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 حوادث وخطر بالیا  عملکرد واحد مدیریت

 های ملی تحول سالمتاز مجموعه برنامه 51برنامه شماره 

 برنامه سالمت در بالیای طبیعی و انسان ساخت

 5931سال  - مرکز بهداشت شهرستان آبیک 
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o قدمه م 

 که معنی این به آتش؛ نشاندن فرو یعنی بحران مدیریت که بود باور براین بحران، مدیریت به سنتی نگرش

 خرابیها از ناشی ضرر تا کنندمی سعی ویرانی، بروز از پس و نشینندمی امور شدن خراب انتظار در بحران مدیران

 ایمجموعه باید همواره اخیر، معنای براساس. است شده عوض واژه اینبه نگرش تازگی به ولی. سازند محدود را

 باید مدیران و شود تنظیم سازمانها داخل در آینده احتمالی تحوالت با واجههم برای عملی هایبرنامه و طرحها از

 بنابراین، کنند؛ کسب را نشده بینیپیش وقایع با رویارویی آمادگی و بیندیشند آینده احتمالی اتفاقات درباره

 و داخلی مسائل از دسته آن با رویارویی برای آمادگی کسب و منظم بینیپیش ضرورت بر بحران مدیریت

 که داشت توجه باید. کنندمی تهدید را سازمان حیات یا و سودآوری شهرت، جدی طور به که دارد تاکید خارجی

 .است متفاوت عمومی روابط مدیریت با بحران مدیریت

 نظامی سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، بحرانهای و سوانح و خطرات بروز و بینی پیش قابل غیر حوادث وقوع

 های موفقیت کسب بر قدر هرچه راستا این در. است بوده آشنا آن با تاریخ طول در بشر که است واقعیتی

 در بلکه نیافته کاهش تنها نه منتظره غیره خطرات این بروز میزان ، است شده افزوده اجتماعی و تکنولوژیکی

 انتقاالت و نقل و ای رهماهوا ارتباطات گسترش و جوامع شدن صنعتی. است یافته نیز افزایش موارد از بسیاری

 بیشتر که شده باعث بازرگانی و اقتصادی اجتماعی، سازمانهای شدن بزرگتر همچنین و وسیع طور به اطالعات

 در که میشود مشاهده بنابراین. گردد سازمانها درونی ماهیت از نشدنی جدا جزء واقع در شود نهادی بحرانها

 پذیر نا اجتناب را حاالتی چنین تقویت بالقوه طور به سازمانها این یتولید توان و پیچیدگی افزایش مواقع بیشتر

 آنها از ناشی اجتماعی و صنعتی بحرانهای که آید وجود به تصور این است ممکن اول برخورد در. است ساخته

 در کشورهاست، گونه این نیاز مورد تنها کننده مصون سیستمهای و بوده صنعتی پیشرفته کشورهای مختص

 یا و فراگرد ی مرحله در اینکه واسطه به نیز رشد روبه و توسعه درحال کشورهای که داشت توجه باید یکهصورت

 صدد در بلکه جلوگیری فکر در تنها نه خود مدت بلند و مدت میان های ریزی برنامه در باید دارند قرار انتخاب

 .باشند نشده بینی پیش حوادث ناپذیر جبران ضررهای ارزیابی
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و علی الخصوص در سطح شهرستان ها و نواحی صنعتی گوناگون در سراسر استان قزوین شهرکوجود 

شهرستان آبیک جمعیتی در حدود . باشدباعث شده تا همیشه مورد تهدید جدی بالیای انسان ساخت آبیک 

میزان  در سامانه سیب، 7931نفر داشته و بر اساس آخرین ارزیابی آسیب پذیری انجام شده در سال  06668

 بوده است. 78از  9درصد یعنی  3399آمادگی مرکز بهداشت شهرستان در برابر بالیا 

های صنعتی بصورت یک منطقه مهاجر ستان به دلیل نزدیکی به پایتخت و نیز بازار کار شهرکاین شهر 

