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 مقدمه:

نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود که مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران 
کنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی میبحران در انتظار خراب شدن امور می

ای از طرحها و این واژه عوض شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعهبهسازند. ولی به تازگی نگرش 
های عملی برای مواجهه با تحوالت احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات برنامه

کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت بینی نشده را کسب احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش
دارد که به طور جدی  بینی منظم و کسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تاکیدپیش

کنند. باید توجه داشت که مدیریت بحران با مدیریت روابط عمومی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می
 متفاوت است.

حوادث غیر قابل پیش بینی و بروز خطرات و سوانح و بحرانهای اقتصادی،اجتماعی، سیاسی، نظامی واقعیتی است  وقوع
که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده است. در این راستا هرچه قدر بر کسب موفقیت های تکنولوژیکی و اجتماعی 

ها کاهش نیافته بلکه در بسیاری از موارد افزایش نیز یافته افزوده شده است ، میزان بروز این خطرات غیره منتظره نه تن
است. صنعتی شدن جوامع و گسترش ارتباطات ماهواره ای و نقل و انتقاالت اطالعات به طور وسیع و همچنین بزرگتر 

ی از شدن سازمانهای اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی باعث شده که بیشتر بحرانها نهادی شود در واقع جزء جدا نشدن
ماهیت درونی سازمانها گردد. بنابراین مشاهده میشود که در بیشتر مواقع افزایش پیچیدگی و توان تولیدی این سازمانها 
به طور بالقوه تقویت چنین حاالتی را اجتناب نا پذیر ساخته است. در برخورد اول ممکن است این تصور به وجود آید که 

نها مختص کشورهای پیشرفته صنعتی بوده و سیستمهای مصون کننده تنها بحرانهای صنعتی و اجتماعی ناشی از آ
مورد نیاز این گونه کشورهاست، در صورتیکه باید توجه داشت که کشورهای درحال توسعه و روبه رشد نیز به واسطه 

خود نه تنها در فکر اینکه در مرحله ی فراگرد و یا انتخاب قرار دارند باید در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت 
 .جلوگیری بلکه در صدد ارزیابی ضررهای جبران ناپذیر حوادث پیش بینی نشده باشند

 دکتر محسن چیت سازان
 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
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 سابقه برنامه

 این شبکهتوابع  از تمامی مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستاییو  بهداشتی دانشگاه تاکنون در معاونت
ی واحدها در حوزه مدیریت خطر بالیا و هاتمامی فعالیتهم اکنون گردیده و ها تدوین برنامه پاسخ در بالیا و فوریت

معاونت مختلف های گروه و گیردمی صورت وزارت متبوع های جاری و ابالغی براساس دستورالعمل پدافند غیر عامل
دانشگاه و برخی . البته کارکنان معاونت بهداشتی نمایندمجزا فعالیت می های خاص خود بطوربهداشت هر یک در برنامه

 ها و مقاالتیدرس آموختهنی مانند موارد ذیل هستند که های بحرادارای تجربه کار کردن در وضعیتپرسنل شبکه ها 
 .می باشدموجود  از بخشی از این فعالیتها

 بم -آوج - منجیل( –های منطقه طارم و الموت  )رودبارزلزله .1

 آبادسیل روح .2

 گردباد اسفرورین .3

 استان گیالن برف -های استانکوالک برف در جاده .4

 حوادث شیمیایی .5

a. ها مواد شیمیاییانفجار کارخانه 

b. نشت گاز کلر استخر 

 ای و محلیحضور در مانورهای ملی، منطقه .6

 :بیانیه هدف

 کاهش ها با هدفمیزان آمادگی اجزای سامانه سالمت در حوزه بهداشت در پاسخ سریع و مناسب در بحران ءارتقا
 های مجاور بصورت معینساخت در منطقه تحت پوشش و دانشگاهخطر بالیای طبیعی و انسان

 :های مرجعاسناد باالدستی، اختیارات قانونی و برنامه

 کشور توسعه برنامه ششمیندر  سالمت بخش کمی و کلی اهداف .1

2. EOP  ی و الزامات قانونی درج شده در آنمل 

 برنامه استراتژیک دانشگاه .3

 الزامات مطروحه در کارگروه بهداشت درمان و توانبخشی در بالیا و حوادث غیر مترقبه .4

 :استان قزوین

شهر  24بخش،  1۶شهرستان،  6 کیلومتر مربع دارای 56۶3استان قزوین به مرکزیت شهر قزوین دارای مساحت 
 4۴دقیقه عرض شمالی و میان  4۶درجه و  36دقیقه تا  24درجه و  35باشد استان قزوین میان مدار دهستان می 46و 

)در   استان مازندران)در شمال( ،   استان گیالندقیقه طول شرقی در همسایگی  51درجه و  5۵دقیقه تا  44درجه و 
استان )در جنوب باختری(  و   استان همدان)در جنوب شرقی( ،   استان مرکزی)در شرق( ،   لبرزاستان اشمال شرقی( ، 

هزار نفر و  42۵است. جمعیت این شهر قزوین برابر سرشماری در حال حاضر بالغ بر )در باختر(  جای گرفته  زنجان
 زبان رایج مردم قزوین زبان فارسی است.جمعیت استان نیز بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر برآورد شده است. 
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 شهرستان آبیک:جدول تعداد خانوارهای ساکن در شهرستان آبیک

 79در سال  جنسیت سیاری و شهرستان آبیک به تفکیک مناطق شهری و روستایی وایرانی های جمعیتی گروه
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 قزوین در شهرستان آبیک تعداد مراکز/خانه/پایگاه بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
 

 نام شهرستان
خانه 

 بهداشت
 مرکز شهری پایگاه

مرکز 

 روستایی

-شهری

 روستایی

تسهیالت 

 زایمانی
 جمع کل

 3۴ - 1 4 2 6 25 آبیک

 

 :پذیر تحت پوششمناطق آسیب

 

 قطب مرغداری کشور

 پادگان آبیک 

 نیروگاه شهید رجایی 

 مجاورت با کارخانه سیمان آبیک

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 | P a g e 
 

 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

0

20

40

60

80

100

م ا را  زمی  شناختی

م ا را  آ  و هوایی

م ا را  زیستیپدیده ها  ا تماعی

م ا را  فناورزاد و ا سان 
ساخت

0 20 40 60 80 100

سازما دهی و ساختار
بر امه آمادگی
ارزیابی خطر

ا داما  کاهش خطر
پوشش بیمه
هماهنگی

ساما ه مدیریت  حنه پاس 
ار  ا ا  و ه دار او یه

   یه
ارزیابی آسی  و  یاز

 خیره  وازم و   هیزا  فنی
 خیره  وازم و   هیزا  ح ا ت فرد 

 خیره آ  و غ ا
سالمت روان کارکنان و خا واده آ ان
 داوم ارا ه خدمت   یرو  ا سا ی و ف ا   ایگزی 

