پدیکلوزیس بر اساس دستورالعمل پدیکلوزیس ویژه نوجوانانلوآموزش به نوجوانان وخانواده ایشان براي پیشگیري از آ 

 یا اعضاي خانواده خود را از دست داده اند و ارجاع براي مشاوره  بررسی وضعیت روحی روانی نوجوانان،به ویژه نوجوانانی که یکی از والدین

  بهداشت روان( بسته خدمتی نوجوانان)

 همکاري با ذینفعان برنامه به ویژه آموزش وپرورش براي رساندن خدمات بهداشتی به این نوجوانان بر اساس تفاهم نامه مشترك 

 م بحران با اولویت هاي آموزشی زمان بالیا(پیشگیري از خشونت جنسی و...)توانمند سازي والدین در مراقبت ازنوجوانان در هنگا 

  پیش بینی خدمات براي پیشگیري و مراقبت ازSTDHI V/  آموزش به نو جوانان ووالدین ایشان براي پیشگیري از بیماریهاي واگیردار به ویژه

 بیماریهاي مقاربتی وایدزبر اساس متون آموزشی ویژه نوجوانان ووالدین

  کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

4-S6ارائه خدمات سالمت نوجوانان ومدارس :  

  گروه تخصصی سالمت جمعیت، خانواده و مدارس(واحد سالمت نوجوانان ومدارس) واحد مسئول:

 -سازمان هالل احمر–واحد مبارزه با بیماري  -و مرکز فوریت هاي پزشکی، سازمان هالل احمرمرکز هدایت   : واحد هاي همکار

  واحد آموزش و ارتقاء سالمت -امور دارویی 
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  ارائه برنامه براي پیشگیري و کاهش آسیب خشونت مبتنی بر جنس و جنسیت مثالً تالش براي جدا سازي محل اسکان زنان ودختران از محل

 اسکان مردان ،  تالش براي برقراري امنیت ومحافظت از محل اسکان زنان ودختران

 ز تلقیح واکسن هاي مورد نیاز نظارت  وپیگیري براي تأمین واکسن مورد نیاز نوجوانان و اطمینان ا  

  شرح وظایف واحدهاي همکار :

  می باشد.   523تا 522کشوري  صفحه  EOPشرح وظایف واحد هاي همکار در ارائه خدمات سالمت نوجوانان ومدارس بر اساس بر اساس 

  شود.محاسبه می    523کشوري  صفحه EOPملزومات مورد نیاز برنامه سالمت نوجوانان ومدارس بر اساس 

 

  شرح کارکرد:

سال در معرض خطر عوارض ناشی از بالیا یا  18-29رسالت واحد سالمت جوانان در بحران ارائه به موقع ومناسب خدمات سالمت به گروه سنی 

هاي  مبتال به بیماري زمینه اي خاص یا آسیب پذیر می باشد. الزم به ذکر است که جوانان در مراکز  تجمعی و آموزشی ،مانند دانشگاهها ، حوزه

عمل هاي یه ، پادگانها ،کارخانه ها ، کارگاهها ، ادارات و... مشغول می باشند. که وظیفه ما ارائه خدمات سالمت این گروه سنی بر اساس دستورالعلم

  ابالغی به آنان می باشد.

  شرح وظایف واحد مسئول :

  شناسایی جوانان در معرض خطر ونیازمند حمایت وارائه خدمات سالمت

المت جسمی وروانی جوانان در معرض خطر ونیازمند حمایت وارائه خدمات سالمت بر اساس بسته خدمتی ویژه جوانان ودر ارزیابی وضعیت س

  صورت امکان ثبت اطالعات در سامانه سیب

به ویژه ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز به گروسنی مذکور در خصوص رفتارهاي پر خطر وهشدار هاي الزم براي حفاظت از گروه هاي پرخطر 

  دختران در برابر آسیبهاي اجتماعی وخشونت هاي جنسی

  ارائه خدمات روتین الزم وثبت کلیه خدمات ارائه شده در سامانه ملی بهداشت

 اطمینان از صحت انجام ارجاع وپیگیري موارد ارجاع شده وارائه خدمات پیگیري وثبت اطالعات درسامانه ملی بهداشت

STDsي و مراقبت از پیش بینی خدمات براي پیشگیر HI V/   مثالًتامین کاندوم 

 STDsهمکاري ، نظارت وپیگیري  دردرمان سندرمیک و تامین دارو  براي موارد 

 آموزش به جوانان براي پیشگیري از بیماریهاي واگیردار به ویژه بیماریهاي مقاربتی وایدزبر اساس متون آموزشی ویژه جوانان 

  کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

5-S6ارائه خدمات سالمت جوانان :  

  گروه تخصصی سالمت جمعیت، خانواده و مدارس(واحد سالمت جوانان ) واحد مسئول:

–امور دارویی -یهامبارزه با بیمار–سالمت روان   –ستاد هدایت ومرکز اورژانس وفوریت هاي پزشکی  : واحد هاي همکار

  بهزیستی ، شهرداري وستاد ساماندهی وزارت ورزش وجوانان –تجهیزات پزشکی وهالل احمر 
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کاهش آسیب خشونت مبتنی بر جنس و جنسیت مثالً تالش براي جدا سازي محل اسکان زنان ودختران از محل ارائه برنامه براي پیشگیري و 

 اسکان مردان ،  تالش براي برقراري امنیت ومحافظت از محل اسکان زنان ودختران

  آموزش سالمت به دختران و پسران جوان مستقر در کمپها ویا خانواده بر اساس متون آموزشی وزارتی

  ح وظایف واحدهاي همکار :شر

  می باشد.   519تا  518کشوري  صفحه  EOPشرح وظایف واحد هاي همکار در ارائه خدمات سالمت جوانان بر اساس 

  محاسبه می شود.  520کشوري  صفحه  EOPملزومات مورد نیاز برنامه سالمت جوانان بر اساس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شرح کارکرد

  30-59رسالت برنامه  خدمات نوین سالمت میانساالن در بحران، ارائه خدمات سالمت به موقع و مناسب به گروه سنی میانساالن ( زنان و مردان 

خطر عوارض ناشی از بالیا، مبتال به بیماري زمینه اي خاص یا آسیب پذیر (زنان مجرد، تنها شده به دلیل بالیا، زنان سرپرست  سال ) در معرض

هاي خانوار، زنان و مردان معلول، زنان و مردان مبتال به بیماري مزمن، زنان در معرض خطر و دچار خشونت جنسی) است. لذا با توجه به سیاست 

تورالعمل هاي تعیین شده توسط اداره سالمت میانساالن  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این معاونت وظیفه ارائه خدمات ابالغی و دس

 در راستاي سیاست هاي تعیین شده به میانساالن را  در زمان شرایط بحرانی پس از وقوع بالیا را به عهده دارد.

 هاي تعیین شده به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه خوان برنامه ریزي شده، گروه هدف برنامه در تاریخدر  بحران  نیز پس از انجام شناسایی و فرا

هاي مربوطه  مورد بررسی و انجام معاینات دقیق قرار نموده و توسط تیم اجرایی آموزش دیده طبق بسته خدمتی موجود و مطابق با دستورالعمل

بت شده و تاریخ مراجعات بعدي، باتوجه به نتایج به فرد اعالم  و ثبت می شود. در صورت لزوم نسبت به ها و معاینات ثگیرند.  نتایج بررسیمی

 تکمیل فرم ارجاع براي بیمار اقدام و پیگیري هاي بعدي مطابق با دستور العمل ها انجام  خواهد شد. 

  شرح وظایف واحد مسئول 

  ارائه خدمت

 سال آسیب دیده، در معرض خطر، زنان بی سرپرست شده ، زنان سرپرست  30-59زنان و مردان  شناسایی و ارزیابی سالمت جسمی و روانی

کستگی، خانوار، معلول، مبتال به بیماري مزمن، ارائه خدمات روتین الزم براي زنان و مردان در معرض خطر و مبتال به مشکالتی نظیر: خونریزي، ش

 اشی از حادثه و ارجاع موارد در معرض خطر اورژانس هاي روان پزشکی و سایر اورژانس هاي ن

  کردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

6-S6 ارائه خدمات سالمت میانساالن :   

  مدیریت سالمت جمعیت، خانواده و مدارس(سالمت میانساالن) :واحد مسئول

ها، سالمت هاي  پیشگیري و  مبارزه با بیماري هدایت و مرکز فوریت هاي پزشکی ، مدیریت : ستادواحد ھای ھمکار

  مت ( دارویی، تجهیزات و..) ،آموزش و ارتقاءسالمت، سازمان هالل احمرروانی اجتماعی و اعتیاد، توسعه شبکه و ارتقاء سال

  سازمان نیروي انتظامی  و
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 ......ارائه خدمات به بیماران مزمن: دیابت ، فشار خون 

 بررسی و تعیین سالمت باروري، پیگیري ارائه خدمات مشاوره سالمت روان و ارجاع افراد دچار مشکل روان به کارشناس بهداشت روان 

 رفتار هاي پرخطر و هشدار هاي الزم براي حفاظت از گروه هاي پر خطر به ویژه زنان در  ارائه خدمات آموزشی به گروه هاي  هدف فوق در خصوص

 برابر آسیب هاي اجتماعی احتمالی و توزیع بسته هاي آموزشی

 (چگونگی ثبت و گزارش دهی فرم...).  ثبت کلیه خدمات ارائه شده و گزارش از موارد مرگ و میر ناشی از آسیب دیدگی هاي مختلف 

  هاي عملیاتی ارائه دهنده خدمت از نظر ارائه صحیح خدمات، ارجاعات، پیگیري موارد ارجاعی و ارائه خدمات پیگیري بر عملکرد تیمنظارت

 مناسب

 مدیریت سالمت

  توانمند سازي تیم هاي عملیاتی سالمت(پزشک و غیر پزشک) در ارائه خدمات به  گروه هدف بر اساس بسته هاي خدمت  

 لزومات مورد نیاز به تعداد تیم هاي عملیاتی با مدیریت مسولین بالیاي شبکه ها و مراکز تحت پوششبرآورد و تامین م 

 دفن اطالع از بیماري هاي شایع و بومی منطقه ، وضعیت راهها و ارتباطات، ایمنی و امنیت خانواده(اطفاء حریق، مصون بودن از حشرات بیماریزا ،

 اجساد، مصرف مواد/داروهاي مخدر و..)

  سال مصدوم و بیمار  نیازمند دریافت خدمات  و اطالع رسانی و  آگاه نمودن آنان  از محل دریافت ارائه خدمات  30-59شناسایی زنان و مردان

 فوري، مراقبت هاي معمول و انجام معاینات فیزیکی الزم

 اطمینان از ارائه خدمات بر اساس بسته هاي خدمتی توسط تیم سالمت(پزشک و غیر پزشک( 

  سال بویژه افرادي که یکی از اعضاي خانواده خود را از دست داده اند  30-59پیگیري ارائه خدمات سالمت روان به زنان و مردان 

 ( شایع ترین مشکالت مربوط به میانساالن در زمان بالیا) تامین متون آموزشی (پمفلت و...) مرتبط با سالمت میانساالن 

 ف در جمعیت آسیب دیده پس از اسکان  توزیع متون آموزشی در گروه هد 

 اي مزمن از قبیل دیابت، پرفشاري خون و ...سایر داروهاي مورد نیاز زنان و پیگیري تامین داروهاي مورد نیاز بیماران مبتال به بیماري هاي زمینه

 سال مانند آنتی بیوتیک ها، داروهاي ضد قارچ، آرام بخش و ضد افسردگی  30-59مردان 

 سطوح باالتر براي ارجاع( سرپایی/ بستري) با هماهنگی معاونت درمان اطالع از 

 سمانپیگیري تامین دارو هاي مورد نیاز بیماران مبتال به مشکالت اورژانسی ناشی از بالیا از قبیل سرم، خون ، فرآورده هاي خونی، وسایل پان 

 پیگیري تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز 

  تجهیزات حمل و نقل بیماراناطمینان از فراهم بودن 

  ،اطمینان از بهداشتی بودن  محل اسکان زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار (دفع بهداشتی، شستشوي البسه و وسایل، جمع آوري زباله ها

 نظافت، تهیه غذا، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، نحوه نگهداري دام ها و حیوانات خانگی و...)

  بهداشتی اولیه براي زنان  گروه هدف از قبیل نوار بهداشتی، مواد شوینده، لباس زیر یکبار مصرفپیگیري تامین نیاز هاي 

 اطمینان از ایمن بودن محل اسکان زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار جهت پیشگیري از آسیب بیشتر و خشونت 

  شرح وظایف واحد هاي همکار

  94سال -هامت در بالیا و فوریتکتاب برنامه ملی پاسخ نظام سال 526بر اساس صفحه   

  هاي اجرایی کارکرد ارائه خدمات سالمت میانساالنراهنما
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  94سال -هاکتاب برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت 527 -528ملزومات مورد نیاز برنامه میانساالن بر اساس صفحات-1راهنماي اجرایی   

  اده در بالیاکارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانو

7-S6ارائه خدمات سالمت باروري :   

  گروه تخصصی سالمت جمعیت، خانواده و مدارس(سالمت باروري) :واحد مسئول

  بیمارستان ارجاعی-: اموردارویی،واحدسالمت روانّ اجتماعیواحد ھای ھمکار

 

 هاي ناخواسته زهاي پس از آغاز بحران گردیده و افزایش حاملگیشرایط بحران سبب کاهش دسترسی به خدمات باروري سالم به ویژه دراولین رو

برنامه وپرخطروپیامدهاي پرمخاطره آن مانندسقط وتضعیف شرایط عمومی خانوار و درنتیجه افزایش باربیماریهاي مربوط رابه دنبال دارد. بنابراین 

یاي طبیعی یک ضرورت به شمارمی آید.ازآنجاکه بخش قابل توجهی ریزي براي تامین خدمات موردنیاز باروري سالم درمواجهه بابحران ها وبال

ساله همسردار به خوداختصاص می دهند،توجه به شرایط وانجام خدمات به  10-54درصدازجمعیت) راخانمهاي گروه سنی  17-20ازجمعیت (حدود

  زیر است:این گروه درشرایط بحران به گروه هاي پرخطرامري ضروري است.این گروه ها شامل موارد

  خانم هایی که درمرحله درمانART   .(درمان نازایی باروشهاي کمک باروري)سیکل قاعدگی همزمان با وقوع بالیا قراردارند  

 .خانم هایی که درشرایط روحی وروانی مناسبی قرارندارند  

 .خانم هایی که درمعرض برخی آسیب هاي اجتماعی (خشونت جنسی)بوده اند  

سالم درپاسخ به بالیا، ارتقاء سطح آگاهی و توانمند سازي زنان از طریق ارائه آموزش، مشاوره هاي صحیح و ارائه خدمات مورد رسالت برنامه باروري 

نیاز درراستاي ایجادآمادگی و توان مداخله سریع به منظور کاهش حاملگی هاي ناخواسته وپرخطر درشرایط بحرانی و تامین سالمت زوجین تحت 

  ی باشد.درمان ناباروري م

  شرح وظائف واحد مسئول

 طراحی فرم اطالعات جمعیتی 

  ساله همسردار درمنطقه تحت پوشش  10-54اطالع ازتعداد و وضعیت سالمت تمامی زنان  

 تهیه فهرست جداگانه ازگروه فوق که آسیب دیده درمنطقه تحت پوشش به تفکیک گروههاي سنی  

 نی دراولویت گرفتن خدمات می باشند.این افرادشامل:شناسایی زنانی که درشرایط بالیا دراین مقطع زما 

 .خانم هایی که بارداري براي آنها پرخطر محسوب می گردد 

 .ارائه خدمات به متقاضیانی که عدم دریافت خدمت می تواند سالمت آنان را به مخاطره اندازد 

   خانم هایی که درمرحله درمانART  قاعدگی همزمان با وقوع بالیا قراردارند.(درمان نازایی باروشهاي کمک باروري)سیکل  

 .خانم هایی که درشرایط روحی و روانی مناسبی قرارندارند  

 .خانم هایی که درمعرض برخی آسیب هاي اجتماعی بوده اند 

  اعالم نیاز اقالم پیشگیري وداروهاي موردنیاز براي زوجهاي ناباروري که در سیکل درمانART  منطقه ووضعیت  قراردارند(باتوجه به مشکالت

 بحران).

 ارائه خدمات موردنیاز همراه با ارائه آموزشهاي الزم به افراد دراولویت گرفتن خدمت 

  ارائه خدمت به زوجین نابارور منطقه تحت پوشش که درسیکل درمانART  .قراردارند 
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  شرح وظایف واحدهمکار

   94سال -هافوریتکتاب برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و  530بر اساس صفحه 

  راهنماهاي اجرایی کارکرد ارائه خدمات باروري سالم

 محاسبه می شود.532تا صفحه 531کشوري صفحه  EOPملزومات مورد نیاز برنامه باروري سالم بر اساس 

 

  شرح کارکرد

  سال و باالتر ( به دلیل آسیب  60رسالت برنامه خدمات نوین سالمت سالمندان در بحران، ارائه خدمات سالمت به موقع و مناسب به تمامی افراد

هاي تعیین شده توسط اداره سالمت سالمندان  وزارت بهداشت،  پذیر بودن این گروه ) است. لذا با توجه به سیاست هاي ابالغی و دستورالعمل

ع درمان و آموزش پزشکی این معاونت وظیفه ارائه خدمات در راستاي سیاست هاي تعیین شده به سالمندان را  در زمان شرایط بحرانی پس از وقو

  بالیا را به عهده دارد.

