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  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  معاونت بهداشتی

   مدیریت خطر بالیا
  : برنامه سالمت در بالیاي طبیعی و انسان ساخت15شماره ملی تحول بهداشت برنامه 
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  مقدمه:

و  جمهوري اسالمی ایران در معرض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پیامد هاي سوء جانی ،اقتصادي
  عملکردي را براي جامعه و نظام سالمت بدنبال داشته اند .

، جمهوري اسالمی ایران در  ISDR) منتشره توسط 2009از نقطه نظر مخاطرات طبیعی بنا بر گزارش جهانی کاهش خطر بالیا(
فان ها در صدر مخاطراتی از میان مخاطرات طبیعی زلزله،سیل،خشکسالی ،رانش زمین و طو قرار دارد . 10از  8کالس (سطح ) خطر 

تا  1990هزار نفر در جهان طی سالهاي  10هستند که کشور با آن ها دست به گریبان است .سه مورد از بالیاي با مرگ بیش از 
در ایران روي داده اند که مربوط به زلزله هاي طبس،رودبار و منجیل و بم می باشند مخاطرات آب و هوایی طی دهه هاي  2007

ه افزایش است . از منظر مخاطرات انسان ساخت تجربه هاي آتش سوزي ،سقوط هواپیما،حادثه قطار ،جنگ و تهدیدات اخیر رو ب
نظامی از مواردي است که کشور با آن روبروست .موفقیت در توسعه هسته اي پدیده ایست که توجه به خطر بالقوه آن را نیز الزامی 

)  به  MCIاز تصادفات مورد نظر مدیریت بالیا و فوریت ها است که مصدومین متعدد( می کند از میان تصادفات جاده اي آن دسته
   .دنبال داشته باشد 

هرچند که نظام سالمت باید بطور مداوم براي پاسخ به این وقایع داراي آمادگی کامل باشد ،لیکن تجربیات ملی و بین المللی بر 
  ویژه دارند.اهمیت نقش پیشگیري و کاهش خطر بالیا تاکید 

این امر دقیقا نقطه اشتراك رویکرد بهداشت عمومی و مدیریت خطر بالیا است و معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
  پزشکی بطور قطع داراي مناسب ترین و مرتبط ترین موقعیت براي تبلور این امر مهم است . 

آوري بیشتر در هنگام وقوع مخاطرات بیانجامد  گرچه در حال حاظر  آمادگی از سویی دیگر توانمند کردن جامعه می تواند به تاب  
  درصد می باشد . 8خانوارهاي ایرانی در برابر بالیا فقط 

  

  

  

  

  

  

  



3 
 

  

  شرح وظایف:

کاهش خطر ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیالت "در راستاي هدف کالن نظام سالمت مبنی بر 
  واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت شرح وظایف ذیل رابعهده دارد:"ومنابع نظام سالمت 

  دبیر کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه 

 کی ،کمیته پدافند غیر عامل و سایر واحد هاي مرتبط در سایر معاونت همکاري با مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزش
 "مشارکت بین بخشی در بر گیرنده تمام مخاطرات و تمام جنبه هاي سالمت"ها با رویکرد 

  تدوین و بروز رسانی سیاست ها ،دستورالعمل ها و فرایندهاي بهداشت عمومی در فاز هاي پیشگیري ،آمادگی،پاسخ و
 ابازیابی بالی

  ارتقاي ظرفیت نیروي انسانی اجرایی و علمی بهداشت عمومی در حیطه مدیریت و کاهش خطر بالیا با اجراي برنامه هاي
 آموزشی و تمرین

  ارزیابی خطر (مخاطرات،آسیب پذیریو ظرفیت) معاونت بهداشتی در برابر بالیا 

 ا با تاکید بر توانمندي نظام شبکه و خدمات ایجاد و توسعه رویکرد پیش فعال نظام سالمت به امر مدیریت خطر بالی
 بهداشتی اولیه 

  در امر مدیریت و کاهش خطر بالیاتوسعه و تقویت همکاریهاي درون بخشی و برون بخشی  
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  چرخه مدیریت خطر بالیا

 
  شامل چهار فاز:

 
 پیشگیري و کاهش آسیب -1

 آمادگی -2

 پاسخ -3

  بازیابی (بازسازي و بازتوانی) -4
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اقدامات سازه اي و غیر سازه اي که براي محدود سازي آثار ناگوار مخاطره هاي طبیعی ،تخریب ): Mitigationکاهش آسیب ( 
  زیست محیطی و مخاطره هاي فناورزاد اجرا می شوند.

