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 :اهداف کارگاه
 

 آشنایی با مبانی برنامه ریسی در بالیا -
 آشنایی با ساختار برنامه پاسخ ملی -
 تمرین تدوین برنامه پاسخ -

 کارگاه ملی برنامه پاسخ نظام سالمت به بالیا و فىریتها 

 وزارت بهداعت، درمان و آمىزظ پسعکی
  کارگروهکمیته بهداعت 

غیرمترقبهصالمت در حىادث   

 دفتر مدیریت و کاهػ خطر بالیا

 مرکس مدیریت حىادث و

 فىریتهای پسعکی



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 مدیریتی کارکردهای
                                                    

 هغدار و تایید خبر -                                                     
 فراخىان -                                       



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 عنىان کارکرد  پیىست

M1 هشدار و تایید خبر 

M2 فراخىان پرسنل 

M3 ارزیابی سریع مشترک 

M4  استقرارICP 

M5  تدوینIAP 

M6 هماهنگی 

M7  فرماندهی و کنترل 

M8 پشتیبانی و تداوم ارایه خدمات 

M9 ارتباطات 

M10 مدیریت جامع اطالعات 

M11 ایمنی پرسنل 

M12 امنیت پرسنل 

M13 تخلیه واحد بهداشتی درمانی 

M14 اطالع رسانی عمىمی 

M15 ارزشیابی عملکرد 

 EOPکارکردهای مدیریتی در 



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 هغدار و تایید خبر

 هذیریتی پبسخ کبرکردهبی

 هشذار و تبییذ خبر -M1پیوست 

 (EOC) بحراى ػولیبت هذایت هرکس :هسئول واحذ

 (پسشکی ػلوم دانشگبه) پسشکی آهوزش و درهبى بهذاشت، وزارت واحذهبی کلیه :هوکبر واحذهبی

   .اصت پاسخ عملیات عروع در اول  قدم 

EOC می اقدام خبر تایید به ها، صازمان صایر و ها رصاهه محیطی، مىابع از خبر دریافت از پط 
   .هماید

  .عىد می رصاوی اطالع ICS صاماهه عدن فعال مىظىر  به فىرا عده تایید خبر
  



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 :مسئىل  واحد وظایف شرح

 

  مخاطرات کىىده پایػ مراکس از صاعته 24 بصىرت خبر دریافت

 باالتر صطح EOC و مخاطرات کىىده پایػ مراکس از خبر تایید و تحلیل

 عملیاتی های تیم و همکار واحدهای به هغدار صطح و خبر اعالم

 مربىطه فرم در آمىخته درش جبت

 هغدار و تایید خبر



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 :شرح وظایف واحدهای همکار

 

 برای تبادل اطالعات EOCارتباط مضتمر با 

 EOCدریافت تایید خبر و صطح هغدار از 

  EOPتعریف عده در  کارکردهایاقدام بر اصاش 

 جبت درش آمىخته در فرم مربىطه

 هغدار و تایید خبر



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

سطىح هشدار - 1راهنمای اجرایی   

 
سطح هشذار 

 (رنگ)
 اقذاهبت هورد انتظبر تؼریف (ػنواى)سطح هشذار 

 اطالع زرد

اهکبى وقوع هخبطره 
وجود دارد ولی احتوبل 

 .آى کن است
 اطالع وضؼیت هشذار به تین هبی ػولیبتی

 آهبده ببش نبرنجی

اهکبى وقوع هخبطره 
وجود دارد و احتوبل آى  

 .زیبد است
 (فرهبنذهی و برنبهه ریسی)فؼبل کردى سبهبنه فرهبنذهی حبدثه 

 اقذام قرهس
هخبطره روی داده است  

 .  یب وقوع آى قطؼی است

و اجرای کبرکردهبی ( ػولیبت)فؼبل کردى سبهبنه فرهبنذهی حبدثه 

 ػولیبت پبسخ

 رفغ خطر سفیذ
احتوبل وقوع هخبطره 

 .  بر طرف شذه است

اػالم ببزگشت به شرایط ػبدی در صورتی که هخبطره روی نذاده 

 .ببشذ
اػالم آغبز فبز ببزیببی در صورتی که هخبطره روی داده و ػولیبت  

 .پبسخ فوری اتوبم یبفته است



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 فراخىان

 هذیریتی پبسخ کبرکردهبی

 فراخواى پرسنل -M2پیوست 

  (EOC) بحراى ػولیبت هذایت هرکس :هسئول واحذ

 (پسشکی ػلوم دانشگبه) پسشکی آهوزش و درهبى بهذاشت، وزارت واحذهبی کلیه :هوکبر واحذهبی

 که صطىحی در .باعىد ها زمان تمامی برای بحران آهکال برهامه دارای درماوی بهداعتی واحدهای کلیه اصت الزم

 به رصمی هامه طی و تعریف یکبار ماه صه هر را آهکال برهامه واحدها کلیه اصت الزم هضتىد EOC دارای
EOC در آهکال پرصىل حضىر  .همایىد اعالم EOC باعد می السامی فراخىان اصاش بر عملیاتی مىطقه با.  



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 :مسئىل  واحد وظایف شرح

 

 واحدها به رصمی اعالم و صال روزهای کلیه برای آهکال فهرصت تعیین (1

  پرصىل با تماش روظ و تلفن عماره اطالعاتی باهک ایجاد (2

   هیاز صىرت در پرصىل فراخىان (3

 فراخىان



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 :همکار واحدهای وظایف شرح

 

 واحدها به رصمی اعالم و صال روزهای کلیه برای آهکال فهرصت تعیین در همکاری  (1

  پرصىل با تماش روظ و تلفن عماره اطالعاتی باهک ایجاد در همکاری  (2

   وظیفه عرح حضب بر عملیاتی مىطقه یا و EOC در حضىر  (3

 

 فراخىان



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 

 فراخىان

 باید از قبل مشخص باعد داوطلبینروظ فراخىان پرصىل و 

A 

B 

D E 

C 

F G 



  فىریتهاکارگاه ملی برهامه پاسخ بهداعت به بالیا و 
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