 داشتی در بحران شامل موارد زیر است :برنامه خدمات نوین سالمت سالمندان در حوزه معاونت به  

 مراقبت هاي ادغام یافته سالمت سالمندان

 هاي بالینی کلیدي.( خدمات  شناسایی زودرس بیماري، درمان مناسب و ارجاع به موقع کلیه سالمندان با استفاده از حداقل عوامل خطر و نشانه

ها ارزیابی هاي جسمانی و روانی اولویت دار بر اساس بار بیمارياز نظر بیماري  در دو سطح پزشک وغیر پزشک ارائه خواهد شد) کلیه سالمندان

هاي پیشگیري از بیماري نیز آموزش الزم را کسب خواهد هاي تشخیصی و درمانی ساده براي وي، درخصوص راهشده و عالوه بر به کارگیري روش

  فرد سالمند  صورت خواهد گرفت. نمود. نتایج بررسی ها  ثبت و در صورت لزوم ارجاع و پیگیري

 زندگی سالم در دوره سالمندي

  هاي آموزشی مطابق با کتاب زندگی سالم در دوره سالمنديافزایش آکاهی گروه هدف سالمند با برگزاري کالس 

 

  شرح وظایف واحد مسئول

  ارائه خدمت

 اري مزمن، مبتال به الزایمر، مبتال به بیماري هاي واگیرشناسایی سالمندان آسیب دیده جسمی و روانی، تنها،  معلول،  مبتال به بیم 

  کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

8-S6 ارائه خدمات سالمت سالمندان :   

  : مدیریت سالمت جمعیت، خانواده و مدارس(سالمت سالمندان)ولواحد مسئ

هاي پیشگیري و  مبارزه با بیماري ها ، سالمت هدایت و مرکز فوریت هاي پزشکی، مدیریت : ستادواحد ھای ھمکار

اءسالمت، روانی اجتماعی و اعتیاد، توسعه شبکه و ارتقاء سالمت(دارویی، تجهیزات ، نیروي انسانی و..)، آموزش و ارتق

  بهزیستی، هالل احمر، نیروي انتظامی
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 ارزیابی سالمت جسمی و روانی سالمند و انجام معاینات فیزیکی الزم 

 تعیین نیازهاي هر فرد سالمند به صورت مجزا و  افراد تحت تکفل  آن ها 

  سالمندان، ارائه خدمات مورد نیاز در خصوص مشکالت جسمی و پیگیري ارائه خدمات سالمت روان 

  پیگیري تامین داروهاي مورد نیاز 

 ارجاع سریع موارد پر خطر به مراکز درمانی یا بیمارستان ها 

 ارائه آموزش هاي الزم در خصوص عالئم خطر بیماري هاي هرفرد ( متناسب با بیماري)، پیشگیري از بروز رفتار هاي پر خطر 

 میر سالمندان  آسیب دیده یا ناشی از بیماري ثبت کلیه خدمات ارائه شده و گزارش از موارد مرگ و 

 پیگیري مراقبت از سالمند ترخیص شده از بیمارستان 

  مدیریت سالمت

  توانمند سازي تیم هاي عملیاتی سالمت(پزشک و غیر پزشک) در ارائه خدمات به  گروه هدف بر اساس بسته هاي خدمت  

  عملیاتی با مدیریت مسولین بالیاي شبکه ها و مراکز تحت پوششبرآورد و تامین ملزومات مورد نیاز به تعداد تیم هاي 

 دفن اطالع از بیماري هاي شایع و بومی منطقه ، وضعیت راهها و ارتباطات، ایمنی و امنیت خانواده(اطفاء حریق، مصون بودن از حشرات بیماریزا ،

 اجساد، مصرف مواد/داروهاي مخدر و..)

 یازمند دریافت خدمات درمانی اطالع رسانی  و آگاه نمودن آنان از محل دریافت ارائه خدمات فوري و مراقبت شناسایی سالمندان مصدوم و بیمار  ن

 هاي معمول

 (پزشک و غیر پزشک)اطمینان از ارائه خدمات بر اساس بسته هاي خدمتی توسط تیم سالمت 

  خود را از دست داده اند و ارجاع آن ها براي مشاوره بهداشت بررسی وضعیت روحی روانی سالمندان  بویژه افرادي که یکی از اعضاي خانواده

 روان

 ...پیگیري تامین داروهاي مورد نیاز سالمندان که بیشتر مصرف دارندمانند: نیتروکانتین، تریامترین اچ، لوزارتان و 

  پیگیري تامین وسایل ترالی اورژانس براي سالمندان 

 المت  سالمندان (شایع ترین مشکالت مربوط به سالمندان  در زمان بالیا )تامین متون آموزشی(پمفلت و...) مرتبط با س 

   توزیع متون آموزشی در گروه هدف در جمعیت آسیب دیده پس از اسکان 

 اطالع از سطوح باالتر براي ارجاع( سرپایی/ بستري) با هماهنگی معاونت درمان 

 پیگیري تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز 

 اهم بودن تجهیزات حمل و نقل بیماراناطمینان از فر 

 (... البسه، پتو، پوشک بزرگسال، لباس زیر و )پیگیري تامین وسایل مورد نیاز بهداشتی، پوششی 

 اطمینان از بهداشتی  و ایمن بودن بودن  محل اسکان سالمندان 

  

 

  شرح وظایف واحد هاي همکار

   94سال -هار بالیا و فوریتکتاب برنامه ملی پاسخ نظام سالمت د 534بر اساس صفحه 
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  راهنماهاي اجرایی کارکرد ارائه خدمات سالمت سالمندان

 94سال -هاکتاب برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت 535ملزومات مورد نیاز برنامه سالمندان بر اساس صفحه -1راهنماي اجرایی 

 

  جداول جمعیتی:

  

 
 

 
 

کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

17,54010117,64118,6378318,72017,8498317,932شمال غرب 

15,846115,84717,078217,08016,107116,108غرب 

12,9181,56414,48214,0771,70215,78013,5771,71015,287شهریار

5,6361,0436,6796,1241,2127,3365,9551,1697,124مالرد

6,2271046,3316,8411126,9536,6671256,793قدس

6,2711,4717,7437,6951,7379,4327,2801,6098,889رباط کریم

10,71781011,52711,6101,09712,70711,1711,06112,232بهارستان

75,1555,09480,24982,0635,94588,00878,6065,75984,365جمع

جدول جمعیت سال 98 کودکان زیر یکسال ، یکسال و دو سال درنقاط شهري وروستایی

دوسال(35-24ماه)یکسال(23-12ماه)زیر  1سال(11-0ماه)

کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

87,26243487,696103,671513104,184138,430666139,096شمال غرب 

79,112779,11993,767793,774122,7559122,764غرب 

66,2068,17174,37878,4739,77088,244103,79813,085116,883شهریار

29,3555,75835,11335,1116,83841,94946,6109,20255,811مالرد

32,47258133,05338,57569139,26650,29191351,205قدس

34,6717,70842,37941,7459,06650,81155,01611,82166,837رباط کریم

54,3014,85559,15564,1035,71969,82283,2467,51190,756بهارستان

383,38027,514410,894455,44532,605488,050600,14543,206643,351جمع

جدول جمعیت سال 98 کودکان زیر 5 سال ،  زیر 6 سال و زیر 8 سال درنقاط شهري وروستایی 

زیر  8سالزیر  6 سالزیر  5 سال
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کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

236,527944237,471349,6501,057350,7071,127,1222,5381,129,660شمال غرب 

170,40711170,418203,22821203,249547,241102547,343غرب 

144,34418,962163,306156,17119,894176,065358,77841,041399,819شهریار

64,36113,92778,28868,16214,01182,173148,76029,032177,793مالرد

64,5981,33865,93572,0211,55773,578152,3873,433155,820قدس

75,57416,23491,80877,02317,62694,649178,57732,403210,981رباط کریم

109,0579,944119,001119,46210,556130,018223,43818,905242,343بهارستان

864,86861,359926,2271,045,71764,7221,110,4392,736,303127,4542,863,757جمع

جدول جمعیت سال 98  ، نوجوانان 5 تا 17 سال ، جوانان  18 تا 29 سال  و افراد  30 تا 70 سال درنقاط شهري وروستایی 

30 تا  70جوانان: 29-18 سالنوجوانان: 17-5 سال

کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

1,231,7442,8131,234,557116,670298116,968604,4391,656606,096شمال غرب 

578,945151579,09635,6004935,649338,81735338,852غرب 

372,19343,246415,43915,1852,50617,691249,89929,181279,080شهریار

153,64730,385184,0315,5211,5487,070107,04920,633127,682مالرد

157,3833,613160,9965,5821965,778110,2612,289112,550قدس

184,61234,032218,6456,8931,8308,723127,41724,015151,432رباط کریم

231,66219,543251,2059,1037109,813169,65914,890184,549بهارستان

2,910,186133,7833,043,969194,5547,137201,6911,707,54092,7001,800,241جمع

جدول جمعیت سال 98 افراد باالي   30 سال و 70 سال و زنان واجد شرایط

زنان (49-10سال)  واجد شرایط باالي 70 سالباالي 30 سال

کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

208,321962209,283244,2971,113245,409263,0921,187264,279شمال غرب 

176,73715176,752201,41118201,429213,38319213,402غرب 

150,10619,128169,234171,13021,966193,096181,09723,322204,419شهریار

67,62013,67381,29376,87215,76292,63381,17116,69597,866مالرد

71,5771,35072,92780,6591,54782,20684,8401,64386,483قدس

79,49417,21596,70990,43519,645110,08095,43520,761116,197رباط کریم

118,37110,625128,996134,05512,075146,130141,45512,768154,223بهارستان

872,22662,968935,194998,85872,1251,070,9831,060,47576,3941,136,869جمع

جدول جمعیت سال 98 کودکان زیر 12 سال ،  زیر 14 سال و زیر 15 سال درنقاط شهري وروستایی 

زیر  15 سالزیر  14 سالزیر  12 سال
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کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

155,654714156,36852,69822352,921911,9642,556914,520شمال غرب 

134,16512134,17739,097439,101534,00872534,080غرب 

114,33414,519128,85333,5704,46438,035385,05245,459430,511شهریار

51,69410,41862,11215,0623,31718,378166,59331,957198,550مالرد

55,1651,02556,19014,80332515,128175,9443,599179,543قدس

61,16313,09874,26217,5803,87421,454196,20938,875235,083رباط کریم

90,3848,26798,65025,2552,26127,516266,59623,268289,864بهارستان

662,55948,053710,612198,06514,467212,5332,636,365145,7862,782,151جمع

45-18سال12-10 سالکودکان 1-9 سال

جدول جمعیت سال 98 کودکان 1 تا 9 سال ، 10 تا 12 سال و جوانان 18 تا 45 سال درنقاط شهري وروستایی 

کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

208,352937209,289208,180776208,9561,085,1573,0451,088,202شمال غرب 

173,26216173,27849,0091149,020622,91084622,994غرب 

147,90418,983166,887116,32415,416131,741450,10653,185503,291شهریار

66,75613,73580,49151,30211,47062,772193,73437,850231,583مالرد

69,9681,35071,31850,8511,09751,948202,2794,236206,515قدس

78,74316,97295,71560,19313,34873,541228,73745,133273,869رباط کریم

115,63910,527126,16687,6548,00295,657312,49427,363339,857بهارستان

860,62462,520923,145623,51450,121673,6343,095,416170,8943,266,311جمع

49-15سال8-18 سالکودکان 1-12سال

جدول جمعیت سال 98 کودکان 1 تا 12 سال ، 8 تا 18 سال و 15 تا 49 سال درنقاط شهري وروستایی 

کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

935,3842,263937,6471,345,7303,5111,349,2411,450,5753,6591,454,235شمال غرب 

486,06878486,146725,432102725,534760,105112760,217غرب 

328,74137,104365,845514,36660,809575,175532,41263,070595,482شهریار

137,89226,170164,062218,59943,171261,770225,14844,871270,018مالرد

141,7463,089144,835225,9964,923230,918232,3515,124237,474قدس

165,45929,700195,159257,29250,507307,798264,94452,074317,018رباط کریم

208,42617,719226,145349,79130,306380,097358,60531,014389,619بهارستان

2,403,716116,1242,519,8393,637,205193,3293,830,5343,824,140199,9234,024,064جمع

تا 59 سال و 15 تا 59 سال و 15 تا 65 سال تحت پوشش سال 1398 به تفکیک شهرستان درنقاط شهري وروستایی وجنسیت  جمعیت 30 

جمعیت 15 تا  65 سالجمعیت 15 تا  59 سالجمعیت 30 تا  59 سال
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کلروستاییشهريکلروستاییشهريکلروستاییشهري

191,515402191,917673,4392,435675,874شمال غرب

58,2046358,267452,74743452,790غرب

25,4063,88129,287366,72247,027413,749شهریار

9,2062,51611,722161,87833,696195,575مالرد

9,2823239,604169,0903,476172,566قدس

11,5002,76514,265187,26841,568228,835رباط کریم

14,4221,11615,538282,82025,355308,175بهارستان

319,53511,066330,6002,293,964153,6002,447,564جمع

جمعیت 65 سال و باالتر و زیر  30 سال  تحت پوشش سال 1398 به تفکیک شهرستان درنقاط شهري وروستایی وجنسیت 

جمعیت زیر30 سالجمعیت 65 سال و باالتر

روستاییشهريزنمردزنمرد

495151491000.3شمال غرب 

514955451000.0غرب 

514952488910.9شهریار

514952488316.9مالرد

51495248982.1قدس

514953478316.9رباط کریم

52485248928.0بهارستان

50505248955.2جمع

نسبت جمعیت شهري به تفکیک  

زن ومرد

نسبت جمعیت روستایی به 

تفکیک زن ومرد

نسبت جمعیت شهري و   

روستایی

کلزنمردکلزنمردکلزنمرد

933,784971,3991,905,1832,6782,5705,248936,462973,9691,910,431شمال غرب 

523,782507,9111,031,69310688194523,888507,9991,031,887غرب 

375,744363,171738,91546,68643,58790,273422,430406,758829,188شهریار

161,053154,472315,52533,39430,68764,081194,447185,159379,606مالرد

167,206159,267326,4733,6733,4167,089170,879162,683333,562قدس

188,783183,097371,88039,74535,85575,600228,527218,953447,480رباط کریم

265,881248,601514,48223,18921,70944,898289,070270,310559,380بهارستان

2,616,2332,587,9185,204,151149,471137,912287,3832,765,7042,725,8305,491,534جمع

جمعیت کل

جمعیت تحت پوشش سال 1398 به تفکیک شهرستان درنقاط شهري وروستایی وجنسیت 

جمعیت روستاییجمعیت شهري
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  تخصصی ارائه خدمات تغذیه در پاسخ به بالیاکارکردهاي 

  

S7-1 ارزیابی سریع تغذیه اي  

S7-2 پایش کمی و کیفی سبد غذایی  

S7-3  تغذیه اي –طراحی و اجراي مداخالت بهداشتی  

  

  :شرح کارکرد  

  پس از تائید فوریت و بالیا رخ داده توسط تیم ارزیابی سریع مشترك و پایدار شدن وضعیت،  الزم است یک نفر کارشناس تغذیه جهت ارزیابی

سیب دیده براي تعیین کمبودهاي تغذیه اي از قبیل سال در بالیا، ارزیابی و تعیین وضعیت تغذیه اي جمعیت آ 5وضعیت تغذیه کودکان زیر 

م درشت مغذي و ریز مغذي ، بیماري هاي منتقله از آب و غذا ، شناسایی گروه هاي آسیب پذیر تغذیه اي و نیازمند به تغذیه خاص به محل اعزا

  بروز فوریت یا بالرا در دسترس داشته باشد.شوند. بهتر است قبل از اعزام به منطقه اطالعاتی در خصوص وضعیت تغذیه ایی منطقه قبل از 

  : شرح وظایف واحد مسئول  

  سال) با در نظر گرفتن حجم نمونه  5( ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان زیر  1تکمیل چک لیست راهنماي اجرایی فرم 

 (تصادفی الف:   

 نفر 10000 کمتر از جمعیت با یی درخانوارها کودك 450 منظم تصادفی  

 کودکان ) تمام بررسی( نفر 2000 - 3000 کترکوچ هاي جمعیت  

 (اي خوشه ب:   

 نفر 10000 از هاي باالتر جمعیت براي کودك 900 یعنی است کودك 30 شامل خوشه هر و خوشه 30 اي خوشه گیري نمونه در  

 ي به منظور بررسی خانوارها در منطقه آسیب دیده از نظر دریافت مواد مغذي ( انرژي، پروتئین ، ویتامین هاB2 ،A ،B3  آهن و ید ) در طی دوره ،

  هاي معین و در صورت امکان هر سه ماه یکبار

  ) استفاده از نرم افزارNut r i t i onAssessment Emergency   در صورت فراهم بودن امکانات سخت افزاري و نرم افرازي جهت استاندارد (

 مناسبسازي و کنترل داده ها  و آنالیز آنها به منظور طراحی مداخالت 

 نمونه حجم گرفتن نظر در با) فرم ارزیابی سریع تغذیه اي خانوار(  2 فرم اجرایی راهنماي لیست چک تکمیل  

 خانوارها%  20 - 10 نفر 2000 از کمتر هاي جمعیت در 

 خانوارها%  10 -7 نفر 2000 باالتراز هاي جمعیت در  

  کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات تغذیه در بالیا

s7-1 ارزیابی سریع تغذیه اي :  

  معھ واحد مسئول : واحد بھبود تغذیھ جا
  

   واحدھای ھمکار : تیم ارزیابی سریع



     

٦٨ | P a g e 
 

 هدید حادثه جامعه فعلی ایی تغذیه وضعیت تعیین و بررسی جهت    

  اي خوشه تصادفی گیري /  نمونه )تر مناسب( تصادفی گیري گیري : نمونه نمونه روش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کودکان با قد یا ماهه 6-59کودکان اندازه دور بازوي )cm 110to  65( 

    در معرض خطرمترمیلی 135کمتر از  : 

    سوء تغذیهمترمیلی 125کمتر از  : 

    سوءتغذیه متوسطمترمیلی110-124بین  : 

    سوء تغذیه شدیدرمتمیلی 110کمتر از  :  

 
 

  

  

  

  دیده حادثه جمعیت در سوءتغذیه  شدت بندي طبقه  کودکان  تفسیر شاخص هاي تن سنجی

 وضعیت تغذیه اي مقدار انحراف از میانگین
 سال 5شیوع در کودکان زیر 

-2SDکمتر از 
 سال 19شیوع در بالغین باالي 

  BMI 18,5کمتر از  
شدت 

 سوءتغذیه
 قابل قبول درصد 9تا  5 درصد 5کمتر از  سوء تغذیه خفیف انحراف معیار -2کمتر از 

 در  معرض خطر درصد 19تا  10 درصد 9تا  5 سوءتغذیه متوسط انحراف معیار -3تا  -2ما بین 
 انحراف معیار یا -3کمتر از 

 طرفه 2تورم 
 سوءتغذیه شدید

 شدید رصدد 39تا  20 درصد 14تا  10
  بحرانی  درصد یا بیشتر 40  درصد یا بیشتر 15
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 اي تغذیھ سریع ارزیابي انجام کارکرد اجرایی راھنماھای

 بالیا در خانوار اي تغذیھ سریع ارزیابي فرم :2 اجرایی راھنمای

 تاریخ                                                                                         ١٣بحران..../...../... وقوع تاریخ

 ١٣ارزیابي...../...../....