حمل و   ل
مدیریت کمک ها و داو   ان

امور ما ی
ایمنی ا العا 

ایمنی آ   بر  و گاز
مدیریت بازدید کنندگان مه 

امنیت
ا ال  رسا ی

 ی  پاس  سری 
ا  ا  حری 

بازیابی
 مری 
آموز 

ارا ه خدما  بهداشت محی 
ارا ه خدما  مدیریت بیماریها  واگیر

ارا ه خدما  مدیریت بیماریها  غیرواگیر
ارا ه خدما  بهداشت بارور 

ارا ه خدما     یه
ا تماعی  ارا ه خدما  سالمت روا ی

0 20 40 60 80 100

شاخ  یک

شاخ  دو

شاخ  سه

شاخ  چهار

شاخ  پن 

ایمنی سازه ا 
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 هاپیش فرض

o هاظرفیت 

o تشکیل گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشتی 

o  هاشهرستانمعرفی کارشناس مسئول مدیریت و کاهش خطر بالیا در تمامی 

o  خدمات جامع سالمتمعرفی کارشناس رابط در تمامی مراکز 

o های بهداشتدر نظام شبکهبالیا و پدافند غیر عامل های مدیریت خطر ادغام برنامه 

o  استقرارEOC هاقدرتمند در سطح دانشگاه و شبکه 

o آوری مراکز بهداشتی و درمانی حساس به واسطه تامین تجهیزاتارتقاء سطح تاب 

o ها بطور مرتببرگزاری کمیته بهداشت در بالیا با حضور کارشناسان مسئول مدیریت و کاهش خطر شهرستان 

o استقرار اورژانس هوایی در سطح شهرستان 

o هامحدودیت 
o کمبود کارشناس در گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا 

o  خدمات جامع سالمتمراکز و کارشناسان در جابجایی و تغییر مرتب پزشکان 

o حاشیه شهرهای بزرگ( –تحول سالمت  –)پزشک خانواده  های ابالغی وزارتیییر در برنامهتغ 

o نوپا بودن برنامه تحول سالمت 

o های جدیدها و واحدهای مستقر در مراکز بهداشت در برابر اجرای برنامهمقاومت گروه 

o های مدیریت و کاهش خطر بالیا مانند فقدان گروه متخصص مجری برنامهSNS 

o های بهداشتو خانه خدمات جامع سالمتهای مراکز پذیری و شرایط نامناسب فیزیکی ساختمانبآسی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 | P a g e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عم یا  م ا ی
 

OPRATION 

BASES 
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 ساختار مدیریت بحران استان قزوین

این کارگروه با عنوان کارگروه باشد. دبیرخانهاز آنها کارگروه بهداشت و درمان میاست که یکی کارگروه  14مدیریت بحران استانداری قزوین دارای 

مستقر است. این  (EOC های پزشکی )در مکان بهداشت درمان و توانبخشی در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل در معاونت درمان مرکز فوریت
 های فعال زیر است:کارگروه دارای کمیته

o بهداشت 

o ندرما 

o پشتیبانی 

باشد که مسئولیت کمیته بهداشت کارگروه ، مسئولیت هماهنگی کمیته بهداشت بعهده گروه مدیریت خطر بالیا میو شبکه ها  بهداشت معاونتدر 

 EOPبه  های مربوطاز یکسو و مراکز و دفاتر معاونت بهداشت به هماهنگی فعالیت را بر عهده دارد. این واحد با هماهنگی دبیرخانه کارگروه
 .پردازدیم

 گردد.مرکزی قرار دارد. و به عنوان معین استان تهران محسوب می -قم -البرز -تهرانهای همراه با استان 1شماره  قطب مرکز استان قزوین در
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 ( شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیکICSچارت سامانه فرماندهی حادثه )
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 ( جانشین رده اول شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیکICSچارت سامانه فرماندهی حادثه )
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 اعالم شرایط اضطراری

و مدیرت ا دانشگاه )بسته به وسعت حادثه( قطب و یوزارت،  EOCمرجع تعیین اعالم شرایط اضطراری و ختم آن،
بحران استانداری است. در صورتی که اعالم شرایط اضطراری به دلیلی توسط سطح باالدست انجام نگیرد و واحدهای 

 EOCبه  ارایه خدمات تابعه شهرستان، از حادثه مطلع و یا با آن مواجه شود، واحد مربوطه موظف است خبر را فوراً
 باالتر اعالم نماید. سطح

فراخوان نیروها و  ،سازی سامانه فرماندهی حادثه، تخلیهامات حیاتی در سطح واحد، مانند فعالاست انجام اقد یهیبد
 عهدهه ه خدمت بام شرایط اضطراری در هر واحد ارائه خدمات باید بطور همزمان انجام شود. اعالم آغاز و اتمارائ

 .باشدیفرمانده عملیات آن واحد م

 :EOCمرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه 
های دانشگاه در بلوار امام خمینی خیابان حج آدرس: دانشگاه علوم پزشکی قزوین در محل مرکز اورژانس و فوریت

 واقع گردیده است.، انتهای خیابان ثبت 
شبکه بهداشت و  –باالتر از فرمانداری  –خیابان طالقانی  –: آبیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک  آدرس

 درمان شهرستان
-۵2۴32۴۶5251-۵2۴32۴2۶33۴-۵2۴32۴23۶۴۴-۵2۴32۴28832-۵2۴32۴28831ثابت:های تلفن

۵2۴32۴۶۶1۶2-۵2۴32۴22۴2۴ 
 ۵2۴32۴22233-۵2۴32۴۶5251-۵2۴32۴۶2558نمابر:

 شماره تماس مراکز:
-۵2۴32۶36685کوندج:-۵2۴32۴63۵۵۵قشالق:-۵2۴32۴32451زیاران:-۵2۴32۴۶13۴۵بیاضیان:
 ۵2۴32۶3۴1۵۵ناصرآباد:-۵2۴5۴262333خاکعلی:

 شماره تماس اضطراری مراکز:
-۵۶۶۵35635۵۴کوندج:-۵۶۶۵35635۵8قشالق:-۵۶۶۵3563511زیاران:-۵۶۶۵35635۵۶بیاضیان:
 ۵۶۶۵356351۵ناصرآباد:-۵۶۶۵3563512خاکعلی:

 