ها و رکباشد. این پدیده باعث بوجود آمدن شهپذیر بوده و از داخل و خارج کشور پذیرای مهاجرین می

 گردیده است.  شهرروستاهای اقماری در حاشیه 

لیت خود را رسماً آغاز کرده و فعا 7939و حوادث مرکز بهداشت شهرستان از مدیریت خطر بالیا  واحد

از ستاد گرفته تا صف،  شبکهدر ارائه آموزش به کلیه پرسنل  واحداست. این  انجام دادهمناسبی  اقداماتکنون تا

های مدیریت و با برگزاری جلسه آموزشی توجیهی برنامهز تا بهورزان موفق عمل نموده است. از پزشکان مراک

، این 33/3/36ها و آموزش بهورزی استان در روز یکشنبه کاهش خطر بالیا کارشناسان مرکز گسترش شبکه

های ش خطر از برنامههای بهداشت و درمان ادغام گردید. مدیریت و کاههای جاری شبکهبرنامه رسماً در فعالیت

ها و جایگاه ثابتی در بین فعالیت دارایکنون و هم اباشد ارائه شده در خدمات سطح اول برنامه تحول سالمت می

های ین کننده و پایهیهای ارزشیابی تعوجود شاخصکرده است. پیدا  PHCخدمات قابل ارائه در نظام شبکه و 

در سطح کشور و پایداری مناسبی برای این گروه  36م یافته در سال علمی مناسب به عنوان آخرین برنامه ادغا

 ایجاد کرده است.استان 
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 شهرستان آبیک:جدول تعداد خانوارهای ساکن در شهرستان آبیک

 79های جمعیتی ایرانی شهرستان آبیک به تفکیک مناطق شهری و روستایی و سیاری و جنسیت در سال گروه

 

 

 ه/پایگاه بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قزوین در شهرستان آبیکتعداد مراکز/خان

اننام شهرست  
خانه 

 بهداشت
 مرکز شهری پایگاه

مرکز 

 روستایی

-شهری

 روستایی

تسهیالت 

 زایمانی
 جمع کل

 83 - 1 4 5 6 52 آبیک

 پرسنلآشنایی با ها و برنامهرئوس 

و پدافند غیر عامل تا کنون به مورد اجرا قرار داده به شرح  هایی که گروه مدیریت و کاهش خطر بالیابرنامه

 باشد: ذیل می

 ارزیابی آسیب پذیری -7

Safety And Risk Assessment (SARA) 

 نظام مراقبت بالیا -3

Disaster Surveillance System (DSS) 

 ایکاهش آسیب پذیری غیرسازه -9

Structural & Nonstructural Safety (SNS) 

 وزش خانوار در برابر بالیاآمارزیابی و  -6

Disaster Assessment of Readiness and Training (DART)  

 پاسخ نظام سالمت در برابر بالیا -5

Emergency Operation Plan (EOP) 
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نفر از کارشناسان با انگیزه به عنوان  6، روستایی-مراکز خدمات جامع سالمت شهریبا توجه به تعداد 

ها به به واسطه حکم ریاست محترم دانشگاه و با ابالغ روسای شبکه حوادثر بالیا و مدیریت خط رابطکارشناس 

 شرح ذیل معرفی گردیدند.

  مرکز خدمات جامع سالمت روستایی ناصرآباد    امیر صیامیآقای مهندس 

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی قشالق             معصومه مرادیمهندس  خانم 

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی زیاران   ر پناهفاطمه امیمهندس  خانم 

 روستایی خاکعلی-شهریمرکز خدمات جامع سالمت   فاطمه باقری وناشیمهندس  خانم 

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کوندج                       سهیال حیدری خانم 

 3اره مرکز خدمات جامع سالمت شهری شم            زینب جمشیدیمهندس  خانم 

 7مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره                        فاطمه معدنکن خانم 
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 Safety And Risk Assessment (SARA)   پذیریارزیابی آسیب -5