 :خانوار سرپرست نام :خانوار جمعیت :خانوار شماره :چادر شماره

 :روستا                                                               :شھرستان                                                                  :استان

 است؟ شده اهدا خانوار به غذایی سبد امدادي هاي سازمان سوي آیا از - 1

 بلی 

 خیر 

 است؟ کرده اهداء را غذایی سبد سازمانی چه بلی پاسخ صورت در - 2

 احمر هالل سازمان 

 امداد کمیته 

 بهزیستی 

 خیرین 

 المللی بین هاي سازمان سایر 

 دولتی ( غیر هاي سازمانNGO(  

 ........ است؟ شده اهدا زمانی چه در غذایی سبد اولین  - 3

 

 ......... است؟ بوده اقالمی چه شامل غذایی سبد نای - 4

  

 ......... است؟ بوده زمانی چه در شده دریافت غذایی سبداین  - 5

 

 است؟ ......... بوده اقالمی چه شامل غذایی سبد این -6

  

 است؟ زیر موارد از کدامیک خانوار اشامیدنی آب منبع - 7

  کشی لوله 

 پمپ 

 چاه 

  بندي بسته( طري ب(  

 

 :کنید مشخص را خانوار در پذیر آسیب گروههاي تعداد - 8

 سال 6 از کمتر کودکان 
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 باردار مادر 

 شیرده مادر 

 سرپرست بی زنان 

 سالمند 

 معلول افراد  

 

 باشد؟ می شیرخوار کودك داراي خانوار یا آ - 9

 بلی 

 خیر  

 است؟ بوده صورت چه به حادثه از پس و قبل در او تغذیه نحوه بلی اسخپ صورت در  - 10

 :حادثه از قبل

 مادر شیر 

 شیرخشک 

 شیرگاو 

 خانوار سفره 

 :حادثه از پس

 مادر شیر 

 شیرخشک 

 شیرگاو 

 خانوار سفره 

 است؟ شده توزیع باردار مادران براي آهن مکمل آیا  - 11

 بلی 

 خیر 

 است؟ شده توزیع باردار مادران براي یک فول اسید مکمل آیا - 12

 بلی 

 خیر 

 ؟ است شده توزیع سال 2 زیر کودکان براي A+D قطره آیا - 13

 بلی 

 خیر 

 است؟ شده توزیع سال 2 زیر کودکان براي آهن شربت یا قطره آیا - 14

 بلی 

 خیر 

 ؟ است شده انجام باردار مادر براي واکسیناسیون آیا  - 15

 بلی 

 خیر 
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 ؟ است شده انجام سال 2 زیر کودکان براي سرخک یونواکسیناس آیا  - 16

 بلی 

 خیر 

 ؟ است شده تزریق واکسنی نوع چه خیر پاسخ صورت در  - 17

 
 است؟ چگونه زیر اقالم از کی هر به نسبت خانوار دسترسی یا ذخایر میزان - 18

  

  ذخایرخانوار(اهدایی/موجود)  ماده غذایی

آیادسترسی 

رایگان وجود 

  دارد

آیادرسطح 

ابل منطقه ق

  خریداست

آیاقیمت 

افزایش یافته 

  است

آیاروز گذشته 

مصرف شده 

  است

            نان یا آرد

            برنج

            حبوبات

            سیب زمینی

            میوه/سبزي

گوشت 

قرمز/مرغ/تن 

  ماهی

          

            تخم مرغ

            شیر و لبنیات

            روغن

            قند و شکر

            نمک ید دار

 

 
  .کنید گذاري نشانه - عالمت با را خیر و  عالمت * با ار بلی موارد*

  .کنید انتخاب را بلی گزینه عالمت * با خرید قابل ستون در باشد، می طیور و احشام داراي خانوار که صورتی در**
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  :بررسی تاریخ                                                               :پرسشگر خانوادگی نام و نام

  

  

  

  

   2و  1تعیین وضعیت شیوع سوء تغذیه کودکان بر اساس آنالیز نتایج فرم ارزیابی 

 ( بررسی شیوع سوء تغذیه و میزان کالري دریافتی )

 ؟ است بوده کالري کیلو چند خانوار روزانه مصرفی غذایی اقالم انرژي میزان :الف

 کالري کیلو 2100 از کمتر 

 کالري کیلو 2100 از بیشتر و مساوي 

 ؟ است بوده درصد چند سال 5 زیر درکودکان )الغري( سوءتغذیه شیوع میزان :ب

 کننده تشدید عوامل سایر بدون و % 10 از کمتر 

 کننده تشدید عوامل با همراه %5 -9 یا % 14 از کمتر 

 کننده تشدید عوامل با همراه % 10 - 14 یا % 15 از بیشتر 

 ؟ است کدام دیده حادثه جامعه غذایی برنامه براي تصمیم ترین مناسب ب و الف بندهاي نتایج اساس بر :ج

 غذایی عمومی جیره افزایش 

 پذیر آسیب هاي گروه براي تکمیلی تغذیه 

 درمانی تغذیه 

 آن مقدار افزایش بدون غذایی جیره ادامھ  

  شرح کارکرد: 
( فرم ارزیابی سریع  ٢عیت آسیب دیده، فرم شماره بمنظور اطمینان از تامین حداقل نیازھای تغذیھ ای ( کمی و کیفی ) جم

در بالیا و فوریت ها) را آنالیز کرده و بر اساس نتایج حاصل از آن در  تغذیھ ای خانوار از کتاب برنامھ ملی پاسخ ملی نظام سالمت

  خصوص ادامه توزیع سبد غذایی اهدائی یا تغییر در نوع آن تصمیم گیري می شود.

  ئول: شرح وظایف واحد مس
 )٢مندرج در راھنمای اجرایی  ١٨و  ٥، ٤، ٣، ١پایش امنیت غذایی خانوارھای آسیب دیده ( براساس آنالیز سوال  - 1
مندرج در راھنمای  ١٤و  ١٣، ١٢، ١١، ٨پایش تامین ریز مغذی ھا برای گروه ھای آسیب پذیر ( بر اساس آنالیز سوال  - 2

 ) ٢اجرایی 
 ) ٢مندرج در راھنمای اجرایی  ١٠و  ٩اران ( براساس آنالیز سوال پایش تامین نیازھای تغذیھ ای شیرخو - 3
استفاده از نتایج پایش سبد غذایی از نظر ایمنی و بھداشت اقالم غذایی دفتر سالمت محیط و کار بھ منظور تصمیم گیری  - 4

 برای ادامھ توزیع سبد غذایی اھدا شده یا تغییر در نوع سبد غذایی

  کارکردهاي تخصصی ارائه خدمات تغذیه در بالیا

s7-2  سبد غذایی :  پایش کمی و کیفی  

  واحد مسئول : واحد بھبود تغذیھ جامعھ 

المت سواحدھای ھمکار :  گروه سالمت محیط و کار ، واحد مدیریت بیماری ھای واگیر ، معاونت غذا و دارو ، گروه 

  جمعیت ، خانواده و مدارس 
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  کارکرد : شرح
براساس نتایج حاصل از ارزیابی سریع تغذیھ ای، وضعیت تغذیھ ایی جمعیت آسیب دیده قبل از بروز فوریت و بال و سایر 

  تغذیھ ای طراحی می گردد. –اطالعات کسب شده، مداخالت مناسب بھداشتی 
  شرح وظایف واحد مسئول :

 دیده آموزش تغذیھ مناسب در بحران بھ کارکنان و جامعھ آسیب 
) حاصل از نتایج ارزیابی وضعیت wastingارجاع افراد مبتال بھ سوء تغذیھ ( بر اساس شاخص الغری وزن برای قد (

) بھ واحد مشاوره  18.5سال در بالیا و افراد بزرگسال بر اساس شاخص ھای نمایھ توده بدنی کمتر از  ٥تغذیھ کودکان زیر 
 تغذیھ 

 گروه ھای آسیب پذیر تغذیھ ای از طریق راه اندازی یا تقویت واحد مشاوره تغذیھ ارائھ خدمات مشاوره تغذیھ ای بھ
ارجاع بھ مراکز درمانی افراد مبتال بھ سوء تغذیھ شدید ( بر اساس شاخص الغری حاصل از نتایج ارزیابی وضعیت تغذیھ 

 ) 18.5کمتر از  سال در بالیا و افراد بزرگسال بر اساس شاخص ھای نمایھ توده بدنی ٥کودکان زیر 
تصمیم گیری جھت ادامھ توزیع سبد غذایی اھدا شده یا تغییر در نوع سبد غذایی بر اساس نتایج پایش و ارزشیابی نظارت 

 بر کنترل کمی و کیفی توزیع سبد غذایی
 )٥٦٨نفر ( صفحھ  ١٠٠٠٠تھیھ تجھیزات مورد نیاز کارشناس تغذیھ در بالیا و فوریتھا برای 

 

عداد ت  واحد  عنوان

مورد 

  نیاز

تعداد مورد نیاز برحسب 

  اولویت

  2  1  عدد  ترازوي بزرگسال

  2  4  عدد  ترازوي قابل حمل

  1  2  عدد  متر نواري براي اندازه گیري

   1  2  عدد  قد سنج ایستاده 

  1  2  عدد  قد سنج خوابیده

دستگاه اندازه گیري سریع هموگلوبین خون 

)Home Cue (  

  1  1  عدد

  در برنامه کودکان دیده شده است  غذایی مکمل هاي دارویی و

  شرح وظایف واحدهاي همکار :

  )568با توجه به شرح وظایف واحدهاي همکار در همه کارکردهاي تخصصی موارد در جدول ضمیمه آورده شده است. ( صفحه 

  مات تغذیه در بالیاکارکردهاي تخصصی ارائه خد

s7-3  پایش کمی و کیفی سبد غذایی  :  

  واحد مسئول : واحد بھبود تغذیھ جامعھ 

  

 واحدھای ھمکار :  گروه توسعھ شبکھ ، گروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس ، گروه سالمت محیط کار ، واحد

   مدیریت بیماری ھای واگیر و مرکز مدیریت بیماری ھای غیر واگیر
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  اجتماعی در بالیا–کارکرد هاي تخصصی ارائه خدمات حمایتهاي روانی 

  گروههاي آسیب پذیر در ارتباط با عملکرد اختصاصی

 (به ویژه افراد مبتال به آلزایمر و دمانس)زنان(به ویژه زنان باردار)، سالمندان 

 کودکان 

 (معتادان)افراد وابسته به مواد 

 و ذهنی یمبتالیان به بیماریهاي مزمن جسم 

 بیماران روانپزشکی 

  

  جدول جمعیتی گروههاي آسیب پذیر

          

زنان   زنان

  باردار

  نوجوانان  کودکان  سالمندان

1765134  9917  207349  359955  835188  

 
  98جدول اختالالت روانشناختی ثبت شده در سامانه سیب  در سال 

                

  کودك آزاري  دوقطبی  ناتوانی ذهنی  صرع  افسردگی  اختالالت اضطرابی  دمانس  *معتادان

15000  49  3547  10344  2008  529  197  477  
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  عنوان کارکرد  پیوست 

S8-1  اجتماعی-تشکیل کمیته علمی مشورتی حمایت هاي روانی  

S8-2 اجتماعی-آموزش مداخالت حمایت هاي روانی  

S8-3  روانی -اجراي مداخالت حمایت هاي  

S8-4 اجتماعی-پایش و ارزشیابی مداخالت حمایت هاي روانی  

  19مشاوره سوگ در بازماندگان متوفیان کووید  *

  موزشی جهت کارشناسان و عموم مردمبرگزاري کارگاههاي آ  **

  )4030مشاوره روانشناختی تلفنی ویژه کرونا (  ***

  غربالگري عالمتی مددجویان مراکز گذري کاهش آسیب  ****

  پژوهش   *****

  

  کارکردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا

S8-1- اجتماعی-تشکیل کمیته علمی مشورتی حمایتهاي روانی  

  

   مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد واحد مسئول :

  

واحد آموزش سالمت،واحد مدیریت و کاھش خطر بالیا،مدیریت شبکھ ،مدیریت بیماریھا،مدیریت  واحدهاي همکار :

  سالمت محیط و کار،سازمان مدیریت بحران، سازمان بھزیستی،جمعیت ھالل احمر،کمیتھ امداد امام خمینی

  

  

  :  شرح کارکرد

با توجھ بھ آنکھ ارائھ خدمات بھداشت روان تا مدت زمان طوالنی بعد از رخداد بال ادامھ می یابد برای ھماھنگی ،برنامھ 
ریزی و اجرای عملیات پاسخ نیاز است کمیتھ علمی مشورتی در این زمینھ تحت نظارت و پیگیری دفتر سالمت روانی 

ز بین افرادی ھستند کھ واجد صالحیت علمی و دارای تجربھ در زمینھ دخالت اجتماعی و اعتیاد تشکیل گردد.اعضا کمیتھ ا
  در بالیا باشند.

در سطح دانشگاھھا کمیتھ اجرایی کاھش اثرات روانی بالیا تشکیل میگردد. ریاست این کمیتھ بھ عھده معاون بھداشتی 
باشد. سایر اعضاء این کمیتھ عبارتند از:  دانشگاه و دبیر آن نیز مدیر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  دانشگاه می

روانپزشک،روانشناس،مددکار اجتماعی ، روحانی ، نماینده از کارگروه بھداشت و درمان استان، نماینده از استانداری 
(ستاد مدیریت بحران استان)،  نماینده ای از سازمان بھزیستی و جمعیت ھالل احمر و وزارت آموزش و پرورش و یک 

  روھھای مردم نھاد مرتبطنفر از گ
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  شرح وظایف واحد مسئول

مدیریت و نظارت بر اجرای برنامھ دانشگاھی حمایت روانی اجتماعی در بالیا در سطح دانشگاه و ارائھ گزارش بھ دفتر 
 سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 دانشگاه آماده سازی ظرفیت ھای تخصصی مورد نیاز حمایت ھای روانی اجتماعی در بالیا در سطح
 انجام پژوھشھای کاربردی و نیاز سنجی

   همکار واحد وظایف شرح

 شرکت در کمیتھ مطابق برنامھ تعیین شده
 ھمکاری و اجرای مصوبات تعیین شده

  

  کارکردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا

S8-2-اجتماعی-آموزش مداخالت حمایت هاي روانی  

  

  مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  مسئول :واحد 

  آموزش و ارتقای سالمت،مدیریت و کاھش خطر بالیا،مدیریت شبکھ واحدهاي همکار :

  

  

  شرح کارکرد:

آموزش از مھمترین کارکردھای حوزه نظام سالمت در بالیا است.با توجھ بھ این اصل کھ پیشگیری مقدم بر درمان 
ھ نوعی سرمایھ گذاری است. در حوزه سالمت روان ھم الزم است برنامھ ھا و دستورالعمل است، ھزینھ برای آموزش ب

ھای ملی و محلی بھ شکل سالیانھ بھ کارشناس آموزش داده شود.محتوای آموزشی برای گروھھای ھدف ضمن آموزش 
شی بھ مشاوران مدارس در اختیار ایشان قرار میگیرد.ساالنھ مطابق برنامھ عملیاتی عالوه بر آموزشھای درونبخ

 ،امدادگران و....آموزش داده می شود. 