 سطح بندی حادثه

 واحد درگیر تعریف سطح حادثه

E0 شرایط عادی - 

E7 .مرکز وسعت حادثه در سطح یک یا چند واحد بهداشتی درمانی است، لیکن کمک شهرستان الزم نیست 

E2 .شبکه وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه الزم نیست 

E9 
 پزشکی استوسعت حادثه در سطح یک دانشگاه علوم 

 )بیش از یک شهرستان درگیر است یا به هر دلیلی کمک دانشگاه ضروری است(
 دانشگاه

E4 
 وسعت حادثه در سطح یک قطب است

 های قطب ضروری است()بیش از یک دانشگاه درگیر است یا به هر دلیلی کمک سایر دانشگاه
 قطب

E5 
 وسعت حادثه در سطح ملی است

 یا به هر دلیلی مداخله سطح ملی ضروری است( )بیش از یک قطب درگیر است
 ملی

E1 .المللیبین کمک بین المللی الزم است 
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 کارکردهای آمادگی

P7های راهبردی با ذینفعان: هماهنگی 

 واحد مسوول: واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا

 EOC -واحدهای تابعه مرکز بهداشت هیکلواحد همکار: 

 شرح وظایف واحد مسوول:

 اختصاصی و عمومی کارکرد هر ازای به ذینفعان شناخت تحلیل و .1

بر  ذینفع هر مرکز بهداشت از انتظارات و نقش تعیین و اختصاصی و عمومی کارکرد هر فرآیندهای تحلیل .2
 توانبخشی و کارگروه بهداشت و درمانآن و ارائه پیشنهاد برای طرح در  اساس

 نامهتفاهم باشد. این شده بیان شفاف بطور هامسئولیت و هانقش آن در که همکاری نامه تفاهم تدوین .3

ها و سطح سازمان در نامهتفاهم امضای صورت برسد. در هاسازمان مسئول مقام باالترین امضای باید به
 بهداشت و دانشگاه ارسال گردد. به معاونت  آن از نسخه است یک الزم مرکز بهداشت،

 آن بازبینی و نامهتفاهم مفاد مداوم پایش .4

 شرح وظایف واحد همکار:

 شرکت در کمیته بهداشت کارگروه بهداشت و درمان .1

 اختصاصی و عمومی کارکرد هر ازای به ذینفعان شناخت و تحلیل در مشارکت .2

 بر ذینفع هر از انتظارات و نقش تعیین و اختصاصی و عمومی کارکرد هر فرآیندهای تحلیل در مشارکت .3

 اساس آن

 ذینفعان بین هماهنگی جلسات در شرکت .4

 هاهمکاری بین مرکز بهداشت و سازمان هاینامهتفاهم تدوین در مشارکت .5

 آن بازبینی و نامهتفاهم مفاد مداوم پایش در مشارکت .6

 ها و ابزار تحقیق آنهاماتریس هماهنگی

 برون بخشی درون بخشی 

 راهبردی -هماهنگی در فاز آمادگی 

 فرمانداری معاونت درمان

 بهزیستی اورژانس

EOC هالل احمر 

 های معینشهرستان بیمارستان شهداء

 عملیاتی -هماهنگی در فاز پاسخ 

 فرمانداری معاونت درمان

 بهزیستی اورژانس

EOC هالل احمر 

 معینهای شهرستان بیمارستان شهداء
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 کارکردهای آمادگی

P2ارزیابی ایمنی و خطر : 

 مسئول  واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا واحد

 مرکز بهداشت  واحدها همکار  ک یه واحدها 

 شرح و ایف واحد مسوول 

 ساال ه بطور درما ی بهداشتی  سهیال  خطر ا را  ارزیابی 

  خطر ارزیابی ها داده  ح یل و آور  م 

  خطر ارزیابی گزار  ارایه و  دوی 

 گردآور  با ک ا العا  )ا العا  پایه بهداشتی مطاب  با فرمت  هیه شده( بطور شش ماهه 

 شرح و ایف واحد همکار 

 ساال ه بطور درما ی بهداشتی  سهیال  خطر ارزیابی ا را  در م ارکت 

 خطر ارزیابی ها داده  ح یل و آور  م  م ارکت 

 خطر ارزیابی گزار  ارایه و  دوی  در م ارکت 

  آور  شده در ا العا  پایه بهداشتیم ارکت در  عیی   حت ا العا   م 

 هاارزیابی ایمنی مرکز در برابر بالیا و فوریت (%) 

 13۶5 13۶6 13۶8 13۶۴ 13۶۶ 

    18.15 14.81 سطح ایمنی عملکردی

    45.53 1۴.55 ایسطح ایمنی عناصر غیرسازه

    81.68 2۵   ایعناصر سازهسطح ایمنی 

    52.۶2 1۴.51 امتیاز ایمنی

    6 2 1۵سطح ایمنی از 

 

 شهرستان در احتمال وقوع انواع مخاطرات )%( 

 13۶5 13۶6 13۶8 13۶۴ 13۶۶ 

    44.44 48.22 زیستی

    84.36 3۴.28 آب و هوایی

    42.۴6 23.61 زمین شناختی

    88.8۴ 1۶.6۵ فنآورزاد و انسان ساخت

    5۶.2۴ 16.4۵ های اجتماعیپدیده

    5۶.84 2۶.۵2 کل مخاطرات
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 کارکردهای آمادگی

P9 تدوین :EOP 

 مسئول: واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا واحد

 مرکز بهداشت یواحدها همکار: کلیه واحدهای

 شرح وظایف واحد مسوول:

 هاتمرین و حوادث آموخته درس سیستماتیک ثبت .1

 پاسخ عملیات اتمام از بعد ماه 2طی  حداکثر مهم حوادث درس آموخته کارگاه برگزاری .2

 سال هر در EOP بازبینی .3

 شرح وظایف واحد همکار:

 هاتمرین و حوادث آموخته درس سیستماتیک ثبت در مشارکت .1

 پاسخ عملیات اتمام از بعد ماه 2طی  حداکثر مهم حوادث آموخته درس کارگاه برگزاری در مشارکت .2

 سال هر در EOP بازبینی در مشارکت .3

  تهیه اولین نسخه کاملEOP  ۶5در زمستان 

  ویرایش نسخه اولیهEOP  ۶6در زمستان 

  تهیه دومین نسخه کاملEOP  ۶8در زمستان 
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 کارکردهای آمادگی

P4سازی لوازم و تجهیزات: ذخیره 

 خطر بالیامسئول: واحد مدیریت و کاهش  واحد

 مرکز بهداشت یواحدها همکار: کلیه واحدهای

 شرح وظایف واحد مسوول:

 های بهداشت و واحدهای عملیاتیپیگیری تجهیز مراکز و خانه 

 نیاز مورد ملزومات و لوازم فهرست تهیه 

 مربوطه پروتکل تدوین 

 ذخایر ایدوره کنترل 

 شرح وظایف واحد همکار:

 نیاز مورد ملزومات و لوازم فهرست تهیه در مشارکت 

 ملزومات و لوازم سازیذخیره در مشارکت 

 ذخایر ایدوره کنترل در مشارکت 
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 تجهیزات تهیه شده برای عملیات پاسخ در سطح مراکز

 شرح ردیف
خانه بهداشت/ 

 پایگاه

 مرکز سالمت
 وضعیت شبکه

 روستایی شهری

  هیه شده      مو ور بر  اضطرار  7

  کمیلدرحال  ساعته 12 خیره    ال   ا رآباد زیاران بیاضیان   مترمکع  9 ا  2 ا کر  خیره آ   2

 بیاضیان    ا کر  خیره سوخت 9
 کو دج  ا رآباد زیاران

  خاکع ی
  کمیلدرحال  ساعته 12 خیره 

       ت  اشو 4
به ازا  هر مرکز  عدد 71

 روستایی
  هیه شده  

     مسافر یپتو  5
به ازا  هر مرکز    ته 21

 روستایی
  هیه شده  

  هیه شده       چادر عم یا ی و زیرا داز 6

     وسایل گرمای ی پر ابل  )وا ور( 1
  ال  ) م کل  امی  
 سوخت   ت می باشد(

 درحال  هیه 

  هیه شده     -  چراغ اضطرار  )شارژ ( 8

 درحال  هیه - - -   سنسور دود و گاز 3

  هیه شده       پارچه برز ت ر گی  ریاژ  رمز و زرد 71

  هیه شده         هاز گ اخ ار برا  ش که 77

 درحال  هیه        موج 4رادیو  72

        ل بر ی برا  در  خروج اضطرار  79

 هیه شده و ی 
هنوز  ص  و راه 
ا داز   گردیده 

 است

 در حال  کمیل -   ال  زیاران 2مرکز شهر    ا پ یر  غیرسازهابزار کاهش آسی   74

75 GPS        هیه شده  

  هیه شده       ع ه سرخ 71

  هیه شده      چراغ  وه 78

  هیه شده      دفتر      73

  هیه شده       کابل بر  سیار 21

  هیه شده       المپ و سرپیچ 27
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 کارکردهای آمادگی

P5آموزش پرسنل : 

 مسئول: واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا واحد

 مرکز بهداشت یواحدها همکار: کلیه واحدهای

 شرح وظایف واحد مسوول:

چه  برای کارکنان و مدیران از ایرده چه شود مشخص که ایبگونه بالیا مدیریت آموزشی ماتریس تدوین .1

 .ببینند آموزش باید موضوعی

 آموزشی بندیزمان برنامه تدوین .2

 هاآموزش اثربخشی ارزشیابی .3

 سالیانه گزارش تدوین .4

 شرح وظایف واحد همکار:

 بالیا مدیریت آموزشی ماتریس اساس بر آموزشی هایبرنامه اجرای و بندیزمان .1

 هاآموزش اثربخشی ارزشیابی .2

 سالیانه گزارش تدوین .3
 

 سطح آموزش  79سال   -کارکردهای آمادگی  آموزش
 گروه هدف

 کارکنان واحد تخصصی کلیه کارکنان مدیران پایه

P7  ذینفعان با راهبردی هماهنگی 
    پایه

    تخصصی

P2  خطر و ایمنی ارزیابی 
    پایه

    تخصصی

P9  تدوین EOP 
    پایه

    تخصصی

P1  پرسنل تمرین 
    پایه

    تخصصی
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 79سال   -آموزش کارکردهای مدیریتی 
سطح 

 آموزش

 گروه هدف

 کارکنان واحد تخصصی کلیه کارکنان مدیران میانی

M7  خبر تایید و هشدار 
    پایه

    تخصصی

M2  پرسنل فراخوان 
    پایه

    تخصصی

M9  مشترک سریع ارزیابی 
    پایه

    تخصصی

M4 اطالعات جامع مدیریت و ایدوره ارزیابی 
    پایه

    تخصصی

M5  استقرار ICP 
    پایه

    تخصصی

M1  تدوین IAP 
    پایه

    تخصصی

M9  هماهنگی 
    پایه

    تخصصی

M9  کنترل و فرماندهی 
    پایه

    تخصصی

M7  خدمات ارایه تداوم و پشتیبانی 
    پایه

    تخصصی

M70  ارتباطات 
    پایه

    تخصصی

M77  پرسنل ایمنی 
    پایه

    تخصصی

M72  پرسنل امنیت 
    پایه

    تخصصی

M79  درمانی بهداشتی واحد تخلیه 
    پایه

    تخصصی

M74  عمومی رسانی اطالع 
    پایه

    تخصصی

M75  عملکرد ارزشیابی و پایش 
    پایه

    تخصصی
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سال ارکردهای اختصاصی و پاسخ تخصصی آموزش ک

79 

سطح 

 آموزش

 گروه هدف

 کارکنان واحد تخصصی کلیه کارکنان مدیران پایه

 اختصاصی کارکرد

S9 (هایبیماری مدیریت )واگیر 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S4 (هایبیماری مدیریت )غیرواگیر 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S5 (بهداشت )محیط 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S1 (و خانواده سالمت )جمعیت 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S9 ()تغذیه 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S9 (روانی هایحمایت )اجتماعی 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S7 (آموزش )سالمت 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S70 (خدمات )آزمایشگاهی 

    پایه

    تخصصی

 اختصاصی کارکرد

S77 (پاسخ عملیات )دارویی 

    پایه

    تخصصی

 

 کارکردهای آمادگی

P1تمرین پرسنل : 

 مسئول: واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا واحد

 مرکز بهداشت یواحدها همکار: کلیه واحدهای

 شرح وظایف واحد مسوول:

 هاهای سایر سازمانهای مانور و تمرینبرنامهمشارکت در  .1

تمرین  باید موضوعی چه برای کارکنان و مدیران از ایرده چه شود مشخص که ایبگونه تمرین برنامه تدوین .2

 .نمایند

 هاتمرین ارزشیابی پروتکل و وهایسنار تدوین .3

 تمرین گزارش تدوین .4

 شرح وظایف واحد همکار:

 تمرین برنامه تدوین در مشارکت .1

 هاتمرین ارزشیابی پروتکل و وهایسنار تدوین در مشارکت .2

 تمرین گزارش تدوین در مشارکت .3
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 79سال  کارکردهای مدیریتیبرنامه تمرین گروه 
 گروه هدف

 کارکنان واحد تخصصی کلیه کارکنان مدیران پایه

M7  خبر تایید و هشدار    

M2  پرسنل فراخوان    

M9  مشترک سریع ارزیابی    

M4  اطالعات جامع مدیریت و ایدوره ارزیابی    

M5  استقرار ICP    

M1 تدوین IAP    

M9  هماهنگی    

M9  کنترل و فرماندهی    

M7  خدمات ارایه تداوم و پشتیبانی    

M70  ارتباطات    

M77  پرسنل ایمنی    

M72  پرسنل امنیت    

M79  درمانی بهداشتی واحد تخلیه    

M74  عمومی رسانی اطالع    

M75  عملکرد ارزشیابی و پایش    

 
 
 

 79برنامه تمرین گروه کارکردهای اختصاصی و پاسخ تخصصی سال 
 گروه هدف

 کارکنان واحد تخصصی کلیه کارکنان مدیران میانی

    واگیر( هایبیماری مدیریت) S9اختصاصی  کارکرد

    غیرواگیر( هایبیماری مدیریت) S4اختصاصی  کارکرد

    محیط( بهداشت) S5اختصاصی  کارکرد

    جمعیت( و خانواده سالمت) S1اختصاصی  کارکرد

    تغذیه() S9اختصاصی  کارکرد

    اجتماعی( های روانیحمایت) S9اختصاصی  کارکرد

    سالمت( آموزش) S7اختصاصی  کارکرد

    آزمایشگاهی( خدمات) S70اختصاصی کارکرد

    دارویی( پاسخ عملیات) S77اختصاصی  کارکرد
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 مدیریتی کارکردها 
 

MANAGEMENT 

FUNCTIONS 
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 کارکردهای مدیریتی

M7هشدار و تایید خبر : 

 (EOC) بحران عملیات هدایت مرکزمسئول:  واحد

 مدیریت بحران فرمانداری -واحدها شبکه بهداشت کلیههمکار:  واحدهای

 مسوول:شرح وظایف واحد 
 مخاطرات کننده پایش مراکز از ساعته 24 بصورت خبر دریافت 

 و مخاطرات کننده پایش مراکز از خبر تایید و تحلیل EOC باالتر سطح 

 عملیاتی هایتیم و همکار واحدهای به هشدار سطح و خبر اعالم 

 مربوطه فرم در آموخته درس ثبت 

 شرح وظایف واحد همکار:
 با مستمر ارتباط EOC اطالعات تبادل برای 

 از هشدار سطح و خبر تایید دریافت EOC 

 در شده تعریف کارکردهای اساس بر اقدام EOP 

 مربوطه فرم در آموخته درس ثبت 
 

سطح 

 هشدار

 )رنگ(

 سطح هشدار

 )عنوان(
 اقدامات مورد انتظار تعریف

 اطالع زرد
امکان وقوع مخاطره وجود دارد ولی احتمال 

 آن کم است.
 های عملیاتیوضعیت هشدار به تیماطالع 

 باشآماده نارنجی
امکان وقوع مخاطره وجود دارد و احتمال آن 

 زیاد است.
 فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه

 )فرماندهی و برنامه ریزی(

 مخاطره روی داده است یا واقعی است. اقدام قرمز
فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه  

کارکردهای عملیات )عملیات(  و اجرای 
 پاسخ

 احتمال وقوع مخاطره برطرف شده است. رفع خطر سفید

اعالم بازگشت به شرایط عادی در صورتی 
که مخاطره روی نداده باشد. اعالم آغاز فاز 
بازیابی در صورتی که مخاطره روی داده و 

 عملیات پاسخ فوری اتمام یافته است.
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 کارکردهای مدیریتی

M2 :فراخوان پرسنل 

 واحد مسوول: مدیر عملیات سامانه فرماندهی حادثه
 کلیه واحدهای مرکز بهداشت –واحد همکار: گروه مدیریت و کاهش خطر بالیای مرکز بهداشت 

 شرح وظایف واحد مسوول:

 واحدها به رسمی اعالم و سال روزهای کلیه برای آنکال فهرست تعیین 

 پرسنل با تماس روش و تلفن شماره اطالعاتی بانک ایجاد 

 نیاز صورت در پرسنل فراخوان 

  ایجاد گروه پیامکی برای فراخوان اعضاءICS 

 شرح وظایف واحد همکار:

 واحدها به رسمی اعالم و سال روزهای کلیه برای آنکال فهرست تعیین در همکاری 

 پرسنل با تماس روش و تلفن شماره اطالعاتی بانک ایجاد در همکاری 

 در حضور EOC وظیفه شرح حسب بر عملیاتی منطقه یا و 
 

 کارکردهای مدیریتی

M9ارزیابی سریع مشترک : 

 بهداشت محیط -هاواحد مسوول: مدیریت بیماری
 سایر واحدهای مرکز بهداشت -واحد همکار: گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا

 شرح وظایف واحد مسوول:

 منطقه به سریع ارزیابی تیم اعزام برای هماهنگی 

 مربوطه تیم از سریع ارزیابی گزارش دریافت 

 برنامه به آن تبدیل ارائه به مدیر برنامه ریزی سامانه فرماندهی حادثه جهت و سریع ارزیابی گزارش تحلیل 

 IAP)  پاسخ) میدانی

 شرح وظایف واحد همکار:

 دیده آسیب منطقه به واحد نماینده اعزام برای هماهنگی 

 تدوین برای سریع ارزیابی گزارش تحلیل در مشارکت IAP 

 :ارزیابی تیم وظایف شرح

 اعزام از قبل موجود یهانقشه و اطالعات بررسی 

 وقت اسرع در دیده آسیب منطقه در حضور 

 دسترس در مستندات مرور و بازماندگان و کلیدی افراد با مصاحبه مشاهده، بروش ارزیابی انجام 

 حادثه فرمانده به گزارش تحویل و ارزیابی فرم تکمیل 

 حادثه فرمانده توسط شده تعیین زمانی توالی اساس بر ارزیابی تکرار 

 پیوست:

 های فرمSITREP 

 های ارزیابی سریع بهداشتیفرم 

 و مراکز بهداشتی و درمانی( های اطالعات اولیه بهداشتی  )موجود در شبکهفرم 
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 ردهای مدیریتیکارک

M4ای و مدیریت جامع اطالعات: ارزیابی دوره 

 واحد مسوول: واحد آمار
 واحد همکار: کلیه گروه/واحدهای مرکز بهداشت

 شرح وظایف واحد مسوول:

 اطالعات تبادل هایفرم طراحی 

 بالیا رخداد زمان در ستادی و عملیاتی واحدهای با مستمر ارتباط برقرای از اطمینان 

 درقالب آنها انتشار و تحلیل و محیطی یهاداده آوری جمع SitRep پیمایش گزارش یا 

 شده تهیه برنامه مستمر ارتقاء و ارزیابی 

 بازبینی IAP مربوطه ایمداخله اقدامات طراحی و هاارزیابی نتایج اساس بر 

 شرح وظایف واحد همکار:

 حادثه گزارش یهافرم گزارش و تکمیل   SitRep 

 بالیا اطالعات سیستم طراحی در مشارکت 

 قالب در شده طراحی سیستم در هاداده تبادل در مشارکت SitRep پیمایش گزارش یا 

 :عملیاتی هایتیم شرح وظایف

 حادثه گزارش یهافرم گزارش و تکمیل و داده آوری جمع   SitRepپیمایش و 

 عملیات شروع از قبل اطالعاتی یهافرم بررسی 

 عملیات زمان در اطالعاتی یهافرم کردن پر 

 فرم در شده درج توالی با میدان فرمانده و ریزی برنامه واحد به اطالعات ارسال 

 عملیات از بعد شده آموخته یهادرس ثبت در مشارکت 
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 کارکردهای مدیریتی

M5 استقرار پست فرماندهی :(  حادثهICP) 

 های ارزیابی سریعواحد مسوول: تیم
 واحد همکار: کلیه واحدهای عملیاتی مرکز بهداشت

 شرح وظایف واحد مسوول:

 تجهیزات و لوازم تهیه ICP آمادگی فاز در 

 برپایی ICP وقت اسرع در دیده آسیب منطقه در 

 در منطقه حادثه مستقر تیم به پشتیبانی خدمات ارایه 

 واحد همکار:شرح وظایف 

 تجهیزات و لوازم تهیه در مشارکت ICP آمادگی فاز در 

 برپایی در مشارکت ICP وقت اسرع در دیده آسیب منطقه در 

 می فعالیت مربوطه EOC نظر زیر که باشد ICP یا حادثه فرماندهی پست یک دارای باید دیده آسیب منطقه هر

 ICP محل انتخاب در. باشد منطقه در ایمن ساختمان یک یا چادر یک کانکس، یک تواندمی ICP محل ایجاد. کند

 راحت محلی ایجاد پست، این تشکیل از هدف. شود توجه امنیتی مالحظات و زمین رانش زلزله، سیل، خطرات به باید

 عملیاتی هایتیم امنیت و ایمنی رفاه، که نکنیم است. فراموش عملیاتی هایتیم برگزاری جلسات و کار برای ایمن و

 .هستند اولویت جمعیت دارای به خدمت ارایه به نسبت

 :از عبارتند شوند تهیه آمادگی فاز در باید که ICP نیاز مورد تجهیزات

 (. ..و التحریر لوازم صندلی، اداری)میز، لوازم 

 ای(ماهواره و موبایل ثابت،) تلفن 

 تاپلپ یک 

 دورنما دستگاه یک 

 اینترنتی ارتباط تجهیزات 

 (.. و صحرایی تختخواب) مردان و زنان برای استراحت لوازم و فضا 

 صحراییو حمام  توالت 

 غذا و ذخیره کافی آب 
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 کارکردهای مدیریتی

M1( تدوین برنامه عملیاتی :IAP) 

 واحد مسوول: مرکز گسترش شبکه
 واحد همکار: کلیه واحدهای مرکز بهداشت شهرستان

 شرح وظایف واحد مسوول:

 تدوین IAP اساس بر EOP نیازها و هاآسیب ارزیابی نتایج و 

 ابالغ IAP عملیاتی واحدهای کلیه به 

 اجرای پایش IAP عملیات شرایط حسب بر آن بازبینی و شده ابالغ 

 شرح وظایف واحد همکار:

 تدوین در مشارکت IAP واحد مسئولیت حسب بر نیازها و هاآسیب ارزیابی نتایج اساس بر 

 اجرای IAP 

 اجرای پایش IAP عملیات شرایط حسب بر آن بازبینی و واحد به مربوط 
 

 کارکردهای مدیریتی

M9هماهنگی : 

 واحد مدیریت و کاهش خطر بالیاواحد مسوول: 
 واحدهای مرکز بهداشت کلیهواحد همکار: 

 شرح وظایف واحد مسوول:

 (یآمادگ)  فاز در بخشی برون و بخشی راهبردی درون هماهنگی انجام .1
 ICS سامانه استقرار .2

 مشترک بصورت IAP بازبینی و تدوین .3

 مشترک و جامع اطالعات مدیریت سامانه ایجاد .4

 SitRep( یمتوال)  وضعیت گزارش تدوین طریق از اطالعات موقع به گذارندن اشتراک به .5

 هماهنگی روزانه جلسات برگزاری .6

 شرح وظایف واحد همکار:

 ICS سامانه استقرار در مشارکت .1

 مشترک بصورت IAP بازبینی و تدوین در مشارکت .2

 مشترک و جامع اطالعات مدیریت سامانه ایجاد در مشارکت .3

 اطالعات موقع به گذارندن اشتراک به .4

 هماهنگی روزانه جلسات برگزاری در مشارکت .5
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 کارکردهای مدیریتی

M9فرماندهی و کنترل : 

 بالیا خطر و مدیریت مسئول واحد وی، جانشین و بهداشت معاون بهداشتی، عملیات فرماندهواحد مسوول: 

 واحد همکار:گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا

 شرح وظایف واحد مسوول:

 در حادثه فرماندهی سامانه کردن فعال به موظف وی جانشین یا عملیات فرمانده حادثه، وقوع صورت رد 

 .باشندخود می سطح

 بود خواهد تعامل و تماس در خود همتای با موقعیتهر  بالیا، وقوع زمان در. 