بصورت پایلوت در شهرستان البرز بهه اجهرا    7937پذیری در استان قزوین در سال برنامه ارزیابی آسیب

ع به دفتر مدیریت و کاهش خطر بالیا ارسال گردید. این برنامه با توجهه بهه ابهالغ    درآمد  و نتایج آن به موق

ها در تمهامی امهاکن بهداشهتی و درمهانی تحهت پوشهش       در کلیه شهرستان 7939رسمی کشوری در سال 

گزارش  36به عنوان ارزیابی در ابتدای سال  39معاونت بهداشت به اجرا در آمد و نتیجه آن در پایان بهمن 

آبیهک شهامل تمهامی     شهرستان سطحدر  7931و  7936، 7935 های ردید. همچنین این برنامه در سالگ

و  7ول انتیجه این برنامه در جهد  اجرا شد. روستایی-جامع سالمت شهری، روستایی و شهری مراکز خدمات

نه سیب بارگذاری و برای اولین بار در ساما 7931الزم به ذکر است این برنامه در سال  .قابل مشاهده است 3

توسط بهورزان و مراقبین سالمت تکمیل گردید و از آنجایی که برنامه مذکور به نوعی خود ارزیابی می باشد 

  تأثیر بسزایی داشته است. 7936این نحوه جدید تکمیل در کاهش شاخص شهرستان نسبت به سال 

 31و  36و  35های در سال یاپذیری در برابر حوادث و بالارزیابی میزان آسیب -7جدول شماره 

 5931 5931 5931 5931 5933 

   68 93 96 تعداد مکان های بررسی شده

   39 71975 76917 سطح ایمنی عملکردی

   98 65959 70955 ایسطح ایمنی عناصر غیرسازه

   95 17961 38   ایسطح ایمنی عناصر سازه

   3399 53933 70957 امتیاز ایمنی

   9 6 3 51از  سطح ایمنی

 استخراج شده از سامانه سیب 7979زیج بالیا مرکز بهداشت شهرستان آبیک سال 
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 7971زیج بالیا مرکز بهداشت شهرستان آبیک سال 

 

 
 

 

 

 

 

Safety class 
Safety score 

(minimum) 

Safety score 

(maximum) 

امتیاز ایمنی )حداقل(سطح ایمنی17.15سطح ایمنی عملکردی
امتیاز ایمنی 

)حداکثر(

45.531091100سطح ایمنی عناصر غیرسازه ای

71.6798190سطح ایمنی عناصر سازه ای

40.8587180سطح ایمنی غیرسازه ای عمومی52.92امتیاز ایمنی )وزن داده شده(

48.5376170سطح ایمنی غیرسازه ای عمومی

45.5365160سطح ایمنی غیرسازه ای

54150

44.4443140 زمین شناختی

74.3632130 آب و ھوایی

42.8621120پدیده ھای اجتماعی

77.781010 زیستی

59.26 فناورزاد و انسان ساخت

59.74کل مخاطرات

با توجه به امتیاز ایمنی بدست آمده سطح ایمنی در یکی از این طبقات قرار می گیرد

نمودار شماره)2(: ارزیابی حیطه های مختلف ایمنی عملکردی در مرکز

نمودار شماره)3(:  ارزیابی ایمنی سازه ای مرکز

نمودار شماره )1(: احتمال رویداد هر یک از گروههای مخاطرات در مرکز

ارزیابی ایمنی مرکز در برابر بالیا و فوریت ھا

 ارزیابی ایمنی غیرسازه ای مرکز بر حسب 

موقعیت

وقوع ھر یک از انواع مخاطرات در مرکز
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 Disaster Surveillance System (DSS)   نظام مراقبت بالیا -2

سه گروه ذیل را طبیعی و انسان ساخت به دد است تا میزان آسیب و خسارات ناشی از مخاطرات صاین برنامه در

  ثبت و تحلیل نماید.