  شرح وظایف واحد مسئول

 تھیھ محتوای آموزشی بر اساس برنامھ ھا و دستورالعمل ھای ملی
 ارزیابی وضعیت علمی و مھارتی کارشناسان در بالیا و تمرین ھا

 ھماھنگی برگزاری کالس ،کارگاه و یا سمینار بر اساس ارزیابی اولیھ
 ارزیابی برگزاری کالس بھ لحاظ کیفیت برگزاری و محتوای آموزشی بر اساس نظر مدرسین و فراگیران

برنامھ ملی پاسخ  ٥٨٥و  ٥٨٤صفحھ  ٢و  ١گزارش اقدامات آموزشی بھ معاونت بھداشتی دانشگاه (راھنمای اجرایی 
 )٩٤نظام سالمت در بالیا و فوریت ھا سال 

  همکار واحد وظایف شرح

 در اجرای برنامھ ھای آموزشی(کالس ھا،کارگاھھا و...) ھماھنگی
 ھمکاری در چاپ و تھیھ بروشورھا ،فرمھا و محتوای آموزشی

 ھماھنگی با رسانھ ھا در مواقع لزوم
 ھماھنگی در برگزاری مانورھا در طی سال

 تخصصی کارکردھای ھھم در ھمکار واحدھای وظایف شرح ھمپوشانی بھ توجھ عالوه بر موارد ذکر شده در باال ،با
  .است شده ضمیمھ ھا فوریت و بالیا در سالمت نظام پاسخ ملی برنامھ ٦٠٠-٥٩٧ صفحھ ضمیمھ جداول در موارد
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  کارکردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا

S8-3- اجتماعی-اجراي مداخالت حمایت هاي روانی  

  

  سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد مدیریت  واحد مسئول :

  

  : آموزش و ارتقای سالمت،مدیریت و کاھش خطر بالیا،مدیریت شبکھ،امورداروییواحدهاي همکار 

  

 

  شرح کارکرد :

بعد از رخداد بال الزم است کارشناسان سالمت روان ضمن حضور در منطقھ و ارزیابی وضعیت با ھماھنگی با سایر 
زمان ھا مداخالت مناسب را طراحی و اجرا نماید.این مداخالت با ھدف حفظ و ارتقاء واحدھای دانشگاه و سایر سا

 .سالمت روان جامعھ و پیشگیری از آسیب ھای روانی ناشی از بالیا می باشد

  :شرح وظایف واحد مسئول

 ھھای سنی مختلف جمع آوری کلیھ اطالعات  راجع بھ افراد فوت شده، مجروح و اعزام شده برای درمان و کودکان در گرو
 کھ والد یا والدین خود را دست داده اند.

 .دادن اطالعات فوری بھ امدادگران و مردم منطقھ راجع بھ وجود مرکز خدمات حمایت ھای روانی و نوع خدمات آن 
  شیوه دادن اطالعات صحیح بھ امدادگران و بازماندگان و اقوام دور از محل حادثھ(اطالع دادن  خبر مرگ بھ بستگان بھ

 تخصصی )

 اطالع رسانی در مورد مجروحان بھ افراد بازمانده و بالعکس 
 اطالعات با توجھ بھ شرایط موجود در منطقھ (رسانھ ھای ارتباط جمعی ،بلندگو،سایت اینترنتی ،تلتکس...) تبادل 
 .....ھمراھی بازماندگان جھت شرکت در مراسم سوگواری و تدفین و 
 ای روانی اجتماعی جھت آسیب دیدگان (یک روانشناس،روانپزشک ،مددکار)در صورت انجام مداخالت گروھی حمایت ھ

 فراھم بودن ھمکاری بین بخشی ترکیبی از نمایندگان بھزیستی ،ھالل احمر و وزارت بھداشت مطلوب می باشد.
 .در مداخالت گروھی اولیھ نیاز سنجی و غربالگری با جدیت صورت گیرد 
 غربال شده با ھدف بازسازی روابط اجتماعی و خانوادگی آسیب دیده بھ دنبال حادثھ با  مداخالت تخصصی برای گروھھای

استفاده از تکنیکھای بازگویی روانشناختی ،تخلیھ ھیجانی ،تعامالت گروھی و ھمدلی ...انجام خواھد شد.(گروھھای 
 بزرگساالن و اطفال جدا باشد)

 دیدگان،و...)طبق پروتکل صورت می پذیرد.مداخالت ویژه گروھھای خاص (کودکان،امدادگران،داغ 
 خدمات مددکاری مستمر بھ بازماندگان  
  برنامھ ریزی جھت ایجاد اشتغال از طریق مددکاران کمیتھ 

  همکار:شرح وظایف واحد 

 براورد سریع نیازھا در ساعات و روزھای اولیھ بعد از حادثھ 
 ایجاد ھماھنگی برای اعزام سریع تیم بھ منطقھ حادثھ دیده   
 ھمکاری در برنامھ ریزی جھت افزایش مشارکت بازماندگان در فعالیتھای منطقھ 
 ایجاد مراکز اطالع رسانی و تشکیل بانک ھای اطالعاتی 
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  نیازسنجی 
 تامین داروھای روانپزشکی مورد نیاز 
 (...، وسایل بازی،دفتر،مداد رنگی) تامین تجھیزات و وسایل غیر دارویی جھت انجام مداخالت  

برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در  و ضمائم اجتماعی–مداخالت حمایت هاي روانی هاي ماي اجرایی کارکردراهن*

  )600-587( )94بالیا و فوریت ها سال 

  

  کارکردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا

S8-4-پایش و ارزشیابی مداخالت حمایت هاي روانی اجتماعی  

  

   : مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیادد مسئول واح

  

  : مدیریت و کاھش خطر بالیا ،مدیریت شبکھ،امورداروییواحدهاي همکار 

  

  

  

  شرح کارکرد : 

رسالت حمایت ھای روانی اجتماعی در بالیا حفظ و بھبود سالمت روان ھمھ گروھھای ھدف در شرایط بحرانی پس از وقوع 
  یا می باشد .برای رسیدن بھ این ھدف پایش و ارزشیابی مداخالت ضروری می باشد. حوادث غیر مترقبھ و بال

  شرح وظایف واحد مسئول

 نظارت بر روند اجرای برنامھ مداخالت روانی اجتماعی 
 اطالع از محل ارائھ خدمات حمایتھای روانی اجتماعی

 تر و خشونت در کودکاناطمینان از محل اسکان گروھھای آسیب پذیر جھت پیشگیری از آسیب بیش
 ثبت و مستند سازی اطالعات  بر اساس شاخص ھای پایش

برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در (پایش ) اجتماعی –راهنماي اجرایی کارکردهاي مداخالت حمایت هاي روانی *

  ضمیمه شده است. 596صفحه  )94بالیا و فوریت ها سال 

 

   همکار واحد وظایف شرح

 روھای روانپزشکی مورد نیازدر منطقھ (اموردارویی)اطمینان از وجود دا

اجتماعی و ضمائم برنامه ملی پاسخ نظام سالمت –*راهنماي اجرایی کارکردهاي مداخالت حمایت هاي روانی 

  )600-587(94در بالیا و فوریت ها سال 
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  )19وید کارکردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا(در کو

  19*مشاوره سوگ در بازماندگام متوفیان کووید 

  

   مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد واحد مسئول :

  مدیریت بیماریھا،معاونت درمان واحدهاي همکار :

  

  

 

  (مشاوره سوگ) 19مرتبط با کوویدفعالیتهاي 

  : مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد واحد مسئول 

  : واحد آموزش سالمت ،مدیریت بیماریھا،معاونت درمان  واحدهاي همکار

  

  شرح کارکرد : 

  کمک بھ بازماندگان برای سازگار شدن با فقدان عزیز از دست رفتھ و قادر بودن بھ انطباق با واقعیت جدید زندگی بدون او.

  شرح وظایف واحد مسئول

 کمک برای کنار آمدن با درد ناشی از فقدان 

 مشکالت موجود در سازگاری مجدد کمک برای غلبھ بر

 کمک بھ بازماندگان برای زندگی بدون متوفا وسازگاری با فقدان از طریق حل مسالھ

 )شود پیروی روانپزشکی ھایاورژانس پروتکل از(  خودکشی افکار وجود

 )شود پیروی الکل و مواد مصرف مختصر مداخلھ پروتکل از( مواد و الکل مصرف

 پزشک یعھده بھ روانپزشکی اختالالت بھ مبتال بیماران در درمانی مداخلھ و تشخیص مسئولیت (PHC( بھداشتی نظام در

 مداخلھ ادامھ بھ نیاز روان، سالمت کارشناس توسط مشاوره چھارجلسھ انجام از پس کھ صورتی در چنین ھم است،عمومی

 یاعمومی پزشک توسط درمان موفقیت عدم صورت در. گیردمی صورتعمومی پزشک بھ ارجاع باشد، داشتھ وجود درمانی

 . است روانپزشک عھدهبھ درمان مشاوره، فرآیند از قسمت ھر در روانپزشکی اختالالت حاد ھاینشانھ وجود صورت در

 

   همکار واحد وظایف شرح

 دریافت مشخصات متوفیان از معاونت درمان و مدیریت بیماریها 
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فروردین  COVID-19ناشی از بیماري   ي سوگ در بازماندگان متوفیانورهمشا*دستورالعمل فرآیند اجرایی 

99  

  

  )19کارکردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا(در کووید 

  برگزاري کارگاههاي آموزشی جهت گروههاي هدف(کارشناسان سالمت روان ،مردم و ....) -**

  

   مت روانی اجتماعی و اعتیاد: مدیریت سالواحد مسئول 

  : مدیریت توسعھ شبکھ ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان، آموزش سالمتواحدهاي همکار 

  

  

  شرح کارکرد : 

ھمھ گیری بیماری نوپدید ازجملھ معضالت جدید جامعھ جھانی در قرن حاضر است.بھ دنبال سرعت باالی انتشار یک 
ابتالی جمعیت قابل توجھی از یک کشور در یک بازه زمانی کوتاه و قرار گرفتن  بیماری عفونی کمتر شناختھ شده و

یک وضعیت ھمھ گیری جھانی معموال آسیب ھای مستقیم بیماری بیشتر بھ چشم می آیند بخشی قابل مالحظھ ای از این 
ویی بھ مردم در زمینھ پیامدھا شامل عوارض روانشناختی شایع ھستند.در ھمین راستا با در نظر گرفتن ضرورت پاسخگ

 مشاوره سوگ و کنترل استرس نیاز بھ آموزش و توانمندسازی پرسنل و عموم مردم حس می گردید .

  شرح وظایف واحد مسئول

تھیھ محتوای آموزشی بر اساس برنامھ ھا و دستورالعمل ھای دریافتی ز وزارت متبوع در خصوص مشاوره سوگ، 
 مدیریت استرس و ....

 ری کالس ،کارگاه و یا وبینار بر اساس ارزیابی ھماھنگی برگزا
 ارزیابی برگزاری کالس بھ لحاظ کیفیت برگزاری و محتوای آموزشی بر اساس نظر مدرسین و فراگیران

 گزارش اقدامات آموزشی بھ وزارت بھداشت

   همکار واحد وظایف شرح

 ھماھنگی در اجرای برنامھ ھای آموزشی(کالس ھا،کارگاھھا و...)
  

  )19ردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا(در کووید کارک

  ) 4030مشاوره روانشناختی تلفنی ویژه کرونا (از طریق سامانه  -***

  

  : مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد واحد مسئول 

  

  مدیریت شبکھ ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان واحدهاي همکار :
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  شرح کارکرد : 

ھمھ گیری بیماری نوپدید ازجملھ معضالت جدید جامعھ جھانی در قرن حاضر است.بھ دنبال سرعت باالی انتشار یک 
بیماری عفونی کمتر شناختھ شده و ابتالی جمعیت قابل توجھی از یک کشور در یک بازه زمانی کوتاه و قرار گرفتن 

ای مستقیم بیماری بیشتر بھ چشم می آیند بخشی قابل مالحظھ ای از این یک وضعیت ھمھ گیری جھانی معموال آسیب ھ
پیامدھا شامل عوارض روانشناختی شایع ھستند.در ھمین راستا با در نظر گرفتن ضرورت پاسخگویی مردم در زمینھ 

 ید.بھ درخواست وزارت بھداشت راه اندازی گرد ٤٠٣٠اطالع رسانی در حوزه ھای مختلف این بیماری سامانھ 

  شرح وظایف واحد مسئول

 مدیریت و نظارت بر اجرای فرآیند مصاحبھ روانشناختی از طریق بکارگیری سوپروایزرھای علمی آموزشی
 ھمکاری در جھت حضور مستمر کارشناسان سالمت روان در ارایھ خدمات بھ صورت شبانھ روزی

   همکار واحد وظایف شرح

 سنل در مراکز در زمان ارائھ خدمات تلفنیھمکاری بھ کارگیری نیروھا و عدم حضور پر
  ارائھ خدمات مشاوره تخصصی و نظارت علمی بر عملکرد کارشناسان سالمکت روان

  

  )19کارکردهاي تخصصی ارایه خدمات حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیا(در کووید 

  غربالگري عالمتی مددجویان مراکز گذري کاهش آسیب -****

  

   : مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیادل واحد مسئو

  

   : مدیریت شبکھ ،مراکز گذری کاھش آسیبواحدهاي همکار 

  

  شرح کارکرد : 

ھمھ گیری بیماری نوپدید ازجملھ معضالت جدید جامعھ جھانی در قرن حاضر است.بھ دنبال سرعت باالی انتشار یک 
ل توجھی از یک کشور در یک بازه زمانی کوتاه و قرار گرفتن بیماری عفونی کمتر شناختھ شده و ابتالی جمعیت قاب

یک وضعیت ھمھ گیری جھانی معموال آسیب ھای مستقیم بیماری بیشتر بھ چشم می آیند بخشی قابل مالحظھ ای از این 
 پیامدھا شامل عوارض روانشناختی شایع ھستند.در ھمین راستا با در نظر گرفتن ضرورت پاسخگویی مردم در زمینھ

 بھ درخواست وزارت بھداشت راه اندازی گردید. ٤٠٣٠اطالع رسانی در حوزه ھای مختلف این بیماری سامانھ 

  شرح وظایف واحد مسئول

 مدیریت و نظارت بر اجرای فرآیند غربالگری مددجویان مراکز گذری کاھش آسیب

   همکار واحد وظایف شرح

 ھمکاران مراکز و شبکھ ھای بھداشتبازدید و ارزیابی از اجرای برنامھ غربالگری توسط 
 تھیھ و توزیع مواد ضدعفونی و حفاظت فردی توسط شبکھ ھا

  از مددجویان توسط پرسنل مراکز کاھش آسیب ١٩غربالگری کووید 
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  )19(در کووید حمایتهاي روانی و اجتماعی در مدیریت بالیاکارکردهاي تخصصی ارایه خدمات 

  19پژوهش در سوگ در بازماندگان متوفیان کووید 

  

   مدیریت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد : واحد مسئول

مراکز -دانشکده سالمت روان و علوم رفتاری-دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بھداشت  :واحدهاي همکار 

  خدمات جامع سالمت

  

 
  

  شرح کارکرد : 

در ادبیات تروما و ضربه روانی ، مباحث زیادي درباره سوگ و سوگواري مطرح شده است. در صورت طوالنی 

توانایی افراد در پذیرش سوگ .شدن مدت سوگواري، مداخله و در مان افراد سوگ دیده ضروري به نظر می رسد

قرار دارد. شیوع و عواقب سوگ به تفاوتهاي  -ایجاد عواقب جدي پذیرش سوگ تا  -در طیف گستردهاي از 

و  19با توجه به نوپدید بودن بیماري کووید  .موجود در هنجارهاي اجتماعی و انتظارات فرهنگی متفاوت است

پیچیده بودن سوگ ناشی از فوت این بیماري، پیامدها و عوارض زیادي متوجه جامعه شده که  بخش قابل مالحظه 

از این پیامدها شامل عوارض روانشناختی شایع هستند.در همین راستا با در نظر گرفتن ضرورت پاسخگویی به اي 

 مردم و مداخالت تخصصی به این جمعیت لزوم  پژوهش سوگ حس می گردید .

  شرح وظایف واحد مسئول

  هماهنگی جلسات آموزشی و هماهنگی با تیم پژوهش 

  مداخالت تخصصی به گروه هدفهماهنگی در تکمیل پرسشنامه و 

 تهیه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال به ناظر پژوهش 

 ارزیابی پژوهش 

   همکار واحد وظایف شرح

  توسط کارشناسان سالمت روان درمراکز جامع (تکمیل پرسشنامه ها و انجام مداخالت تخصصی)اجراي طرح پژوهش

  سالمت

  دانشکده سالمت روان و و  دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اجراي جلسات آموزشی توسط

  جهت تیم پژوهش  علوم رفتاري
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  بالیا در سالمتکارکردهاي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاي 

  عنوان کارکرد  پیوست

S9-1 نیازسنجی آموزشی  

S9-2 ش به جمعیت تحت تاثیرارایه آموز  

  
  

  سالمت در بالیاکارکردهاي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاي 

  

 S9-1- نیازسنجی آموزشی  

  

  سالمتآموزش بھداشت و ارتقای گروه : واحد مسئول 

  

   گروه ھای فنی معاونت: واحدهاي همکار 

  

 کارکرد  شرح

منطقھ جھت  پذیری آسیب و مختلف عات مخاطراتسالمت پس از دریافت اطال ارتقای و بھداشت آموزش کارشناسان
 آموزشی ریزی برنامھ بھ نسبت و استخراجکرده را بھداشتی ھای ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود، اولویت ھای  اولویت

  .نمایند می اقدام
 

 مسئول واحد وظایف شرح

 در آموزشی نیازسنجی فرم تکمیل طریق از سالمت مخاطرات بھ مربوط اطالعات کلیھ تحلیل و آوری جمع
اساس  بھداشت بر معاونت بالیا مدیریت کمیتھ و مرتبط ھای واحد سایر بھ گزارش عادی، شرایط در منطقھ ھر

  بھداشتی نیازسنجی دستورالعمل
استخراج زنجیره علت و معلول بالیا از طریق  وقوع از بعد دیده آسیب درمنطقھ بھداشتی مشکالت بندی اولویت و بررسی

 متالت مرتبط با سکالبرای مش
 

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 در منطقھ ھر در مشکالت بھداشتی بندی اولویت و اطالعات استخراج موجود، وضعیت ارزیابی در ھمکاری واحد بالیا
 عادی شرایط

 ھر در مشکالت بھداشتی بندی اولویت و اطالعات استخراج موجود، وضعیت ارزیابی در ھمکاری واحد بھداشت محیط
 عادی شرایط در منطقھ

 بالیا از وقوع بعد دیده آسیب درمنطقھ بھداشتی مشکالت بندی اولویت و بررسی در ھمکاری واحد بالیا
 بالیا از وقوع بعد دیده آسیب درمنطقھ بھداشتی مشکالت بندی اولویت و بررسی در ھمکاری واحد بیماری ھا