 شرح وظایف واحد همکار:

  تحت فرماندهی  –حضور به موقع در محلICS 

 
 

 کارکردهای مدیریتی

M7پشتیبانی و تداوم ارائه خدمات : 

 شبکه مدیریت مرکزواحد مسوول: 
 (دارد عهده بر را مسئولیت اینحادثه  فرماندهی پشتیبانی سامانه بخش مسئول درمانی بهداشتی واحد هر در)

 واحد همکار: کلیه واحدهای مرکز بهداشت

 شرح وظایف واحد مسوول:

 آمادگی فاز در پشتیبانی ملزومات تامین 

 پشتیبانی تخصصی تیم تمرین و آموزش 

 پاسخ فاز طول در گانه هشت اجزای در پشتیبانی خدمات ارایه 

 پشتبانی کارکرد گزارش ارایه و تدوین 

 شرح وظایف واحد همکار:

 آمادگی فاز در پشتیبانی ملزومات تامین در مشارکت 

 پشتیبانی تخصصی تیم تمرین و آموزش در مشارکت 
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 کارکردهای مدیریتی

M70ارتباطات : 

 واحد مسوول مرکز گستر  ش که
 واحد همکار ک یه واحدها  مرکز بهداشت شهرستان

 شرح و ایف واحد مسوول 

 عم یا ی واحدها  بی  مو ود ار  ا ی بسترها  بررسی 

 واحدها بی  الیه چند ار  اط بر رار  بر امه  هیه 

 واحدها بی  ار  ا ی پرو وکول  هیه 

 یاز مورد   هیزا  و  وازم  هیه  

 حادثه رخداد زمان در ار  ا ا  وضعیت ارزیابی 

  واحدها بی  ار  اط بر رار   حوه  عیی 

 پاس  زمان در ار  ا ا  کی یت مستمر پایش 

 آن ار  ا  و پاس  عم یا  از بعد ار  اط بر رار  بر امه ارزشیابی 

 شرح و ایف واحد همکار 

 بالیا در ار  ا ا  بر امه  هیه و مو ود وضعیت بررسی در م ارکت 

  شده  هیه ار  ا ی پرو وکول خصوص در پرسنل به آموز 

 بالیا و و  زمان در ار  ا ا  خصوص در بازخورا د ارا ه 

 :عملیاتی یهاتیم وظایف شرح

 ارتباطی وسایل کنترل 
 شده اعالم زمانی فواصل در مستقیم مسول و فرماندهی مرکز با ارتباط وضعیت بررسی 
 اضطراری شرایط برای شده گرفته نظر در کد سیستم از استفاده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 | P a g e 
 

 کارکردهای مدیریتی

M77ایمنی پرسنل : 

 ایبهداشت حرفهواحد مسوول: 
 واحد همکار:کلیه واحدهای مرکز بهداشت شهرستان

 شرح وظایف واحد مسوول:

 طبیعی مخاطرات یا خطرناک شرایط یا مواد وجود لحاظ به دیده حادثه محل بررسی 

 ایمنی وضعیت بررسی برای احمر هالل جمعیت و نشانی آتش مانند ایمنی متولی این هارگا سایر با تماس 

 حادثه محل

 هاارگان سایر کمک با داغ و گرم منطقه حدود تعیین 

 شوند می گرم منطقه وارد که پرسنلی برای شخصی محافظت تجهیزات حداقل تعیین 

 پرسنل توسط ایمنی یهادستورالعمل اجرای حسن بر نظارت 

 محل در دیده آسیب پرسنل برای اختصاصی درمانی یهاتیم وجود از اطمینان 

 عملیات فرمانده برای گزارش عملیاتی ارسال پرسنل کاری ساعت بر نظارت 

 شرح وظایف واحد همکار:

 آمادگی مرحله در ایمنی وسایل و تجهیزات سازی آماده در مشارکت 

 حادثه محل ایمنی بررسی در مشارکت 

 :عملیاتی یهاتیم وظایف شرح

 ایمنی ارشد به حادثه محل ایمنی وضعیت اطالعات ارسال 

 است شده اعالم ایمنی ارشد توسط که ایمنی شخصی محافظت وسایل حداقل از استفاده 
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 کارکردهای مدیریتی

M72امنیت پرسنل : 

 واحد مسوول: حراست
 واحد همکار:کلیه واحد های مرکز بهداشت شهرستان

 شرح وظایف واحد مسوول:

 حادثه از قبل فیزیکی حفاظت نیروهای استقرار یهامحل تعیین ظرفیت افزایش برای ریزی برنامه 

 مهم درمانی بهداشتی مراکز خروجی و ورودی درهای کنترل 

 دارند مراکز به ورود قصد که افرادی هویت احراز و شناسایی کارت کنترل 

 هاساختمان خروجی و ورودی مبادی در خودروها و جمعیت کنترل 

 متخاصم افراد کنترل برای انتظامی نیروی با تعامل و همکاری 

 قضایی مراجع به آنها تحویل و نیستند هوشیار که مصدومینی یا بالصاحب تجهیزات و وسایل نگهداری 

 مشکوک حادثه وقوع صورت در جرم صحنه حفظ 

 اضطراری شرایط در ساختمان از مردم تخلیه در همکاری 

 ایمنی شرایط رعایت با حریق اطفاء در همکاری 

 شرح وظایف واحد همکار:

 شناسایی کارت ارائه و جلیقه و فرم لباس پوشیدن اتیکت، نصب 

 مربوطه واحد در جمعیت کنترل در مشارکت 

 مشکوک فرد مشاهده صورت در فیزیکی حفاظت واحد به رسانی اطالع 
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 کارکردهای مدیریتی

M79تخلیه واحد بهداشتی درمانی : 

 واحد مسوول: امور اداری
 واحدهای مرکز بهداشت شهرستانواحد همکار:کلیه 

 شرح وظایف واحد مسوول:

 (اجرایی راهنمای) مرکز در تخلیه برنامه تهیه 

 ساختمان یهامکان همه در اضطراری خروج مسیرهای و تخلیه عالیم نصب 

 مراجعین و پرسنل همه به اضطراری وضعیت اعالم برای شنیداری و دیداری عالیم نصب 

 دارند مرکز تخلیه به نیاز که مخاطراتی لیست تهیه 

 هر در ساختمان هر برای ایمن مسیر از خارج به مراجعین و پرسنل هدایت برای تخلیه مسئول تعیین 

 کاری شیفت

 تخلیه برای اضطراری وضعیت اعالم 

 مراجعین و پرسنل برای ساختمان نزدیکی در ایمن تجمع محل تعیین 

 تخلیه برنامه تمرین اجرای و پرسنل همه به آموزش 

 شرح وظایف واحد همکار:

 تخلیه برنامه تهیه در همکاری 

 اضطراری خروج های نقشه تهیه در مشارکت 

 هاتمرین و آموزشی هایبرنامه در مشارکت 
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 کارکردهای مدیریتی

M74اطالع رسانی عمومی : 

 واحد مسوول: روابط عمومی
 واحد همکار: واحد آموزش و ارتقا سالمت

 شرح وظایف واحد مسوول:

 حادثه از قبل واحدها کلیه از اخبار موقع به دریافت برای الزم تدابیر اتخاذ 

 حادثه از قبل آنها با ارتباط هایراه و اخبار رسانی اطالع برای جمعی یهارسانه لیست تهیه 

