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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 

 وصاست بهذاؼت، دسمان و آمىصػ پضؼکی
  کاسگشوهکمیته بهذاؼت 
غیرمترقبهظالمت دس حىادث   

و کاهؾ خطش بالیامذیشیت دفتر   

 مشکض مذیشیت حىادث و

 فىسیتهای پضؼکی



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 بشهامه بخؾ عمىمی
شناخت وضع 

 مىجىد 
 پیش بینی

اولىیت بندی 

 اهداف 
 تدوین راهبرد 

برنامه ریسی 

 عملیاتی



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 مقذمه 
 اداسه /واحذ/ مشکضمعشفی 

 ظطح خطش مىطقه دس استباط با فعالیتهای تخفص ی واحذ

 اهمیت تىجه به ایمنی پشظىل و مشدم

 مشکض اص کاسکىان صیش مجمىعه /واحذت ااهتظاس 

 تاکیذ بش باصبینی بشهامه به ـىست ظالیاهه 

 دسج هام و امضای سئیغ واحذ

 



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 همىهه مقذمه

 (واحذ بهذاؼت محیط) 

 پیؾ ؼامل اضطشاس مىاقع دس محیط بهذاؼت مذیشیت ضشوسی  های جىبه ..........
 و فاضالب مىاظب دفع بهذاؼتی، و ظالم آب تامین بهذاؼتی، ظشویعهای بینی

 خطشات میزان بشآوسد و غزایی مىاد بهذاؼت وآفات، هاقلین اوعاوی،کىترل  مذفىع

 .......... .باؼذ می ...و ؼیمیایی و پشتىی  حىادث با مقابله بالیا، وقىع اص پغ اپیذمی

  و کشده تعیین سا بهذاؼتی مهم اجتماعی و فیزیکی فاکتىسهای مکتىب این ..........
ا
 عمال

 آظیب کاهؾ امکان محیط بهذاؼت واحذ تىظط اسائه قابل خذمات تؽشیح با
 کاسگیری  به با اظت امیذ .می کىذ عىىان بشهامه ها این چاسچىب دس سا جىامع پزیشی 

 ...........بکاهیم جامعه بش حىادث و بالیا اجشات و آالم اص بتىاهیم بشهامه این مىاظب

 



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

بشهامهظابقه   
 ظابقه بشهامه و تغییرات مهم

 تاسیخچه ؼشوع فعالیتهای بالیا 

دظتىسالعملهای مشبىط به بالیا 

 دوسه های آمىصش ی مشتبط با بالیا 

با ظایش واحذها و ظاصمانها دس استباط با بالیا قشاسدادها 

 که واحذ دس آن فعالیت داؼته اظت بالیاییتجشبیات مشبىط به 



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 همىهه ظابقه بشهامه

 (  واحذ تغزیه)   

 جايگاه و هقؾ و بحشان دس تغزيه مذيشيت هاي بشهامه 1370 دهه اص..........
 وعضىیت محيط بهذاؼت مذيشيت با بهذاؼتي معاوهت دس باليا دس تغزيه

 ؼشح همچىین .گشديذ مطشح " بحشان مذیشیت" کمیته دس تغزیه کاسؼىاط
 و تذوين (ؼهشظتان و اظتاوي ظتادي،) ظطىح دس تغزيه كاسؼىاظان وظايف

 .......... .سظيذ چاپ به
 كتبي دظتىس  پیرو 1382 ظال دس بم ؼهشظتان صلضله باس اظف حادجه دس ..........

 مطلىب ظبذ گشديذ مىظف جامعه تغزيه دفتربهبىد ،ظالمت محترم معاوهت
 ای تغزیه مؽکالت ؼذه اهجام های بشسس ی دس .همايذ تذوين سا بحشان دس غزايي

 .......... .گشدیذ گضاسػ و اظتخشاج
 دفتر با تغزيه اي مذاخالت طشاحي خفىؿ دس دفتر اين تجشبه اولین ..........

 .......... :بىد ريل مىاسد ؼامل 1383ظال دس بم حادجه اص پغ تهشان يىهيعف

 



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

بیاهیه هذف   

 و طبیعی بالیای خطش کاهؾ بش مبنی ظالمت هظام کالن هذف ساظتای دس :کلی هدف
 واحذ با استباط دس ظاخت اوعان

 



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 :کلی هدف

 امذادی هایتیم و بالیا باصماهذگان به سواوی های آظیب اص پیؽگیری 

 

  بحشان چهاسگاهه مشاحل دس ها فىسيت و باليا دس تغزیه مذیشیت استقاءکیفیت

 (باصتىاوی و دهــی پاظــخ – آمادگی – پیؽگیری  )

 

 

 

 