 بالیا وقوع دیده حین و پس از آسیب درمنطقھ بھداشتی مشکالت بندی اولویت و بررسی در ھمکاری واحد بھداشت محیط
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  سالمت در بالیاکارکردهاي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاي 

  

 S9-2- ارایه آموزش به جمعیت تحت تاثیر  

  

  سالمتآموزش بھداشت و ارتقای گروه : واحد مسئول 

  

   گروه ھای فنی معاونت: واحدهاي همکار 

 

 کارکرد:  شرح

 واحد کلیھ ھمکاری با منطقھ بھداشتی ھای اولویت در مداخلھ منظور بھ آموزشی ھای برنامھ ارزشیابی و اجرا ی،طراح
  بالیا وقوع از بعد و حین عادی، شرایط در ھای بھداشتی

  

 مسئول واحد وظایف شرح

 و توانایی ارتقای منظور بھ بالیا در درگیر درمانی و بھداشتی کارکنان کلیھ برای آموزشی ھای برنامھ اجرای
 کارکنان آموزشی مھارت
 ھمکاری با آموزشی نیازسنجی از حاصل بھداشتی ھای اولویت برای آموزشی مداخالت دقیق و سریع طراحی

 مرتبط ھای واحد کلیھ
 بالیا از بعد بھداشتی معاونت بالیای خطر کاھش و مدیریت واحد ھمکاری با موجود ارتباطی وسایل ارزیابی
 کمیتھ لیست چک و نامھ شیوه اساس بر ( آنھا بایگانی و نواقص تکمیل و موجود آموزشی ھای انھرس ارزیابی
 )بھداشت وزارت رسانھ
 پیام تدوین نیاز صورت در موجود آرشیو از نیاز مورد آموزشی ھای پیام انتخاب و آموزشی محتوای بر نظارت

 جدید آموزشی
 بالیا وقوع از بعد و عادی شرایط رد آموزشی ھای برنامھ نھایی ارزشیابی و پایش

  آموزشی مداخالت مستندسازی
 

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 آموزش واحد نظارت با مناسب آموزشی ھای رسانھ تھیھ و آموزشی ھای بستھ ھمکاری واحد بھداشت محیط در تدوین
 سالمت

 سالمت آموزش واحد نظارت با مناسب زشیآمو ھای رسانھ تھیھ و آموزشی ھای بستھ ھمکاری واحد بیماری ھا در تدوین
 آموزشی مداخالت نھایی ارزشیابی و پایش جھت سالمت آموزش واحد با ھمکاری واحدھای بھداشت محیط و بیماری ھا

 فوق
 درمانی، و بھداشتی کارکنان سازی توانمند در سالمت آموزش واحد با ھمکاری واحدھای بھداشت محیط و بیماری ھا

 ھداشتب رابطین و مردم
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   بالیا مدیریت در آزمایشگاهی خدمات ارایه تخصصی کارکردهاي

 
 

 کارکرد شرح

 آزمایشگاه اهداف اجراي در موثري نقش ، آزمایشگاهی خدمات نظر از رخداد وقوع از پیش منطقه وضعیت ارزیابی

امور  مسئول وکارشناس و درمان آزمایشگاههاي امور اداره رئیس . باشد می ها فوریت و بال در مرجع سالمت

 کلیه در خطر ارزیابی منظور به کارشناسی مشترك جلسات تشکیل لمسئو آزمایشگاههاي بهداشتی

 هاي بیماري و جغرافیایی وشرایط شده انجام ارزیابی اساس بر همچنین. می باشند پوشش تحت آزمایشگاههاي

  .گیرد انجام آزمایشگاهی خدمات سازي براي استاندارد الزم اقدامات باید منطقه بومی

 مسئول واحد وظایف شرح

 اطالعاتی بانک تهیه و موجود آزمایشگاهی هاي ظرفیت ابیارزی 

 اي منطقه مرجع و دانشگاهی مرجع آزمایشگاه سازي توانمند و استقرار 

 نیاز صورت در )موبایل( سیار آزمایشگاه استقرار جهت هماهنگی 

 نیاز صورت در  )پورتابل( حمل قابل آزمایشگاه تهیه جهت هماهنگی 

 تشخیصی استاندارد هاي لعملدستورا بازنگري یا و تهیه 

 سیار و موقت آزمایشگاه در استفاده جهت نیاز مورد وتجهیزات هاه فراورد فهرست تهیه 

 سیار و موقت آزمایشگاه در استفاده منظور به مطلوب عملکرد داراي تجهیزات گذاري برچسب 

    بالیا مدیریت در آزمایشگاهی خدمات ارایه تخصصی کارکردهاي

 S10-1-  ( مرحله آمادگی) بحران از پیش آزمایشگاهی خدمات وضعیت ارزیابی  

 علوم دانشگاھھاي درمان و بھداشت آزمایشگاھھاي امور اداره / سالمت مرجع آزمایشگاه : واحد مسئول 

  پزشكي

  

  سریع ارزیابی تیم : واحدهاي همکار 

  عنوان کارکرد  پیوست

S10-1 
  )( مرحلھ آمادگی بحران از پیش آزمایشگاھی خدمات وضعیت ارزیابی

S10-2 مرحلھ پاسخ دیده آسیب منطقھ در آزمایشگاھی خدمات وضعیت ارزیابی)(  

S10-3 (مرحلھ پاسخ )  یشگاھیآزما خدمات مدیریت  
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 بحران شرایط در کار منظور به صالحیت واجد و توانمند افراد انتخاب 

 آزمایشگاهی هاي متی تشکیل 

 تجهیزات با کار جهت تیمها افراد آموزش 

 سنجی نیاز اساس بر آموزشی هاي دوره برگزاري 

 ستادي مسئول به ارسال و دانشگاهی نظارت لیست چک سالیانه تکمیل 

 دانشگاه بالیا خطر کاهش و مدیریت دفتر با هماهنگی با اي دوره مانورهاي برگزاري 

  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 حادثه وقوع صورت در دسترسی نحوه و منطقه هاي راه وضعیت ارزیابی 

 آزمایشگاه فیزیکی فضاي کیفیت و استحکام بررسی 

 بخشی درون و بخشی بین هماهنگی 

 اي دوره مانورهاي برگزاري در مشارکت 

 آموزشی هاي کالس برگزاري در مشارکت 
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 بحران از پیش آزمایشگاهی خدمات ضعیتو ارزیابی اجرایی راهنماهاي

 بالیا در آمادگی براي آزمایشگاه استانی نظارت لیست چک  -1 اجرایی راهنماي

  

 
 بحران از پیش آزمایشگاهی خدمات وضعیت ارزیابی اجرایی راهنماهاي

  بالیا از قبل آزمایشگاه کشوري کمیته اقدامات  -2 اجرایی راهنماي
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 کارکرد شرح

 از اولیه اطالعات .است آزمایشگاهی تیم اقدام اولین دیده آسیب منطقه در آزمایشگاهی خدمات وضعیت ارزیابی

 با تر دقیق ارزیابی .شود می کسب بالیا خطر کاهش و مدیریت دفتر و EOC و منطقه به اعزامی سریع ارزیابی تیم

  .آمد اهندخو بدست کارکرد این اجراي راهنماي در شده ارایه هاي فرم از استفاده

 مسئول واحد وظایف شرح

 از  )محل و زمان نوع،(  حادثه اطالعات دریافت EOC بالیا خطر کاهش و مدیریت دفتر و 

 زده بحران منطقه وضعیت ارزیابی لیست چک" همراه به وضعیت ارزیابی براي دیده آسیب منطقه به ارزیاب اعزام " 

 بهداشت وزارت( ستادي و دانشگاهی پوینت فوکال به ارزیابی گزارش ارائه( 

 تدوین در استفاده منظور به گزارش تحلیل IAP 

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 بخشی برون و بخشی بین هماهنگی 

 دیده آسیب منطقه به اعزامی تیم پشتیبانی 

 بهداشت وزارت واحدهاي همه ارزیابی و دیده آسیب منطقه اطالعات ارائه  

  مه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت هاربوطه در برناو فلوچارت هاي  مجداول 

 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 

    بالیا مدیریت در آزمایشگاهی خدمات ارایه تخصصی کارکردهاي

 S10-2-  ( مرحله آمادگی) بحران از پیش آزمایشگاهی خدمات وضعیت ارزیابی  

  (مرحله پاسخ ) دیده آسیب منطقه در آزمایشگاهی خدمات وضعیت ارزیابی : واحد مسئول 

  

  سریع ارزیابی تیم : اي همکار واحده
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 کارکرد شرح

 افزایش به نیاز صورت در و شوند هماهنگ منطقه در آزمایشگاهی خدمات کلیه است نیاز حادثه رخداد از پس

 هماهنگی این .شوند اعزام معین هاي استان یا و استان مناطق سایر از نیاز مورد پرسنل و تجهیزات ظرفیت،

 درمان آزمایشگاههاي امور اداره رئیس همکاري با بهداشتی معاونت آزمایشگاههاي امور مسئول کارشناس توسط

 .یگیردم انجام انشگاهد در

 مسئول واحد وظایف شرح

 دانشگاه در مسئول واحدهاي از اولیه ارزیابی اطالعات دریافت 

 عادي شرایط برقراري تا مربوطه اطالعات پیگیري منطقه در موجود امکانات بودن کافی صورت در 

 یا تجهیزات ،) پورتابل( حمل ابلق یا  )موبایل( سیار آزمایشگاه اعزام به احتمالی نیاز تعیین اینصورت غیر در

 منطقه به پرسنل

 دیده آسیب منطقه نیاز صورت در آنها اعزام هماهنگی و استان در موجود امکانات بودن کافی بررسی 

 به پورتابل یا موبایل آزمایشگاه یا و تجهیزات پرسنل، نیاز مالاع استانی منابع نبودن پاسخگو صورت در EOC 

 معین استانهاي همچنین و ملی یا محلی

 24 تا حداکثر شده تعیین پیش از مناسب محل در ارسالی تجهیزات یا پرسنل آزمایشگاه، استقرار جهت هماهنگی 

 اولیه اطالع از پس ساعت

 هاي فعالیت عملکرد بر نظارت و موقت آزمایشگاه استقرار منظور به نیاز مورد تجهیزات و ها فرآورده تامین هماهنگی 

 سیار و موقت آزمایشگاه

 منطقه در آزمایشگاهی خدمات ارائه بر نظارت 

 دستورالعملهاي با مطابق ندارد وجود نظر مورد آزمایشگاه در آنها آزمایش انجام امکان که هایی نمونه ارسال هماهنگی 

 )المللی بین یا و کشوري اي، منطقه ، دانشگاهی مرجع( باالتر سطوح در آزمایشگاه به نمونه، انتقال استاندارد

    بالیا مدیریت در آزمایشگاهی خدمات ارایه تخصصی کارکردهاي

 S10-3-   (مرحله پاسخ )  آزمایشگاهی خدمات مدیریت  

 علوم دانشگاههاي درمان و بهداشت آزمایشگاههاي امور اداره /سالمت مرجع آزمایشگاه  : واحد مسئول 

 پزشکی

  

 و بهداشت کارگروه دبیرخانه بهداشت، معاونت بالیا خطر کاهش و مدیریت دفتر  : مکار واحدهاي ه

 هاي بیماري مدیریت مرکز دانشگاه، درمان معاونت دانشگاه، توسعه شبکه،معاونت مدیریت مرکز درمان،

 کار و محیط سالمت مرکز دار، واگیر
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 باالتر مراکز به ارسالی هاي آزمایش جواب دریافت پیگیري 

 زده بحران منطقه دانشگاه مسئوالن و بیماریها مدیریت مرکز(  ذیصالح مراجع به نتیجه اعالم(  

 همکار واحدهاي وظایف شرح

 مرتبط واحدهاي به اطالعات و حادثه هاي گزارش برخط ارسال 

 درمان آزمایشگاههاي امور اداره رئیس و بهداشتی معاونت آزمایشگاههاي امور مسئول کارشناس اعزام جهت هماهنگی 

 نیاز صورت در حادثه محل به

 دیده حادثه منطقه در مستقر هاي آزمایشگاه به پشتیبانی خدمات ارائه 

 آزمایشگاهی خدمات ارایه باالتر سطوح به آزمایشگاهی هاي نمونه ایمن ارسال در مشارکت

 

  ربوطه در برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت هام و فلوچارت هاي جداول 
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 بالیامدیریت دارویی در 
  عنوان کارکرد  پیوست

S11-1 برآورد نیاز دارو و مواد بیولوژیکی  

S11-2 تهیه و توزیع دارو و مواد بیولوژیکی  

 
 

   مدیریت دارویی در بالیا

S11-1   -ورد نیاز دارو و مواد بیولوژیکیبرآ  

  

  گسترش شبکھمدیریت : واحد مسئول 

  

گروه تخصصی مبارزه با بیماریها ، اورژانس پیش بیمارستانی ، گروه گسترش معاونت : واحدهاي همکار 

  بهداشتی ، معاونت غذا و دارو

  

 

  شرح کارکرد
تامین و توزیع است، زیرا کھ تخصیص منابع کھ اغلب برآورد نیاز منطقی یکی از مھمترین کارکردھای مھم در زنجیره  

محدود است، براساس برآورد صورت می گیرد و از آنجایی کھ دارو و مواد بیولوژیکی تاریخ انقضاء مصرف دارند پس 
ممانعت  دقت در برآورد نیاز می تواند از تجمع دارو و اتالف منابع و ھمچنین از کمبود دارو و اختالل در درمان آسیب دیدگان

  بھ عمل آورد. در برآورد نیاز بھ دارو و مواد بیولوژیکی توجھ بھ موارد ذیل ضروری است:
 نوع فوریت،بالیا و یا بحران

 وسعت منطقھ آسیب دیده
 جمعیت تحت تاثیر
 موجودی انبارھا

یار کم بوده و می بایست بھ تعیین اقالم جدیدی کھ در شرایط عادی در منطقھ مورد نیاز نبوده و یا نیاز بھ اقالم مذکور بس
 لیست اضافھ گردد

 دریافت برآورد افزایش بار بیماری ھا در فوریت پیش آمده از واحدھای مربوطھ
 تھیھ فھرست اقالم مورد نیاز و مقایسھ با موجودی انبار جھت تعیین نیاز نھایی

 شرح وظایف واحد دارویی

ز طریق ستاد معاونت و جمع بندی و ارسال آن بھ وزارت بھداشت و جمع آوری نیازھای داروئی و تجھیزاتی مراکز تابعھ ا
  درمان

برآورد واقعی دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهاي تابعه و تهیه و تدارك آن براساس بودجه  -

  موجود.

  و درمان برای دانشگاهھماھنگی جھت اختصاص اقالم دارویی و مواد بیولوژیك و تجھیزات پزشكي از وزارت بھداشت 
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  شرح وظایف واحد مسئول

  تعیین موجودی انبار
 دریافت برآورد افزایش بار بیماری ھا در فوریت ھای پیش آمده از واحدھای مربوطھ 

و افزودن موارد  در  ١تعیین اقالمی کھ در شرایط عادی مورد نیاز نبوده و یا خیلی کم بوده بر اساس راھنمای اجرایی 
  صورت نیاز

 ھماھنگی با معاونت غذا و دارو در جھت رفع کمبودھای احتمالی برخی اقالم 
  تھیھ فھرست اقالم مورد نیاز و مقایسھ با موجودی انبار و تعیین نیاز نھایی  -
جمع آوری و تجزیھ و تحلیل و ارزیابی آمار و اطالعات دارویی بدست آمده از مراکز بھداشتی درمانی سطح دانشگاه برابر  -

  مھای استانداردفر

  شرح وظایف واحدھای ھمکار 
ارسال اطالعات حادثھ مانند محل دقیق، وسعت، جمعیت تحت تاثیر، موجودی انبارھا، کمک ھای دارویی ارسال شده بھ 

 و ھمچنین سایر واحدھای معاونت بھداشتی دانشگاه  EOCمنطقھ و سایر آمارھا توسط واحد مدیریت کاھش خطر بالیا و 
ایش بار بیماری توسط گروه بیماریھا، اورژانس و گروه گسترش معاونت بھداشتی و ارائھ بھ واحد دارویی معاونت تعیین افز

 بھداشتی جھت لحاظ در برآورد نیاز بھ دارو و مواد بیولوژیکی
  

  فھرست داروھای مورد نیاز در مدیریت بالیا -١راھنمای اجرایی 

  د اختصاصی در منابع رسمی و پیوست ھای ھمین برنامھ آمده است: فھرست داروھای پیشنھادی بھ تفکیک ھر واح 
 فھرست داروھای "دارونامھ خانھ بھداشت" وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی فھرست داروھای "پزشک خانواده و بیمھ روستایی" 
  

   مدیریت دارویی در بالیا

S11-2   -از دارو و مواد بیولوژیکیبرآورد نی  

  

  گسترش شبکھمدیریت : واحد مسئول 

  

گروه تخصصی مبارزه با بیماریها ، اورژانس پیش بیمارستانی ، گروه گسترش معاونت : واحدهاي همکار 

 بهداشتی ، معاونت غذا و دارو

  

 

  شرح کارکرد
ز بھداشتی درمانی افزایش می یابد، یکی از نیازھای بعد از رخداد مخاطره آمیز با توجھ بھ اینکھ مراجعھ کنندگان بھ مراک

عملیات پاسخ در نظام سالمت تھیھ و توزیع دارو و مواد بیولوژیکی است.در دانشگاھھا ھم با توجھ بھ آنکھ تولیت نظام 

دین منظور مراقبت شبکھ از خانھ بھداشت تا مراکز بھداشتی درمانی با معاونت بھداشت است، الزم است برنامھ ریزی الزم ب

  انجام گیرد. فرآیند تھیھ و توزیع نیازمند طراحی یک نظام یکپارچھ از قبل طراحی شده است.