. ها انجام می گیردفعالیتها و اقداماتی که پیشاپیش براي اطمینان از پاسخ موثر به آثارسوءمخاطره  ) : Preparationآمادگی( 
تدوین برنامه آمادگی ،آموزش و تمرین اجزاي اصلی  -2استقرار سامانه هشدار اولیه -1در این فاز دو اقدام مهم انجام می گیرد : 

  برنامه آمادگی هستند.

هاي حداقل و پایه کمک رسانی یا انجام مداخالت حین یا بالفاصله بعد از بال به منظور حفظ جان و نیاز  ): Responseپاسخ ( 
  مردم آسیب دیده .پاسخ می تواند فوري ،کوتاه یا طوالنی مدت باشد.

شامل بازسازي و توانبخشی (جسمی،روانی،اجتماعی،معنوي و معیشتی ) بوده و عبارت است از تصمیم  ) : Recoveryبازیابی( 
ضعیت قبل یا وضعیت ارتقاء یافته انجام می گیرد .ضمن ها و اقداماتی که پس از وقوع بال براي بازگرداندن جامعه آسیب دیده به و

اینکه اقدامات الزم براي کاهش خطر بالیا را نیز تشویق و تسهیل می کند. بازیابی فرصتی براي توسعه پایدار و به کارگیري اقدامات 
  کاهش خطر بالیا را فراهم می کند.

  

   

بر اساس مدل چها فازي فوق مدیریت خطر بالیا چنین تعریف می  ):  Disaster Risk Management مدیریت خطر بالیا(
  شود 

مدیریت خطر بالیا در نظام سالمت فرایندي است منظم به منظور بهره مندي حداکثري از ظرفیت هاي سازمانی ،اجرایی و مهارتی "
سطح جامعه و تسهیالت ومنابع نظام  با هدف به حداقل رساندن پیامدهاي سوء سالمتی ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در

  "سالمت از طریق پیشگیري از مخاطرات و کاهش آسیب ،ارتقاء آمادگی ،پاسخ به هنگام و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار

  

  گروه هاي هدف :

 جمعیت عمومی -1

 کارکنان بهداشتی درمانی -2

 تسهیالت بهداشتی درمانی(سازه اي و غیر سازه اي) -3

 ی درمانی برنامه هاي بهداشت -4
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  کارکردهاي مدیریت خطر بالیا:

  کارکردهاي فاز پیشگیري و کاهش آسیب

 ارزیابی خطر تسهیالت بهداشتی و درمانی)SARA ( 

  ) کاهش آسیب پذیري سازه اي و غیر سازه اي تسهیالت بهداشتی درمانیSNS ( 

  ) مشارکت در آگاه سازي عمومی در خصوص راهکارهاي کاهش خطر بالیا در سطح جمعیت عمومیDART ( 

 جلب همکاري سایر بخش ها به منظور اجراي برنامه هاي پیشگیري و کاهش آسیب بالیا با رویکرد سالمت همگانی 

  کارکردهاي فاز آمادگی

  بالیا ( تدوین برنامه پاسخ تسهیالت بهداشتی درمانی در برابرEOP ( 

 آموزش تخصصی به مدیران و کارکنان بهداشتی درمانی 

 طراحی ،اجرا و ارزشیابی تمرین ها و مانورها 

 استقرار سامانه هشدار اولیه 

  

  کارکردهاي فاز پاسخ

 تایید وقوع فوریت 

 ارزیابی سریع )DSS ( 

 فرماندهی و کنترل 

 هماهنگی 

 مدیریت اطالعات 

 ارتباطات 

  ونجاتمشارکت در جستجو 

 تخلیه 

 پشتیبانی 

 امنیت 

 ارزیابی مستمرنیازهاي سالمت )DSS  ( 

 رسانی اطالع 

 (اسکان اظطراري،و موقت،تامین وتوزیع آب،غذا وسایر اقالم اساسی)مشارکت و پایش اقدامات امدادي انبوه 

 )مدیریت مصدومین متعددMCI ( 

 بهداشت روانی و اجتماعی، بهداشت باروري   اقدامات بهداشت عمومی(بیماریهاي واگیرو غیر واگیر، بهداشت محیط،
 EOPبر اساس ،تغذیه)
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  بازیابیکارکردهاي 

 بازتوانی جسمی و روانی 

 بازسازي در راستاي توسعه پایدار 

 جلب مشارکت مردمی و سایر بخش ها در بازیابی جامعه آسیب دیده 

  

  

  رابطه بین مفاهیم فوریت،بالیا(بحران)،فاجعه:

 ):رویدادي که مدیریت آن ،فرایند یا امکاناتی غیر از مدیریت جاري را می طلبد. Emergencyفوریت( -1
 ):فوریتی است که پاسخ به آن  به توانی فراتر از توان جامعه آسیب دیده نیاز دارد. Disasterبال (  -2

  Catastropheفاجعه( -3

  

  

 