 تسهیالت بهداشتی و درمانی -7

 تحت پوششجمعیت  -3

 های جاری در نظام شبکه برنامه -9
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 Structural & Non-structural Safety (SNS) ایکاهش آسیب پذیری غیرسازه -9

در اثر لرزش یا هرگونه فشار فیزیکی از جای خود حرکت  که یک شی ای بدین معناستپذیری غیرسازهآسیب

توانند منجر به آسیب جانی، ای میهای ناشی از عوامل غیرسازهکرده، به زمین بیفتد، پرت شود یا بشکند. آسیب

سوزی تواند منجر به آتشای مانند برق و گاز میآسیب به اجزای غیرسازه عملکردی شوند.آسیب مالی و خسارت 

آسیب به خطوط تلفن  تواند باعث قطع آب یا آبگرفتگی مرکز شود.ها و تانکر آب میآسیب به لوله فجار شود.و ان

 شود.منجر به قطع ارتباطات می

با  ایبرنامه های کاهش آسیب پذیری غیر سازهاجرای در  مجری شهرستانبه عنوان یک شهرستان آبیک 

. که این کار نمایدموفق عمل نسبتاً تاکنون توانسته است  محدود،استفاده از ظرفیت های موجود و منابع مالی 

مدیریت شبکه، معاون بهداشتی، عامل مالی، مسئول دریغ شهرستان و حمایت بیسطح به همت کارشناسان 

  .صورت پذیرفته استو اجرای برنامه در تامین منابع مالی  گسترش و مسئول واحد خدمات، پشتیبانی

صورت  در شهرستان پرسنل تأسیسات از زیر مجموعه واحد خدمات، پشتیبانی شبکهتوسط این برنامه  اجرای

 دهد.نمایش می سطح شهرستانوضعیت اجرای برنامه را در  9جدول شماره  گرفته است.

خدمات جامع سالمت شهری و ای در مراکز سیب پذیری غیرسازهآاجرای برنامه کاهش  -6جدول شماره 

 روستایی

 اقدامات انجام یافته سال اجرا اجرای برنامهمکان  شبکه

 آبیک

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7935 ستاد

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7935 مرکز بهداشت

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7935 7پایگاه شهری شماره 

 لوازم و تجهیزات جابجایی و فیکس کردن 7936 3مرکز شهری شماره 

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7936 پایگاه سالمت شهری رحمت آباد

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7936 مرکز روستایی قشالق

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7936 مرکز روستایی زیاران

 کردن لوازم و تجهیزاتجابجایی و فیکس  7931 خانه بهداشت حاجی تپه

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7931 خانه بهداشت زاغه

 جابجایی و فیکس کردن لوازم و تجهیزات 7931 خانه بهداشت جزمه
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  اجرای بیمه اموال و ساختمان

ات و به خصوص دفتر خدم همکاری شایان تقدیر معاونت محترم توسعهرایزنی مدیریت گسترش شبکه و با 

بهداشت درمان تحت پوشش بیمه  های تحت پوشش شبکهن بار تمامی ساختمانپشتیبانی دانشگاه برای اولی

سوزی صاعقه انفجار سیل آتشفشان طوفان بیمه کامل آتشالزم به توضیح است حوادث و بالیا قرار گرفت. 

 .انجام گرفت 7936و  7935، 7936در سال های  توسط شرکت بیمه )ما(گردباد 

 5931 در سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیمه برای اماکن قرارداد -1جدول شماره 

 به عنوان نمونه
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 Disaster Assessment of Readiness and بالیا برابرآموزش خانوار در ارزیابی و  -4

Training (DART)  

 

 -رنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها در برابر بالیا )بهورزاناجرای برنامه آموزشی برای کلیه افراد ذینفع در ب

داوطلبین سالمت و . . .( به عنوان افرادی کهه ارزیهابی و آمهوزش را بهرای تمهامی خانوارههای        -مراقبین سالمت

ایهن   شهرستان با استفاده از سامانه سیب مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه به اجرا در خواهند آورد. همچنهین 