  ھمکاری بین بخشی جھت تھیھ دارو و تجھیزات موردنیاز از از دانشگاھھای دیگر یا بخش خصوصی 
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ر و یا خرید از بخش خصوصی و تحویل گرفتن سھمیھ ھای اختصاص یافتھ از انبار دارویی وزارتخانھ و دانشگاھھای دیگ

 ارسال آن و تحویل دادن بھ انبار دارویی دانشگاه

  انبار نمودن و نگھداری دارو ، مواد بیولوییکی و تجھیزات پزشكي مورد نیاز براساس ضوابط دپو دارویی

  ھماھنگی با مراکز تابعھ جھت تعیین سھمیھ دارو و تجھیزات ھر مرکز

و ارسال بھ مراکز بھداشت تابعھ بر اساس لیست درخواستھا و میزان موجودی  و پروتکل توزیع سھمیھ دارویی ھر مرکز 

  ھای درمانی مورد عمل،تعداد گروھھای آسیب پذیر،بیماریھای بومی و فصلی و دستورالعمل ھای ابالغی

  نظارت و پایش بر انبار دارویی معاونت و مراکز شھرستانھا

رشناسان دارویی شھرستانھا در مراکز روستایی و شھری و داروخانھ ھای تحت نظارت بر فعالیت ھا و اقدامات کا-١٠

  پوشش و ارائھ پسخوراند

  پیگیری امور مربوط بھ تجھیزات واحدھای بھداشتی -

  ھمکاری در اجرای آموزش مستمر برای رده ھای بھداشتی و کارشناسان دارویی و دارو سازان  در زمینھ مربوطھ-

  ی اقدامات الزم برای ارتقای کیفی نگھداری داروھا و نظارت بر نگاھداری مطلوببرنامھ ریزی و پیگیر-

تدوین متون و برنامھ دوره ای آموزشی و بازآموزی بر اساس نیاز واحدھا برای سطوح مختلف شبکھ در زمینھ مسائل -

  دارویی

  شرح وظایف واحد مسئول

 تھیھ داروھای مورد نیاز از شرکت ھای توزیع دارو

 سھمیھ ھای دارو و مواد بیولژیک از وزارتخانھ  دریافت

توزیع سھمیھ دارویی ھر مرکز و ارسال بھ مراکز بھداشت تابعھ بر اساس نیازھا و لیست درخواستھا با توجھ بھ موجودی 

  (کارشناسی شده)

یا دارویار در ھر ایجاد سیستم توزیع دارو با بررسی وضعیت مسئولین واحد دارو در ھر شھرستان و تعیین متولی دارو 

 مرکز بھداشتی درمانی

  انبار نمودن و نگھداری دارو و تجھیزات مورد نیاز براساس ضوابط دپو دارویی

  ھماھنگی با مراکز تابعھ جھت تعیین سھمیھ دارو و تجھیزات مورد نیاز واقعی ھر مرکز

 نظارت و پایش بر انبار دارویی معاونت و مراکز شھرستانھا

ھا و اقدامات کارشناسان دارویی شھرستانھا در مراکز روستایی و شھری و داروخانھ ھای تحت پوشش نظارت بر فعالیت 

  و ارائھ پسخوراند

  ھمکاری در اجرای آموزش مستمر برای رده ھای بھداشتی و کارشناسان دارویی و دارو سازان  در زمینھ مربوطھ

ن بھ موقع داروھای مورد نیاز بر اساس پروتکلھای مشارکت و ھمکاری در اجرای طرحھای بھداشتی بھ منظور تامی

  پیشنھادی

  

  شرح وظایف واحدھای ھمکار

 ھمکاری در توزیع داروھای مربوط بھ واحدھای تخصصی مانند بیماریھا، سالمت خانواده

  ستھمکاری سازمان غذا و دارو جھت تامین اقالم دارویی کھ در زمان مورد نظر در شرکت ھای توزیع دارو موجود نی
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  : زلزلھ١سناریو

  
ریشتر در مالرد رخ داده است زلزلھ  5.2ای بھ بزرگای حدود مرداد، زمین لرزه 14صبح روز سھ شنبھ  10:00در ساعت 

خساراتی مالی و صدمات  از احتمال بروز اطالعات . در شھرھای شھریار، محمدآباد و روستاھای اطراف نیز حس شده است

  .است حاکی) مصدومیت(جانی 

برخی . مراکز تجمع کرده اند در محوطھ ھستند سراسیمھ  مردمتخریب گردیده و  مراکز بھداشتی و درمانیقسمتھایی از 

خیابان ھای اطراف  .تخریب گردیده و برخی معابر بدلیل ریزش آوار مسدود گردیده اندمراکز نیز از ساختمانھای اطراف 

اطالعات دقیقی از اعداد مصدومان و فوتی ھای ناشی از  ت و آمد وجود نداردنیز بھ دلیل ترافیک بستھ شده و امکان رف

دچار اختالل گردیدھاند و برق در حال حاضر ) تلفن و موبایل( مراکز درمانیخطوط ارتباطی . زلزلھ دریافت نشده است

  . استقطع 

با حجم بسیار زیادی از  مراکزد کھ پیش بینی میشو. ھای این زمین لرزه بر ترس و اضطراب مردم افزوده استپس لرزه

از وضعیت خانواده خود بی اطالع و تعدادی نیز محل کار خود  مراکزبرخی از کارکنان . مصدومان و مراجعین روبرو گردند

  .  را ترک نمودھاند

آنھا وارد شده  تقریبا تمامی پرسنل در حال ارایھ خدمات بوده ولی از پاره ای از آشفتگیھا و نیز استرسھای شدیدی کھ بھ

تعداد مراجعھ کنندگان بھ مراکز کاھش ارایھ خدمات تقریبا بھ حالت روتین باز گشتھ است و . نگران و ناراحت ھستند

  . یافتھ است

  بیماری ھا:
     از آن اقدام  پس از ورود تیم واکنش سریع بیماریهاي واگیر  به منطقه در اولین قدم بیماریهاي شایع در آن منطقه براورد و براي پیشگیري

 می گردد بیماریهایی که در هنگام وقوع زلزله باید کنترل شود به ترتیب اهمیت به شرح زیر می باشد:

  اقدامات کنترلی  نام بیماري   ردیف

  بیماریهاي منتقله از آب و غذا  1

  بررسی وضعیت بیماریهاي اسهالی در جمعیت آسیب دیده 

  نمونه گیري از افراد مبتال

  مانی و تامین آب و الکترولیت بیماران و درمان هاي عالمتیمایع در

  درمان بیماران قطعی بر اساس پروتکل کشوري

  افزایش پدیکلوزیس  2
  بررسی جمعیت آسیب دیده 

  و درمان موارد محتمل و مشکوك

  افزایش حیوان گزیدگی   3
  تلقیح واکسن هاري و توام 

  تزریق سرم هاري بر اساس دستورالعمل کشوري

  تلقیح واکسن توام به جمعیت هدف طبق دستورالعمل کشوري  افزایش موارد مشکوك به کزاز   4

5  
افزایش بیماریهاي رفتاري ( ایدز و 

  هپاتیت)

  انجام مشاوره از جمعیت در معرض خطر 

  شروع دوره پروفالکسی اچ آي وي 

  تلقیح واکسن هپاتیت طبق دستورالعمل کشوري
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6  
یشگیري با افزایش بیماریهاي قابل پ

  واکسن

  بررسی افراد در معرض خطر

  نمونه گیري

  انجام واکسیناسیون گروه هاي هدف طبق دستورالعمل کشوري

7  
افزایش ناقلین و احتمال بروز 

  بیماریهایی مثل ماالریا، دنگی و . . . .

  کنترل ناقلین 

  تامین تجهیزات بیماریابی

  تامین دارو 

  
  آزمایشگاه:

موجود آزمایشگاه مرکزي مالرد است وبررسی وضعیت فیزیکی و تجهیزاتی آن می باشد، تیم نمونه گیري سیار به گام اول بررسی وضعیت 

د و  تجهیزات و مواد الزم براي نمونه گیري به منظور کنترل بیماري هاي واگیر براساس گزارش اولیه ي ارزیابی  واحد بیماري ها تجهیز می شون

سیار به منطقه ي آسیب دیده به منظور نمونه گیري  از افراد مشکوك  به بیماریهاي تنفسی، اسهالی و زئونوز  در مرحله ي بعد تیم نمونه گیر

  اعزام می شوند. 

نمونه هاي اخذ شده  در آزمایشگاه پذیرش شده و تست هایی که امکان انجام آن درشبکه ي آزمایشگاهی وجود دارد انجام می شوند در غیر 

  ی با آزمایشگاه مرجع سالمت  انتقال امن وایمن نمونه   به آزمایشگاه مرجع سالمت انجام می شود.این صورت طی هماهنگ

گزارش  نتایج  تستها ي انجام شده  به فوکال پوینت واحد بیماریها ي واگیر درچهارچوب کنترل بیماریهاي واگیر فورا  (تلفنی گزارش، ایمیل ...) 

  ار روز بعد از رخداد حادثه ارتباط از طریق خطوط اینترنت و تلفن برقرار شود. می شود. البته امیدواریم ظرف سه چه

اگر  ساختمان مرکزي آزمایشگاه مالرد تخریب شده باشد بایستی آزمایشگاه پشتیبان مالرد(شهریار) فعال شود. و اقدامات به شرح مذکور  

  رخ دهد.

  بھداشت خانواده:
از استقرار و اسکان جمعیت آسیب دیده با الویت  گروه هاي آسیب پذیر از جمله مادران ارائه خدمت به گروه هاي سنی هدف بعد  - 1

 باردار، نوزادان، کودکان و سالمندان )مطابق با بسته هاي خدمتی و بر اساس آخرین دستور العمل هاي ابالغی وزارت متبوع .

ات به گروه هاي هدف بر اساس بسته هاي خدمتی ابالغ توانمند سازي تیم هاي عملیاتی سالمت(پزشک و غیر پزشک) در ارائه خدم -2

 شده. 

هماهنگی و نظارت بر استقرار نیروهاي تخصصی توانمند ( از جمله روانشناس، مشاور شیر دهی، کارشناس تغذیه و...) به منظور ارائه  - 3

 خدمات مطلوب به گروه هاي هدف (  خصوصا آسیب دیده  و آسیب پذیر ).

 هنگام بروز زلزله. در خانوار آمادگی آموزش خصوص در بهداشت رابطین و خدمت دهندگان ارائه ازيتوانمندس و سازي حساس -4

 توزیع اقالم پیشگیري از بارداري هاي ناخواسته ( با الویت افرادیکه مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند ) - 5

 توزیع شامپو پرمترین به منظور پیشگیري از اپیدمی بیماري  پدیکلوزیس 

شناسایی گروه هاي سنی پر خطر و آسیب پذیر نیازمند ارجاع و هماهنگی با سایر گروه هاي تخصصی به منظور ارائه خدمات مورد  - 6

 نیاز.

 جمع آوري داده ها و اطالعات و گزارشات دریافتی . -7

 ارائه گزارش به سطوح و سازمان هاي ذیربط. -8
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 ثر .تحلیل و شناسایی مشکالت و انجام مداخالت بموقع و مو -9

 مستند سازي اقدامات و فعالیت هاي انجام شده . -10

  تغذیھ:
گروه تخصصی بهبود تغذیه پس از وقوع زلزله و متناسب با شدت و فاز حادثه جهت تامین نیاز به انرژي و ریز مغذیهاي 

همین منظور سبدهاي روزانه مورد نیاز افراد حادثه با همکاري سازمانهاي تامین کننده مواد غذایی،  وارد عمل می شود. به 

  غذایی براي مراحل مختلف بحران به ترتیب ذیل طراحی شده است:

 ویژگیهاي سبدغذایی در مرحله اول بحران -

و کمک رسانی سریع به مجروحان و مصدومان است که ممکن است این  اوج بحران، شرایطی است که اولویت، نجات، حفظ حیات افراد

این سبد می بایست : روز بطول بیانجامد. 7تا  3وضعیت   

 گرم پروتئین  50کیلو کالري و  2100تامین حداقل  -

 نوع از اقالم غذایی 3-4حاوي حداقل -

 آب  آشامیدنی سالم -

 تامین ریزمغذیها -

 عدد در هفته) 5توزیع قرص مولتی ویتامین براي کلیه افراد (-

 توزیع کپسول مگادوزویتامین آ-

 (هر دو روز یک بسته) سال2براي کودکان زیر  یغذاي کمک

  (اسکان حادثه دیدگان در منطقه امن) ویژگیهاي سبدغذایی در مرحله دوم بحران -

گرم پروتئین 50کالري و  2500تامین  -  

آب آشامیدنی سالم-  

تامین برخی از ریزمغذیها-  با رعایت تنوع در سبد غذایی 

فته)در ه عدد 5ادامه توزیع قرص مولتی ویتامین براي کلیه افراد (-  

سال (هر دو روز یک بسته)2غذاي کمکی براي کودکان زیر -  

(اسکان حادثه دیدگان در مکان امن و فراهم شدن امکان تهیه و پخت  ویژگیهاي سبدغذایی در مرحله سوم بحران -

 غذاي گرم حداقل پس از گذشت یک هفته از زمان بروز زلزله)

گرم پروتئین 50کیلوکالري و  2500تامین  -  

امیدنی سالمآب آش -  

توزیع میوه هاي تازه و لبنیات در صورت امکان-  

سال 2غذاي کمکی براي کودکان زیر -  

سال و زنان باردار و شیرده) 5ادامه توزیع مولتی ویتامین ( کودکان زیر -  

برقراري امکان پخت غذا باتوزیع یک سري ظروف اساسی-  

 

ت عادي زندگی به منظور پیشگیري از بروز سوء تغذیه نیاز به بررسی وضعیت در صورت طوالنی شدن زمان بازتوانی و برگشت به وضعی

 تغذیه اي افراد حادثه انجام ارزیابی هاي تغذیه اي است.
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 انجام ارزیابی تغذیه در بحران

طلع کلیديارزیابی سریع : جهت دستیابی به اهداف ذیل و از طریق مشاهدات مستقیم جمعیتی و محیطی و مصاحبه  با افراد م -1  

تعیین  وجود یا تهدید یک بحران تغذیه اي   

 برآورد تعداد افراد دچار بحران 

 تامین نیازهاي فوري

 تعیین منابع محلی قابل دسترس

 تعیین منابع خارجی مورد نیاز

 

با روشهاي تن  -2 بررسی : جهت دستیابی به اهداف ذیل و در سطح جامعه با بررسی شاخص هاي تن سنجی در کودکان زیر پنج سال

 سنجی و ارزیابی رژیم غذایی در سطح خانوار و بررسی میزان کالري دریافتی و ریز مغذیها 

تغذیه سوء شیوع تعیین  

تغذیه سوء علل شناسایی  

  تحلیل نتایج بررسی هاي تن سنجی و ارزیابی رژیم غذایی

صوص تعیین وضعیت تغذیه اي افراد حادثه دیده در منطقه، در این مرحله پس از انجام بررسی ها می بایست بر اساس نتایج حاصله در خ

  تصمیم گیري نموده و متناسب با وضعیت موجود مداخالتی را به صورت تغذیه تکمیلی یا تغذیه درمانی طراحی کرد.

  

  شرح وظایف و اقدامات

 آموزش تغذیه در بحران به کارکنان و جامعه آسیب دیده 

  به سوء تغذیهارجاع به واحد مشاوره افراد مبتال

 ارائه خدمات مشاوره تغذیه اي به گروههاي آسیب پذیر تغذیه اي از طریق راه اندازي یا تقویت واحد مشاوره 

 ارجاع به مراکز درمانی افراد مبتال به سوء تغذیه شدید

و ارزشیابی نظارت بر کنترل کمی و تصمیم گیري بر ادامه توزیع سبد غذایی اهدا شده یا تغییر در نوع سبد غذایی بر اساس نتایج پایش 

 کیفی توزیع سبد غذایی 

  : جهت تعیین روند وضعیت سوء تغذیه  با بررسی هاي مکرر و انجام پایش رشد سورویالنس تغذیه-1

  

 :آموزش و ارتقای سالمت

ي، همکاري با روابط عمومی جهت نصب و توزیع تراکت هاي موجود در خصوص زلزله مکان هاي امن، حفظ خونسرد -1

 ضد عفونی آب و.... 

اطالع رسانی  در خصوص مکان و نحوه گرفتن اقالم ضروري و اعالم محل ارائه آموزش ها ي الزم بعد از زلزله از  -2

 طریق انتخاب افراد و به وسیله بلندگوهاي دستی

 ارائه آموزش هاي چهره به چهره  -3

 با توجه به وظایف تعیین شده در چارت اقدام می شود  -4

 سایر واحدها همکاري با  -5
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  بھداشت دھان و دندان:
شامل پزشک، پرستار و ماما) به محل اعزام شده  در صورت وجود جراحات فک و صورت مصدوم توسط  داقل( حEOPتیم  

به وسیله  در تیم حضور داشته باشد، جراح عمومی ، اگر موارد برطرف خواهد شد در صورت شدید تر بودن آن EOPپزشک تیم 

  برطرف می شود.ایشان موارد 

پس  ،اگر جراح در تیم نباشد بالفاصله هماهنگی جهت اعزام مصدوم به بیمارستان سجاد شهریار انجام می شود.(تا انتقال مصدوم

  از جلوگیري خون ریزي بیمار و رفع آن در بیمارستان صحرایی تیم منتظر اعزام می مانیم)

  ت اولیه را از مراکز بهداشتی درمانی تهیه می کندب اولیه بررسی خساراادر حین انجام کارها تیم ارزی

  .تا پایان هفته دوم پس از زلزله نیاز به حضور دندانپزشک نمی باشد

  :و اعتیاد بھداشت روان
 بالفاصله پس از حادثه تیم سالمت روان به منظورارزیابی وضعیت و برآورد سریع نیاز ها به محل حادثه اعزام می گردد.سپس با هماهنگی با

سایر واحدها و سازمان ها مداخالت مناسب را با هدف حفظ و ارتقاء سالمت روان جامعه و پیشگیري از آسیب هاي روانی ناشی از حادثه  

  طراحی و اجرا نماید.

