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  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  معاونت بهداشتی

  

  

 مدیریت خطر بالیا
Disaster Risk Management 
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وزارت بهداشت بعنوان متولی اصلی پیشگیري از معاونت بهداشت 
کاهش بیماریها و پیامدهاي سوء آن ها اقدام به توسعه برنامه هاي 

در تسهیالت واحد مدیریت خطر بالیا از طریق تاسیس خطر بالیا 
  نظام سالمت نموده است.

 
  اهداف برنامه هاي واحد مدیریت خطر بالیا :

  EOP_DSS_SNS SARA_نظام سالمت:برنامه هاي   -1
DART         برنامه     :مردم  -2
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   بالیا مدیریت خطر برنامه هاي مهم
  ) DARTبرنامه آموزش خانوار در برابر بالیا (  -1
  )SARAبرنامه ارزیابی ایمنی و خطر واحدهاي بهداشتی درمانی(  -2
  ) SNSبرنامه کاهش آسیب پذیري سازه اي و غیر سازه اي(  -3
  ) DSSبرنامه مراقبت وقوع بالیا (  -4
  ) EOPبرنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا (  -5

  :مدیریت خطر بالیا  برنامه هاي دیگر
 کمیته بهداشت  کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه(دبیر) -1

 بیمه تسهیالت و منابع بهداشتی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت -2

 مشارکت در اجراي برنامه هاي آمادگی در برابر بالیا  -3

 اجرا و هماهنگی عملیات بهداشتی در بالیا  -4

  
 

  آموزش  آمادگی خانوار در برابر بالیا
  DISASTER ASSESSMENT OF READINESS AND TRAINING 

  

  افزایش یابد:سعی میشود با استفاده از آموزش هاي  زیر آمادگی خانوارهاي ایرانی   DARTدر برنامه 
  مخاطرات تهدید کننده خانوار  -1
  آسیب پذیري و راه هاي کاهش آن -2
  جلسه برنامه ریزي خانوار در بالیا -3
  رسم نقشه خطر  -4
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  ارزیابی خطر سازه اي و غیر سازه اي -5
  طراري خانوادهضاشرایط کیف  -6
  برنامه ارتباطی خانواده در بالیا  -7
  طراريضرایط ابرنامه تخلیه منزل در ش -8
  طراريضبرنامه کمک به اعضاي آسیب پذیر خانواده در شرایط ا -9

  سیستم هشدار اولیه -10
  کمک هاي اولیه -11
  اطفاء حریق -12
  تمرین -13

  

 SAFETY AND RISK ASSESSMENTارزیابی ایمنی و خطر واحد هاي بهداشتی 

  
درمانی ارائه دهنده خدمت می واحد هاي بهداشتی  ه: هدف اصلی برنامSARAماموریت برنامه 

 باشد.

 بهداشتی درمانی شناخت مخاطرات تهدیدکننده مرکز - 1

 بهداشتی درمانی ارزیابی آمادگی عملکردي مرکز - 2 

 بهداشتی درمانی ارزیابی ایمنی غیرسازه اي - 3 

  بهداشتی درمانی ارزیابی ایمنی سازه اي مرکز - 4
  
  

 درواحدهاي بهداشتی درمانیکاهش آسیب  سازه اي و غیرسازه اي 

Structural and Nonstructural Safety 
 

بر اساس اطالعات بدست آمده از ارزیابی ایمنی و خطر واحدهاي بهداشتی  SNS در برنامه
 این واحدها اقدام می گردد.سازه اي و غیر سازه اي  درمانی جهت کاهش خطر 
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 Disaster Surveillance System   نظام مراقبت وقوع و پیامدهاي بالیا

 
بدنبال وقوع بالیا پیامد هاي وقوع مخاطرات بر مردم و سیستم بهداشتی درمانی مطابق فرمت خاص   DSSدر برنامه 

  .گزارش می گردد

 Disaster & Emergency Operations Plan  برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا
شاخص هاي آمادگی عملکردي واحدهاي بهداشتی و همچنین پاسخ موثر و به موقع به مخاطرات تهدید   EOPبرنامه 

  ).EOPمطابق الگوي کشوري (کننده واحد بهداشتی درمانی می باشد . 

  

  

  

 

  
  واحد مدیریت خطر بالیا