جمعیت تحهت پوشهش اسهتان را از ابتهدای      %78حدود رکورد در سامانه سیب  98888نزدیک به برنامه با ثبت 

 شامل شده است.را جا

حلقه و توزیهع در بهین    7888تعداد و تکثیر آن به  DARTبا نام  لوح فشرده طراحی برنامه مولتی مدیا بر روی 

ها استان و ارسال برای تمامی دانشگاههداشتی و درمانی تحت پوشش های بهداشت مراکز بها و پایگاهتمامی خانه

 . های علوم پزشکی کشور و نیز توزیع بین ادارات عضوکارگروه بهداشت و درمان در بالیاو دانشکده
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 واحد 7979 7971 7971 سال                                                            شرح          

 تعداد 30835 70897 6005 تعداد خانوار ارزیابی شده در زمینه آمادگی در بالیا در سامانه سیب 

 تعداد 99005 36009 36163 تعداد کل خانوار تحت پوشش

 درصد DART  70931 61981 0391شاخص پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار در بالیا 

 تعداد 36806 75898 9508 یا در سامانه سیبتعداد خانوار آموزش داده شده در زمینه بال

 درصد 17981 55937 79993 شاخص پوشش برنامه آموزش خانوار در بالیا

 درصد 76993 76961 73966 شاخص آمادگی خانوارها به خانوارهای ارزیابی شده در برابر بالیا 

 درصد 79955 77985 9955 شاخص آمادگی خانواره به کل خانوارهای منطقه در برابر بالیا 

 

 

2674226883

33885

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

139513961397

تعداد کل خانوار تحت پوشش



22 
 

 

 

 

18.27

67.07

82.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

139513961397

 DARTشاخص پوشش برنامه ارزيابي آمادگي خانوار در باليا 

13.39

55.91

71.07

0

10

20

30

40

50

60

70

80

139513961397

شاخص پوشش برنامه آموزش خانوار در باليا

19.44

16.4716.39

3.55

11.05

13.55

0

5

10

15

20

25

139513961397

شاخص آمادگی خانوارها به خانوارهای ارزيابی شده در برابر باليا 

شاخص آمادگی خانواره به کل خانوارهای منطقه در برابر باليا 
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 Emergency Operation Plan (EOP) پاسخ نظام سالمت در برابر بالیا -1

 7931و  7936، 7935در سال های  در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک  EOPتدوین برنامه 
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 5931در سال  هزینه ها ومحل تامین آن -1 جدول

 تاریخ محل تامین بودجه میزان بودجه )ریال( ردیف
 38سال اعتبارات وزارتی 606.666.666 1

 34سال  مرکز گسترش شبکه )بیمه روستایی( 8.666.666.666 2

 34سال  مرکز گسترش شبکه )بیمه روستایی( 685.666.666 3

 32سال مرکز گسترش شبکه )بیمه روستایی( 542.666.666 4

 30سال  اوراق خزانه 066.666.666 5

 30سال  اعتبارات جاری شبکه 82.666.666 6

 تجهیزات تهیه شده برای عملیات پاسخ در سطح مراکز

 شرح ردیف
 خانه

 بهداشت/پایگاه

 مرکز سالمت
 وضعیت شبکه

 روستایی شهری

                          ض      1

     ل  ک          22                               ض          کع  3    2   ک            2

     ل  ک          22           ع       ج                    ض         ک             3

4              01                                        

5                 21                                         

6                                        

7 )     (                           
     )   ک             

)            
      ل     

              -     غ  ض      )   ژ ( 8

     ل      - - -                   9

11 
                     ژ        

    
               

                               ک   گ    11

     ل               ج 4       12

13 
                     ج 

  ض     
     

                   ص  
                         

14 
                      

          
  

     
    2 

      ل  ک    -            

15 GPS                 

                ع     خ 17

                  غ     18

19                         

21                              

                ال پ       چ 21
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برای شرایط اضطراری  همراه توسط معاونت بهداشت تجهیزات خریداری شده  -1جدول شماره 