ود را از کلیه اطالعات راجع به افراد فوت شده و مجروح و اعزام شده براي درمان ،کودکان در گروههاي سنی مختلف که والد یا والدین خ

دست داده اند جمع آوري می شوند.پس از جمع آوري اطالعات در صورت باخبر شدن از شدت حادثه و کسب اطالعات، دادن اطالعات 

صحیح به امدادگران و بازماندگان و اقوام دور از محل حادثه (اطالع دادن خبر مرگ به بستگان به شیوه تخصصی و با حضور یکی از اقوام 

  طریق تیم تخصصی سالمت روان صورت پذیرد. )بهتر است از

از جمعیت تحت پوشش منطقه حادثه دیده غربالگري و نیاز سنجی به صورت جدي تري صورت میگیرد سپس از گروههاي غربال شده 

بزرگساالن  مداخالت تخصصی با هدف بازسازي روابط اجتماعی و خانوادگی آسیب دیده به دنبال زلزله پیش آمده جهت گروههاي کودکان و

  به صورت جدا صورت می پذیرد.

  اطالعات مراکز خدمات حمایت روانی و نوع خدمت به مردم و امدادگران بالفاصله داده می شود. 

یر با توجه به اختالل در خطوط تلفن و راهها به منظور تبادل اطالعات و  مدیریت بهتر استرس ایجاد شده با استفاده از پخش بلندگو و یا سا

  ه هاي ارتباط جمعی تبادل اطالعات صورت می گیرد.رسان

  روانشناس بالینی اقدام به سخنرانی فنی در محل حادثه از طریق بلندگو و سایر امکانات موجود می نماید .

ش تنش و با توجه با استرس وارد شده به پرسنل جلسه اي به منظور تخلیه هیجانی و بازگویی روانشناختی توسط تیم سالمت روان جهت کاه

 ارتقاءبهداشت روانی و پیشگیري از فرسودگی پرسنل و امدادگران برگزار می گردد.

از هفته دوم پس از حادثه نیز مداخالت گروهی حمایت هاي روانی اجتماعی آسیب دیدگان  صورت می پزیرد .شناسایی و غربالگري افرادي 

رفتاري شده اند و مداخالت تخصصی براي گروههاي غربال شده و گروههاي خاص  که به دنبال حادثه داراي عالئم و نشانه هاي روانشناختی و

 ادامه دارد.
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  بھداشت حرفھ ای: 
  اعزام تیم ارزیاب سریع و بررسی وضعیت صنایع به ویژه صنایع پر خطر و انبارهاي مواد شیمیایی در منطقه 

  وقیعیت مکانی صنایع و انبارها و ذخایر مواد شیمیاییاستفاده از اطالعات مراحل آمادگی یا هشدار در خصوص وضعیت و م -

اطالع رسانی و هماهنگی با مدیریت بحران صنایع پر خطر، امداد و نجات، هالل احمر ، مدیریت بحران شهرستان و استان،  -

  سازمان محیط زیست، شهردار ها  و ... جهت تبادل اطالعات و اقدامات الزم

  م گیري و انجام اقدامات الزم براي صنایعتشکیل کمیته تخصصی جهت تصمی -

بررسی سریع اوضاع و تعیین سطح بحران در بخش صنعت و ارایه راه کار هاي اجراي به منظور پیشگیري از انتشار و گسترش  -

  هاي احتمالیآلودگی

  ثانویههماهنگی با مراجع ذیصالح و اعالم هشدار و اقدامات الزم براي پیشگیري از رخداد و رخدادهاي  -

آمایشگاه مرجع و...) جهت شناسایی عوامل آالینده احتمال منتشر شده و مدلینگ هاي تخصصی (دانشکده بهداشت، اقدام گروه

  آن جهت مقابله با انتشار و گسترش 

  هماهنگی براي انجام اقدامات الزم براي پیشگیري از گسترش آتش سوزي و انفجار -

  زم براي جلوگیري از انتشار مواد سمی و شیمیاییهماهنگی براي انجام اقدامات ال -

هاي امداد و صنایع مجاور و عموم مردم منطقه جهت برخورد با مخاطرات اعالم هشدار و اطالع رسانی به مراجع ذیصالح، گروه -

  انفجار و مواد آالینده احتمالی  نظیر آتش سوزي،

  هاي ا حتمالیمخاطرات و آلودگیتعیین نوع وسایل حفاظت فردي مناسب براي مقابله با  -

  تامین وسایل حفاظت فردي مناسب و کافی براي پرسنل عملیاتی -

هاي بهداشتی تدوین شده در مراحل آمادگی و هشدار به ویژه در بخش ها و آموزش مجدد پروتکلنظارت بر اجراي دستورالعمل

  صنایع 

اي ، مراکز بهداشتی و کارشناسان بهداشت حرفهکارفرمایان،ه اي،هاي مرتبط( بازرسان بهداشت حرفنظارت بر عملکرد گروه -

  درمانی صنایع براي مراقبت از مصدومان احتمالی و ...)

تعیین اقدامات اصالحی و پیشگیرانه براي  تهیه گزارش و تحلیل برنامه در فاز نهایی جهت تعیین نقاط ضعف برنامه و فعالیتها، -

  هاي احتمالی بعديحرانبهبود و ارتقاي برنامه در ب

  تامین نیروي انسانی مورد نیاز براي خدمات ضروري در پاسخ 

  تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز بررسی موقعیت و وضعیت صنایع ( آزمایشگاهی و سیار)  -

  تامین وسایل حفاظت فردي مناسب و کافی براي پرسنل  -

  زرسی)، تجهیزات و آموزش بازرسان بهداشت حرفه اينیازسنجی و تامین  امکانات (خودرو، فرم هاي با -

هاي تخصصی پدافند شیمیایی سپاه و ... براي پاکسازي گروه محیط زیست، هاي ذیربط شامل امداد و نجات،همکاري با سازمان 

  منطقه 

  هاي بهداشتینظارت بر عملیات پاکسازي و اجراي دستورالعمل   -
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  :گسترش شبکھ
عنوان واحدهاي معین درصـورت بروز زلزله و وارد آمدن آسـیب و تخریب    هران و شـبکه بهداشـت و درمان قدس ب  مرکز بهداشـت غرب ت 

ساختمان ستاد معاونت در نظر گرفته می شوند و پرسنل گروه گسترش آن مرکز و شبکه یاد شده به عنوان تیم هاي تخصصی مربوطه تعیین          

عنوان محل استقرار واحدهاي   ستاد معاونت، فضاي فیزیکی مرکز بهداشت غرب تهران ب    می گردند.در صورت بروز زلزله و آسیب ساختمان   

لفن ستاد معاونت بهداشت در نظر گرفته می شوند، اقالم و تجهیزات مورد نیاز جهت فعالیت شامل رایانه، اتصال اینترنت و امکان استفاده از ت      

شد که فرایندهاي خرید و تامین آن ها تحت نظر مرک  صورت         می با شت و درمان قدس  شبکه بهدا صورت نیاز  شت غرب تهران و در       ز بهدا

  می پذیرد.
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  آلودگی ھوا: ٢سناریو
اعالم می گردد.در  ١٧٠در ھوای تھران،  ٢٫٥PMمیانگین میزان ذزات معلق کمتر از  ٢٠/٩/٩٩ص���بح مورخ  ٨س���اعت 

شگاه بھ تم ٨:٣٠ساعت  امی مراکز درمانی و جامع سالمت وضعیت ھشدار اعالم توسط مرکز ھدایت عملیات دان

  می گردد.

ش��ھر در غبار غلیظی قرارگرفتھ و دود س��یاه رنگی ش��ھر را احاطھ نموده اس��ت.دید افقی بس��یار کم ش��ده اس��ت و در مردم 

عالیم تنگی نفس، سرفھ، قرمزی چشم و نراحتی ھای قلبی افزایش یافتھ است. بنابر گزارش سازمان ھواشناسی 

  ساعت آینده ادامھ دارد. ٧٢پایداری ھوا تا 

در بیمارس���تان ھا و مراکز جامع س���المت افزایش ش���دید مراجعھ کنندگان گزارش ش���ده اس���ت کھ در بین آنان افراد مس���ن و 

کودکان بیش��تر می باش��ند. ھنوز آماردقیقی از فوت ش��دگان و بیماران بس��تری ش��ده و مراجعھ کننده گزارش نش��ده 

  است.

  
  :بیماری ھا

پایداري  با ورود تیم واکنش سریع بیماریها به منطقه و با توجه به شرایط احتمال بروز بیماریهاي تنفسی بیشتر بوده که با توجه به دور ه کمون و

ساعت آینده ضروریست اقدامات پیشگیري از افزایش موارد صورت گیرد از جمله اقداماتی که می توان در این مورد  72وضعیت موجود طی 

  نجام داد موارد زیر می باشد:ا

 هماهنگی با بیمارستان هاي معین بیماریهاي تنفسی جهت تجهیز بخش هاي ایزوله  ) 1

 تامین دارو جهت بیماران ) 2

 تامین تجهیزات نمونه گیري و هماهنگی با آزمایشگاه هاي مرجع ) 3

 افزایش آموزش عمومی جهت پیشگیري از انتقال بیماري ) 4

 

  آزمایشگاه:
عاونت نمونه هاي هوا که با استفاده از پمپ هاي مخصوص نمونه برداري  توسط همکاران بهداشت محیط انجام آزمایشگاه مرجع م

دهد و نتایج آنرا به  فرمانده شده است را پذیرش می کند. تستهاي آنالیز شیمیایی براي بررسی مواد  موجود در نمونه را انجام می

  ي عملیات گزارش می کند. 

  المت:آموزش و ارتقای س

 ه بسته ها و توصیه هاي آموزشی الزم مبنی بر کاهش رفت و آمد گروه هاي پر خطر از طریق رسانه هاي محلی ارای -1

 و صدا و سیما

 آموزش تغذیه الزم در دوران آلودگی هوا -2

 استفاده  از پتانسیل سفیران و رابطین سالمت در اطالع رسانی و آموزش -3

 گروه هاي آموزش و پیش گیري از آلودگی هوا همکاري هاي بین بخشی جهت تشکیل کار  -4

 تهیه شواهد براي حساس سازي افراد  -5
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  بھداشت روان و اعتیاد:

  ابتدا کمیته سالمت روان به منظور تصمیم گیري و هماهنگی مداخالت صورت می گیرد.

میگیرد .  آموزش مدیریت استرس در مراکز جامع سالمت به مردم و پرسنل توسط کارشناس سالمت روان صورت

دوهفته پس از حادثه و کسب اطالعات متوفیان از طریق معاونت درمان پس از ارزیابی اولیه بازماندگان ، خدمات 

  مشاوره سوگ و مداخالت تخصصی صورت می پذیرد.

  

  گسترش شبکھ:

شدید هوا و پایداري آن تا     صورت بروز پدیده آلودگی  ساز و کار الزم ج      72در  ست  هت ایجاد امکان  ساعت آینده الزم ا

دورکاري براي پرسنلی که جزو گروه هاي آسیب پذیر محسوب می شوند ایجاد شود.لذا در چنین شرایطی برنامه ریزي جهت 

تامین نیروي انسانی، تجهیزات و اقالم و فضاي فیزیکی لزومی نخواهد داشت اما انجام هماهنگی هاي الزم با دانشگاه متبوع      

  .پرسنل ضروري است براي ایجاد امکان دورکاري

  بھداشت حرفھ ای: 
اعزام تیم ارزیاب سریع و بررسی وضعیت آلودگی هوا ( نمونه گیري و سنجش تراکم آلودگی ) توسط آزماشگاه 

  مرجع 

  استفاده از اطالعات مراحل آمادگی یا هشدار در خصوص وضعیت و موقیعیت مکانی  صنایع آالینده - -

ر دانشگاههاي علوم پزشکی استان ، مدیریت بحران صنایع پر خطر، امداد و نجات، اطالع رسانی و هماهنگی با سا -

  هالل احمر ،  سازمان محیط زیست، شهردار ها  و ... جهت تبادل اطالعات و اقدامات الزم

  براي صنایع تشکیل کمیته تخصصی جهت تصمیم گیري و انجام اقدامات الزم-

در بخش صنعت آالینده و  ارایه راه کار هاي اجراي به منظور پیشگیري  بررسی سریع اوضاع و تعیین سطح بحران -

  هاي احتمالیاز انتشار و گسترش آلودگی

  هماهنگی با مراجع ذیصالح و اعالم هشدار و اقدامات الزم براي پیشگیري و کاهش آلودگی -

و میزان عوامل آالینده  آمایشگاه مرجع و...)جهت شناسایی نوعهاي تخصصی( دانشکده بهداشت،اقدام گروه

  احتمالی منتشر شده و مدلینگ ان جهت مقابله با انتشار و گسترش بیشتر

هماهنگی براي انجام اقدامات الزم براي پیشگیري از گسترش آلودگی نظیر تعطیل و توقف فعالیتها و صنایع  -

  آلوده کننده
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اد و صنایع آلوده کننده  و عموم مردم منطقه جهت هاي امداعالم هشدار و اطالع رسانی به مراجع ذیصالح، گروه --

هاي آسیب پذیر ( ابالغ دستورالعمل هاي بهداشتی و آموزش برخورد با مخاطرات بهداشتی احتمالی به ویژه در گروه

  ها)آن

  ارجاع صنایع آلوده کننده به مراجع قضایی -

  هاي ا حتمالیآلودگی تعیین نوع وسایل حفاظت فردي مناسب براي مقابله با مخاطرات و -

  آموزش و تامین وسایل حفاظت فردي مناسب و کافی براي پرسنل عملیاتی  -

هاي بهداشتی تدوین شده در مراحل آمادگی و هشدار به ها و آموزش مجدد پروتکلنظارت بر اجراي دستورالعمل

  ویژه در بخش صنایع 

اي ، مراکز کارشناسان بهداشت حرفهکارفرمایان،ه اي،هاي مرتبط( بازرسان بهداشت حرفنظارت بر عملکرد گروه -

  بهداشتی و درمانی صنایع براي مراقبت از مصدومان احتمالی و ...)

  تشدید نظارت بر صنایع آلوده کننده  -

تعیین اقدامات اصالحی و  تهیه گزارش و تحلیل برنامه در فاز نهایی  جهت تعیین نقاط ضعف برنامه و فعالیتها، -

  هاي احتمالی بعديیرانه براي بهبود و ارتقاي برنامه در بحرانپیشگ

  تامین نیروي انسانی مورد نیاز براي خدمات ضروري در پاسخ 

  تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز بررسی موقعیت و وضعیت آلودگی هوا ( آزمایشگاهی و سیار)  -

  تامین وسایل حفاظت فردي مناسب و کافی براي پرسنل  -

  ازسنجی و تامین  امکانات (خودرو، فرم هاي بازرسی)، تجهیزات و آموزش بازرسان بهداشت حرفه اينی -

سیل   - ستفاده از پتان شگاه    ا سایی نظیر آزمای شنا شت حرفه    هاي موجود در رفع آلودگی و یا  سی بهدا شرکتهاي مهند ا ها و 

  داراي مجوز
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  تجمعات انبوه: ٣سناریو

می باشد مقرر است مردم تھران از نقاط  ١٧/٧/٩٩امام حسین(ع) کھ مصادف با پنج شنبھ مورخ طبق اعالم ستاد اربعین 
مختلف شھر بھ سمت میدان امام حسین(ع) و حرم حضرت عبدالعظیم جھت برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری ھم چون 

  سال ھای قبل پیاده روی کنند.

و شیوع آنفلونزای فصلی پروتکل ھای الزم را تدوین و بھ دانشگاه ھا ابالغ ستاد ملی کرونا با توجھ بھ شرایط اپیدمی کرونا 
  نموده است.

پیاده روی مردم آغاز و در مسیرھای اعالم شده در بزرگراه ھا و خیابان ھا ازدحام مردم و ترافیک  ١٧/٧/٩٩در تاریخ 
کت را مشایعت  می نمایند. در  مکان ھای سنگین مشاھده می شود. در مسیر راه مردم با دادن نذورات، جمعیت در حال حر

  معرفی شده جھت برگزاری مراسم ازدحام زیاد جمعیت مشاھده می گردد.