 همىهه بیاهیه هذف



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

اختیاسات قاهىوی و بشهامه های مشجع   

 قاهىن تؽکیل ظاصمان مذیشیت بحشان کؽىس 

آیین هامه اجشایی تؽکیل قاهىن ظاصمان مذیشیت بحشان کؽىس مفىب هیئت محترم  
 وصیشان

مفىب ؼىسای  غیرمترقبهبهذاؼت و دسمان دس حىادث  کاسگشوهؼشح وظایف  
 هماهىگی مذیشیت بحشان

بشخىسداسی اص ظالمت، سفاه، امىیت  1404چؽم اهذاص جمهىسی اظالمی ایشان دس افق 
 غزایی، تامین اجتماعی 

 

 



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 مىسد اهذاف مهمترین اص یکی جامعه ای تغزیه ظالمت و غزایی امىیت
 اقتفادی، چهاسم تىظعه بشهامه دس بخش ی فشا تىظعه ملی ظىذ هظش

   ایشان اظالمی جمهىسی فشهىگی و اجتماعی

   غزايي امىيت تامین هذف با تىظعه پىجم بشهامه اليحه 136 ماده

 

مشجعاختیاسات قاهىوی و بشهامه های همىهه   
(واحذ تغزیه)  



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 ؼشح وضعیت

   اختفاص ی عملکشد بش آنها اص هشکذام احتمالی پیامذهای و مخاطشات

یف  پىؼؾ تحت مىطقه و مشکض تـى

 ؼهشظتاوی و ؼهشی  بىذی تقعیم دس مشکض مىقعیت و جغشافیایی حىصه 

 یات و جمعیت تىصیع  آن خفـى

 (... و پزیش آظیب افشاد و هژادی قىمی، مثال) ویژه گشوههای 

 پىؼؾ تحت پزیش آظیب مىاطق 

 پزیش آظیب حیاتی و مهم مشاکض/تعهیالت 

 مىطقه هقؽه 

شناخت وضع 

 مىجىد 
 پیش بینی

اولىیت بندی 

 اهداف 
 تدوین راهبرد 

برنامه ریسی 

 عملیاتی



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

   :تغزیه واحذ بشای مثال

دام،) مشدم معاػ امشاس مىابع سفتن بین اص کؽاوسصی، محفىالت هاگهاوی تخشیب :ظیل 

 آظیب و غزایی مىاد هایفشوؼگاه به مشدم دظترس ی قطع ،(..و کؽاوسصی  محفىالت
   آن اص هاش ی پیامذهای افضایؾ و بهذاؼتی خذمات مشاکض

 :سوان بهذاؼت واحذ دس (ویژه)پزیش آظیب گشوههای مثال

 (دماوغبه ویژه افشاد مبتال به آلضایمش و )، ظاملىذان (به ویژه صهان باسداس)صهان 

 کىدکان 

 (معتادان)افشاد وابعته به مىاد 

مبتالیان به بیماسیهای مضمن جعمی و رهنی 

بیماسان سواهپزؼکی 

 

 

 

 همىهه ؼشح وضعیت
(واحذ تغزیه)  



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 پیؾ فشض ها 
که به هفع یا ضشس بشهامه هعتىذ و مىفقیت می ؼىهذ ؼشایطی سا ؼامل 

 .آن سا تحت تاجیر قشاس خىاهىذ داد
 های مىجىدظشفیت 

(محذودیت ها) هقاط قابل استقا دس بشهامه های مىجىد 

شناخت وضع 

 مىجىد 
 پیش بینی

اولىیت بندی 

 اهداف 
 تدوین راهبرد 

برنامه ریسی 

 عملیاتی



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 :ظرفيت هاي مىجىد
 وجىد هظام ؼبکه بطىسیکه اص ظطح خاهه های بهذاؼت و پایگاهها تا ظطح مشکض بهذاؼت

 .بشسس ی طغیان و کىترل بیماسیها وجىد داسد اسصیابی، گضاسػ دهی، اظتان امکان 

 مذسک  با یا پشظىل وجىد اپیذمیىلىژیعتMPH   های بهذاؼتی داوؽگاههای معاوهت دس
  اجشایی-باصوهای علمیبه عىىان علىم پضؼکی کؽىس 

 

 :قابل ارتقاء در برنامه های مىجىدنقاط 
 باؼذ همیو مقشسات مىجىد دس صمیىه کىترل  بیماسی های واگیر کافی قىاهین. 

 ظالهای گزؼته بشای اظتفاده دس بشهامه های جذیذ بالیای دسط آمىخته های حىادث و

 .باؼذ همیمکتىب و معتىذ 

 

 همىهه پیؾ فشض ها 
 (واحذ بیماسیهای واگیر)



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 کار گروهی

 تدوین شرح وضعیت

 

 تدوین پیش فرض ها 



  فىسیتهاکاسگاه ملی بشهامه پاسخ بهذاؼت به بالیا و 

 منابع
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