 هزینه  با میزان

 (ریال) ارزش مالی کل مرکزاستان تاکستان زهرابوئین آوج البرز آبیک قزوین 

GPS 5 5 5 5 5 5 5 1 41111111 

 21111111 1 5 5 5 5 5 5 5 چادر اسکان موقت

 111111111 11 - 3 51 1 1 5 24 ژنراتور برق

 92111111 11 - 51 55 1 3 1 91 جعبه سرخ

 51111111 11 - 51 55 1 3 1 91 چراغ قوه/ شارژی

 9141111 11 - 51 55 1 3 1 91 دفتر تلفن

کابل سیار برق 

 متری21
91 1 1 1 59 52 - 11 

91111111 
سرپیچ دوشاخه و 

 LEDالمپ 
91 1 1 1 59 52 - 11 

 111541111 مانمیلیون ششصد چهارده هزار تو کل هزینه لوازم                                              هفتادوهفت
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 شرح اقالم پیش بینی شده برای خرید  -1جدول شماره 

 شرح ردیف
خانه بهداشت/ 

 پایگاه

 مرکز سالمت
 شبکه

وضعیت 

 اعتبار

وضعیت 

 روستایی شهری نهایی

 تهیه شد تامین شده  38%   موتور برق اضطراری 7

 درحال تهیه امین شدهت ساعته 13ذخیره     مترمکعب 9تا  3تانکر ذخیره آب  3

 درحال تهیه تامین شده ساعته 13ذخیره     تانکر ذخیره سوخت 9

 تهیه شد تامین شده  عدد 78   تخت تاشو 6

 تهیه شد تامین شده  تخته 38   پتو مسافرتی 5

 تهیه شد تامین شده     چادر عملیاتی و زیرانداز 6

 درحال تهیه تامین شده     وسایل گرمایشی پرتابل  )والور( 1

 درحال تهیه تامین شده     چراغ اضطراری  )شارژی( 0

 درحال تهیه تامین شده     سنسور دود و گاز 3

 تهیه شد تامین شده     پارچه برزنت رنگی تریاژ قرمز و زرد 78

 درحال تهیه تامین شده     هازنگ اخبار برای شبکه 77

 درحال تهیه تامین شده     موج 6رادیو  73

 تهیه شد تامین شده     قفل برقی برای درب خروج اضطراری 79

 درحال تهیه تامین شده     ایابزار کاهش آسیب پذیری غیرسازه 76

 درحال تهیه تامین شده     ویلچر 75

 درحال تهیه تامین شده     نفت و گازوئیل ذخیره 76

 تهیه شد مین شدهتا     جیره خشک 76

 تهیه شد تامین شده     تلفن همراه 71
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 توسط ستاد شهرستانهای برگزار شده کالس -3جدول 

 گروه های هدف تعداد نفرات شرکت کننده تعداد جلسات

3 252 

 کارشناسان مراکز و ستاد
 مراقبین سالمت

 بهورزان
 پزشکان

 کارشناسان رابط

 

 توسط ستاد شهرستان یل شده )کمیته بهداشت در بالیا(تعداد کمیته های تشک -78جدول 

 اعضاء شرکت کننده تعداد نفرات شرکت کننده تعداد جلسات

 کارشناسان مراکز و ستاد 86 5

 

 توسط ستاد شهرستان 7931تا پایان  7939از سال  های به اجرا در آمده( تمرینمانور) -77جدول 

تخلیه سریع و اطفای  بازرسی تجهیزات

 قحری

مشترک با سایر تمرین 

 هاسازمان

 دورمیزی

8 56 1 11 
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 7979در سال  ( شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیکICSچارت سامانه فرماندهی حادثه )
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 7979در سال  بیک( جانشین رده اول شبکه بهداشت و درمان شهرستان آICSچارت سامانه فرماندهی حادثه )
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