  

  :بیماری ھا

با توجھ بھ پاندمی کرونا و احتمال بروز آنفلوانزا فصلی و تجمع افراد بھ منظور سوگواری اربعین حسینی احتمال بروز 
ینده افزایش می یابد لذا با توجھ بھ دوره کمون بیماری الزم است اقدامات زیر جھت طغیان بیماریھای یاد شده طی چند روز آ

  کاھش بروز آسیب ھای ناشی از بیماری صورت گیرد:

 ھماھنگی با بیمارستان ھای معین کرونا و آنفلوانزا جھت امادگی پذیرش بیماران بد حال )1
 در چند روز آتی ساعتھ کرونا جھت افزایش بار مراجعات ١٦ھماھنگی با مراکز  )2
 ساعتھ ١٦تامین دارو و تجھیزات بیماریابی ویژه مراکز  )3

عالوه بر موارد باال با توجھ بھ توزیع نذورات بین عزاداران احتمال وقع طغیان بیماریھای منتقلھ از آب و غذا نیز وجود 
  دارد کھ بھ این منظور الزم است اقدامات زیر صورت گیرد:

 تامین تجھیزات نمونھ گیری )1
 ھماھنگی با بیمارستان ھا و مراکز بھداشت تحت پوشش جھت احتمال بروز طغیان طی چند روز آتی )2
 تامین دارو ھای درمان عالمتی  )3
 تامین دارو برای بیماران قطعی )4

  

 آزمایشگاه:

آن در فاز حاد این سناریو آزمایشگاه بھداشتی  فعالیت ویژه ای ندارد. اما طی یک یا دو ھفتھ ی  بعد از رخداد 
آماده ی پذیرش نمونھ ھای بیماران مشکوک بھ بیماری کرونا و یا بیماریھای اسھالی است و تستھایی کھ امکان 
انجام آن درشبکھ ی آزمایشگاھی وجود دارد انجام می شوند در غیر اینصورت طی ھماھنگی با آزمایشگاه مرجع 

  ام می شود.سالمت  انتقال امن وایمن نمونھ بھ آزمایشگاه مرجع سالمت انج
نتایج  تستھا ی انجام شده  بھ فوکال پوینت واحد بیماریھا ی واگیر درچھارچوب کنترل بیماریھای واگیر فورا   

  (تلفنی گزارش، ایمیل ...) گزارش می شود.  
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  آموزش و ارتقای سالمت:

 ارائھ بستھ ھای آموزشی الزم در این موارد با ھمکاری بھداشت محیط  -1
 تظامی در محلآموزش نیروھای ان -2
 اعالم عمومی رعایت فاصلھ اجتماعی در محل بھ وسیلھ بلند گو -3
 توصیھ بھ  استفاده از ماسک  در محل و توزیع آن -4
 تشویق بھ رعایت بھداشت  -5
 آموزش در مورد نحوه  مصرف نذورات   -6
 استفاده  از پتانسیل سفیران و رابطین سالمت در اطالع رسانی و آموزش -7

  

  گسترش شبکھ:

بھ تعطیل بودن ستاد معاونت بھداشت در روز اربعین انجام بازدید و سرکشی از مراکز بھداشت منتخب اھمیت پیدا  با توجھ

بینی  می کند.بنابر این الزم است خودرو، تجھیزات حفاظتی فردی و برنامھ انجام بازدید و سرکشی مراکز در این روز پیش

  مھ بھ آن ھا ابالغ گردد.شده و فرد/افراد بازدید کننده نیز تعیین و برنا
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  اپیدمی: ٤سناریو

از شبکھ بھداشت و درمان قدس گزارش موارد افزایش مراجعھ کنندگان با عالیم اسھال و استفراغ و کاھش  ۵/٧/٩٩صبح مورخ  ٩ساعت 
کز فوق و تعدادی دیگر از مراکز جامع فشارخون بھ یکی از مراکز جامع سالمت  اعالم می گردد. در طی گزارشات بعدی افزایش بیماران بھ مر

  سالمت و خانھ ھای بھداشت دریافت می شود.

گزارشات مشابھی از شھرستان ھای شھریار و مالرد درفت می گردد. تعداد مراجعین در حال افزایش می باشد و عملکرد  ١٢متعاقبا در ساعت 
خیم گزارش شده است. ھنوز گزارش دقیقی از تعداد موارد مرگ احتمالی و تعداد مراکز تحت تاثیر قرار می گیرد. حال عمومی تعدادی از بیماران و

  بیماران نشده است.

  با افزایش تعداد بیماران و عدم وجود بیمارستان در قدس مردم مضطرب می باشند.

داد بیماران در سھ شھرستان با ھماھنگی نمونھ گیری از مدفوع بیماران انجام و جھت آزمایش بھ آزمایشگاه ارسال می گردد.با توجھ بھ افزایش تع
مرکز ھدایت عملیات دانشگاه بھ سایر شھرستان ھای تحت پوشش اعالم وضعیت  و بھ دو دانشگاه دیگر  مستقر در تھران اطالع رسانی می 

  گردد.

  :بیماری ھا

ر مراکز تحت پوشش دانشگاه ضروریست ضمن با توجھ بھ افزایش گزارش بیماری ھای گوارشی در سھ شھرستان و احتمال بروز طغیان در سای

کنترل شرایط و کشف منبع آلودگی و قطع زنجیره انتقال در شھرستان ھای درگیر اقدامات پیشگیرانھ زیر جھت سایر مراکز و شبکھ ھا صورت 
  گیرد:

 اعالم آماده باش و افزایش حساسیت بھ کلیھ مراکز/ شبکھ ھا )1
 تجھیز تیم واکنش سریع شھرستان  )2
 دارو تامین )3
 تامین تجھیزات بیماریابی )4
 ھماھنگی با آزمایشگاه شھرستان )5

  
 

 آزمایشگاه:

نمونھ ھای اخذ شده  در آزمایشگاه پذیرش شده و تستھایی کھ امکان انجام آن درشبکھ ی آزمایشگاھی وجود دارد انجام می شوند در غیر 
  ونھ   بھ آزمایشگاه مرجع سالمت انجام می شود.اینصورت طی ھماھنگی با آزمایشگاه مرجع سالمت  انتقال امن وایمن نم

 نتایج  تستھا ی انجام شده  بھ فوکال پوینت واحد بیماریھا ی واگیر درچھارچوب کنترل بیماریھای واگیر فورا  (تلفنی گزارش، ایمیل ...) 
  گزارش می شود.  

اشد شرایط انتقال امن و ایمن نمونھ ھای سرریز بھ اگر تعداد نمونھ ھا از ظرفیت انجام تست در آزمایشگاه مرکزی قدس بیشتر ب 
  آزمایشگاه پشتیبان قدس(مرکز بھداشت غرب) فراھم شود. 

  

  آموزش و ارتقای سالمت:

 ھمکاری با گروه ارزیاب بیماری ھا و بھداشت محیط  -1
 آموزش سریع از طریق رسانھ ھای محلی در مورد شیوع بیماری  -2
 موارد  بھ مراجعین  ارائھ بستھ ھای آموزشی الزم در این -3
 تشویق بھ رعایت بھداشت و ضدعفونی دست ھا -4
 استفاده  از پتانسیل سفیران و رابطین سالمت در اطالع رسانی و آموزش -5
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  بھداشت روان و اعتیاد:

  .آموزش مدیریت استرس بھ پرسنل و مردم صورت می گیرد

  بھداشت حرفھ ای: 
  بھ ویژه صنایع با تعداد شاغلین باال  اعزام تیم ارزیاب سریع و بررسی وضعیت صنایع -

  ھای کاری استفاده از اطالعات مراحل آمادگی یا ھشدار در خصوص وضعیت و موقیعیت مکانی  صنایع و سایر محیط -

اطالع رسانی و ھماھنگی با مدیریت بحران صنایع ، امداد و نجات، ھالل احمر، مدیریت بحران شھرستان و استان، سازمان محیط  -

  ست، شھردار ھا  و ... جھت تبادل اطالعات و اقدامات الزمزی

  تشکیل کمیتھ تخصصی جھت تصمیم گیری و انجام اقدامات الزم برای صنایع-

بررسی سریع اوضاع و تعیین سطح بحران در بخش صنعت و ارایھ راه کار ھای اجرای بھ منظور پیشگیری از انتشار و گسترش  -

  آلودگی و اپیدمی احتمالی

  ھای بھداشتی بھ صنایع جھت پیشگیری از انتقال و انتشار بیماریی دستورالعملابالغ مجدد کلیھ -

  غربالگری شاغلین طبق دستورالعمل مربوطھ و ارایھ گزارش -

  رعات بھداشت فردی و محیطی در صنایع و آموزش آن  -

  رعایت دستورالعمل فاصلھ گذاری و آموزش آن -

  امات الزم در صنایع برای پیشگیری از گسترش احتمالی بیماریھماھنگی برای انجام اقد -

  تعیین وظایف اقتضایی کارفرمایان و کارشناسان بھداشت حرفھ ای صنایع  برای مقابلھ با انتشار و اپیدمی احتمالی بیماری -

  تعیین نوع وسایل حفاظت فردی مناسب برای مقابلھ با بیماری  -

  ب و کافی برای پرسنل عملیاتیتامین وسایل حفاظت فردی مناس -

  ھای بھداشتی تدوین شده در مراحل آمادگی و ھشدار بھ ویژه در بخش صنایع ھا و آموزش مجدد پروتکلنظارت بر اجرای دستورالعمل

و  ای ، مراکز بھداشتیکارشناسان بھداشت حرفھکارفرمایان،ھای مرتبط ( بازرسان بھداشت حرفھ ای،نظارت بر عملکرد گروه -

  درمانی صنایع برای مراقبت از شاغلین بیمارو ...)

  نظارت بر عملکرد مراکز ارایھ دھنده طب کار  -

تعیین اقدامات اصالحی و پیشگیرانھ برای  تھیھ گزارش و تحلیل برنامھ در فاز نھایی  جھت تعیین نقاط ضعف برنامھ و فعالیتھا، -

  بعدیھای احتمالی بھبود و ارتقای برنامھ در بحران

  تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خدمات ضروری در پاسخ 

  تامین وسایل حفاظت فردی مناسب و کافی برای پرسنل  -

  نیازسنجی و تامین  امکانات (خودرو، فرم ھای بازرسی)، تجھیزات و آموزش بازرسان بھداشت حرفھ ای -
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  حوادث ترافیکی: ٥سناریو

مسافر و خدمھ ھواپیما کھ از تھران بھ مقصد مشھد  ٣٠٠ھواپیمای مسافربری با حدود ٢٠/١١/٩٩مورخ  ٢٢در ساعت 
اتوبان تھران کرج سقوط می کند و باعث  ٨از فرودگاه مھرآباد تھران پرواز کرده بود، دقایقی پس از پرواز در کیلومتر

  انفجار شدید و آتش سوزی گسترده می شود. 

ند وتعداد زیادی از خودروھای کھ در اتوبان در حال حرکت بودند دچار آسیب شده تمامی سرنشینان ھواپیما کشتھ شده ا

دستگاه خودرو خسارت صددرصدی دیده اند و سرنشینان آن کشتھ شده اند و تعداد  ٧٥اند.طبق گزارشات اولیھ بیش از 
  خمی شده اند.درصدی دیده و تعدادی از سرنشینان آن کشتھ و تعداد دیگری ز ٢٠بیشتری خسارات  بیش از 

دود غلیظ و گسترده  در منطقھ  قابل مشاھده می باشد. مردم سراسیمھ از ماشین ھا پیاده شده اند و باعث ازدحام و ترافیک 
سنگین شده اند و امدادرسانی از طریق زمین را با مشکل مواجھ ساختھ اند. نیروھای نظامی و انتظامی امنیت محل حادثھ 

  ام بیمارستان ھا اعالم وضعیت ھشدار می شود.را تامین می کنند. بھ تم

  :بیماری ھا

با توجه به سقوط هواپیما و زخمی شدن عده از افراد حاضر در محل یکی از اقدامات تیم واکنش سریع ارجاع افراد سرپایی جهت انجام 

  واکسیناسیون توام و هماهنگی جهت تلقیح واتکسن در مورد موارد بستري می باشد

جه به ساعت وقوع حادثه و وجود اجساد و پراکندگی اجساد ناشی از سقوط احتمال تجمع حیوانات شهري و احتمال افزایش همچنین با تو

حیوان گزیدگی حاضرین در محل (امدادگران و مردم) وجود دارد لذا ارجاع موارد جهت تلقیح واکسن و تزریق سرم هاري طبق پروتکل کشوري 

  الزم و ضروریست

مع آوري اجساد به طول بیانجامد احتمال بروز بیماریهاي منتقله از آب و غذا در آن محدوده افزایش می یابد که اقدامات در صورتی که ج

  پیشگیرانه ضروري است.

 و آنفلوانزا وجود 19-با توجه به وجود دود غلیظ و تجمع افراد و عدم رعایت فاصله اجتماعی احتمال بروز بیماریهاي تنفسی از جمله کووید

 دارد که نیازمند تمهیدات پیشگیرانه است.

  آموزش و ارتقای سالمت:

  هماهنگی با روابط عمومی جهت پخش توصیه هاي الزم از طریق صدا و سیما مبنی بر حفظ خونسردي  - 1

صی غیر           -2 سخ اقدام خا سانی و آموزش رفتار ترافیکی در مرحله پا سالمت در اطالع ر سفیران و رابطین  سیل  ستفاده  از پتان از ا

 موارد فوق انجام نمی شود
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  بھداشت روان و اعتیاد:

بالفاصله پس از حادثه تیم سالمت روان به منظورارزیابی وضعیت و برآورد سریع نیاز ها به محل حادثه اعزام می گردد.سپس با هماهنگی با 

پیشگیري از آسیب هاي روانی ناشی از حادثه   سایر واحدها و سازمان ها مداخالت مناسب را با هدف حفظ و ارتقاء سالمت روان جامعه و

  طراحی و اجرا نماید.

کلیه اطالعات راجع به افراد فوت شده و مجروح و اعزام شده جمع آوري می شوند.پس از جمع آوري اطالعات در صورت باخبر شدن از شدت 

دثه (اطالع دادن خبر مرگ به بستگان به شیوه تخصصی و حادثه و کسب اطالعات، دادن اطالعات صحیح به بازماندگان و اقوام دور از محل حا

  با حضور یکی از اقوام )بهتر است از طریق تیم تخصصی سالمت روان صورت پذیرد.

پس از کسب اطالعات از بستري آسیب دیدگان احتمالی در بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه تیم سالمت روان به منظور همراهی کردن 

  ترس در بازماندگان به مراکز بستري  اعزام میشود .بستگان و مدیریت اس

از هفته دوم پس از حادثه نیز مداخالت تخصصی وحمایت هاي روانی اجتماعی آسیب دیدگان  صورت می پذیرد. .پس از غربالگري و  ارزیابی 

ي شده اند مداخالت تخصصی براي گروههاي اولیه بازماندگان و افرادي که به دنبال حادثه داراي عالئم و نشانه هاي روانشناختی و رفتار

 .غربال شده و گروههاي خاص صورت میگیرد

  بھداشت حرفھ ای: 
  اعزام تیم ارزیاب سریع و بررسی وضعیت صنایع در محدود سقوط به ویژه صنایع پر خطر و انبارهاي مواد شیمیایی در منطقه 

یت و موقیعیت مکانی  صنایع و انبارها و ذخایر مواد شیمیایی در استفاده از اطالعات مراحل آمادگی یا هشدار در خصوص وضع -

  منطقه سقوط

اطالع رسانی و هماهنگی با مدیریت بحران صنایع پر خطر مجاور حادثه، امداد و نجات، هالل احمر ، مدیریت بحران، سازمان  -

  محیط زیست جهت تبادل اطالعات و اقدامات الزم

  گیري و انجام اقدامات الزم براي صنایع تشکیل کمیته تخصصی جهت تصمیم -

بررسی سریع اوضاع و تعیین سطح بحران در بخش صنعت و ارایه راه کار هاي اجراي به منظور پیشگیري از انتشار و گسترش  -

  پخش مواد شیمیایی حوادث احتمالی نظیر آتش سوزي و انفجار،

  زم براي پیشگیري از رخداد و رخدادهاي ثانویههماهنگی با مراجع ذیصالح و اعالم هشدار و اقدامات ال -

آمایشگاه مرجع و...)جهت شناسایی عوامل آالینده احتمال منتشر شده و مدلینگ هاي تخصصی( دانشکده بهداشت، اقدام گروه

  آن جهت مقابله با انتشار و گسترش 

  جارهماهنگی براي انجام اقدامات الزم براي پیشگیري از گسترش آتش سوزي و انف -

  هماهنگی براي انجام اقدامات الزم براي جلوگیري از انتشار مواد سمی و شیمیایی -

هاي امداد و صنایع مجاور و عموم مردم منطقه جهت برخورد با مخاطرات اعالم هشدار و اطالع رسانی به مراجع ذیصالح، گروه -

  انفجار و مواد آالیندهاحتمالی  نظر آتش سوزي،

  هاي بهداشتی مربوطه و آموزش آنلابالغ دستورالعم -
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  هاي ا حتمالیتعیین نوع وسایل حفاظت فردي مناسب براي مقابله با مخاطرات و آلودگی -

  تامین وسایل حفاظت فردي مناسب و کافی براي پرسنل عملیاتی -

و هشدار به ویژه در بخش هاي بهداشتی تدوین شده در مراحل آمادگی ها و آموزش مجدد پروتکلنظارت بر اجراي دستورالعمل

  صنایع  مجاور حادثه و حادثه دیده

اي ، مراکز بهداشتی و کارشناسان بهداشت حرفهکارفرمایان،هاي مرتبط( بازرسان بهداشت حرفه اي،نظارت بر عملکرد گروه -

  درمانی صنایع براي مراقبت از مصدومان احتمالی و ...)

تعیین اقدامات اصالحی و پیشگیرانه براي  ایی جهت تعیین نقاط ضعف برنامه و فعالیتها،تهیه گزارش و تحلیل برنامه در فاز نه -

  هاي احتمالی بعديبهبود و ارتقاي برنامه در بحران

  تامین نیروي انسانی مورد نیاز براي خدمات ضروري در پاسخ   -

  شگاهی و سیار)تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز بررسی موقعیت و وضعیت صنایع ( آزمای  -

  تامین وسایل حفاظت فردي مناسب و کافی براي پرسنل  -

  نیازسنجی و تامین  امکانات (خودرو، فرم هاي بازرسی)، تجهیزات و آموزش بازرسان بهداشت حرفه اي -

.. براي پاکسازي هاي تخصصی پدافند شیمیایی سپاه و .گروه  محیط زیست ، هاي ذیربط شامل امداد و نجات،همکاري با سازمان 

  منطقه 

  هاي بهداشتینظارت بر عملیات پاکسازي و اجراي دستورالعمل   -

پیوست می باشد و در خصوص  19فایل برنامه عملیاتی کووید 19در خصوص برنامه اقتضایی کووید 

  تمرین سناریو یک در حال انجام می باشد و تمرین شماره دو در آذرماه انجام می گردد.

  

  

  

  

  