 حادثه از قبل رسانی اطالع برای مرکز خبری سایت نمودن فعال 

 حادثه از قبل محتمل مخاطرات برای عمومی یهاتوصیه تهیه 

 اخبار تحلیل و تجمیع 

 عملیات فرمانده همانگی با خبر متن تهیه 

 نیاز مورد تخصص و خبر اهمیت به توجه با شونده مصاحبه فرد تعیین 

 ملی و محلی یهارسانه در اخبار پایش اخبار انتشار و مصاحبه هماهنگی 

 شرح وظایف واحد همکار:

 عمومی روابط واحد به احتمالی خطرات و حوادث به مربوط اطالعات ارسال 

 خبر متن سازیآماده و اطالعات تحلیل و تجمیع در مشارکت 

 نیاز صورت در مصاحبه برای مناسب نماینده معرفی 

 واحد به مربوط اخبار پایش در مشارکت 

 شده انجام هایرسانی اطالع ارزیابی 

 :عملیاتی یهاتیم وظایف شرح

 عمومی روابط و مربوطه واحد به اخبار ارسال در مشارکت 

 تحلیل و ارقام و آمار اعالم از پرهیز مصاحبه صورت در و عمومی روابط واحد به صحنه در گزارشگرها ارجاع 
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 کارکردهای مدیریتی

M75پایش و ارزشیابی عملکرد : 

 واحد مسوول: مرکز گسترش شبکه
 واحدهای مرکز بهداشت شهرستانواحد همکار:کلیه 

 شرح وظایف واحد مسوول:

 پاسخ مانند یهابرنامه تهیه بر نظارتEOP   واحدها کلیه توسط استانداردها و وظایف شرح اهداف، شامل 

 واحدها همه روزانه گزارشهای آوری جمع 

 حادثه برای نیاز مورد کارکردهای با شده انجام اقدامات تطبیق 

 نیاز مورد هایتوالی در اقدامات بررسی تکمیل برای میدانی بازدید 

 عملیات در خودش تخصصی کارکردهای از واحد هر ارزشیابی آوریجمع 

 واحدها همه و بهداشتی معاون به ارائه و بررسی نتایج بندی جمع 

 ارزشیابی نتایج اساس بر موجود یهابرنامه ارتقاء 

 شرح وظایف واحد همکار:

 پاسخ برنامه تهیه در مشارکت 

 شده تهیه یهالیست چک مطابق روزانه گزارش ارسال 

 گزارش ارائه و موجود یهابرنامه اساس بر مربوطه واحد اختصاصی کارکردهای از ارزشیابی 

 ارزشیابی نتایج اساس بر هابرنامه ارتقاء در مشارکت 

 :عملیاتی یهاتیم وظایف شرح

 اختصاصی واحد به شده تعیین یهالسیت چک اساس بر شده انجام اقدامات و حادثه اطالعات ارائه 

 ارزشیابی نتایج بندی جمع در مشارکت 
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 اختصا ی کارکردها 
 

SPECIALITY 

FUNCTIONS 
 
 

 توجه به استقالل و تجمیع واحدهای موجود شهرستان آبیک باجدول کارکردهی اختصاصی در استان قزوین 

 مستقل های واگیردارمدیریت بیماری S3 کارکرد اختصاصی

 مستقل های غیرواگیرمدیریت بیماری S4 کارکرد اختصاصی

 S5 کارکرد اختصاصی
 مستقل بهداشت محیط

 مستقل ایبهداشت حرفه

 S6 کارکرد اختصاصی
 مستقل سالمت خانواده و جمعیت

 مستقل از گروه سالمت خانواده سالمت نوجوانان و جوانان و مدارس

 مستقل از گروه سالمت خانواده تغذیه S8 کارکرد اختصاصی

 مستقل های روانی اجتماعیحمایت S۴ کارکرد اختصاصی

 مستقل آموزش سالمت S۶ کارکرد اختصاصی

 های غیرواگیرادغام شده با بیماری خدمات آزمایشگاهی S1۵ کارکرد اختصاصی

 مستقل عملیات دارویی S11 صیکارکرد اختصا

 مستقل مرکز گسترش شبکه Sکارکردهای اختصاصی 

 مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی و معاونت درمان می باشد. S1-S2توضیح اینکه کارکردهای 
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 کارکرد
 اختصا ی

 پی گیر  و م ارزه با بیماریها

 بیماریها  واگیر

SPECIALITY 

FUNCTION 

S9 
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 بیماریهای واگیر -ها پیشگیری و مبارزه با بیماریکارکردهای تخصصی  واحد 

7-9Sواگیر. هایبیماری بهداشتی سریع : ارزیابی 

 قسمت واگیر -هاواحد مسوول: واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری
 سالمت جمعیت و خانواده گسترش، ای،و حرفه محیطواحد همکار: واحد بهداشت

 شرح وظایف واحد مسوول:

 بهداشتی سریع ارزیابی لیست چک تکمیل 

  ارزیابی زمانی جدول تهیه 

  وظایف تقسیم 

 سوخت،( نقلیه، وسیله نقشه، ضروری )کامپیوتر، تجهیزات نمودن فراهم 

 شهرستانی ویا استانی ملی، سطح در مدیران سازی آگاه  

 شرح وظایف واحد همکار:

 پاسخ برنامه تهیه در مشارکت 

 شده تهیه یهالیست چک مطابق روزانه گزارش ارسال 

 گزارش ارائه و موجود یهابرنامه اساس بر مربوطه واحد اختصاصی کارکردهای از ارزشیابی 

 ارزشیابی نتایج اساس بر هابرنامه ارتقاء در مشارکت 

 شرح کارکرد:
 بهداشتی سریع ارزیابی( اول ساعت 24 طی حداکثر) سریعتر چه هر باید طبیعی بالیای بروز از پس بالفاصله

(RHA) حجم به بستگی ارزیابی این انجام زمان مدت. شود انجام هابیماری با مبارزه و توسط همکاران پیشگیری 

 منابع راهها، وضعیت و دسترسی امکانات منطقه، امنیتی وضعیت جمعیت، پراکندگی جغرافیایی جمعیت، اندازه و

 و شود تمام هفته کمتر از یک در حاالت ترین پیچیده در باید شکل در هر ولی دارد کار انجام روش و موجود انسانی
 .باشد شده منتشر نهایی گزارش

 :IAP تدوین پاسخ برای حادثه وقوع متعاقب نیازهای و هاآسیب بررسی برای هابیماری بهداشتی سریع ارزیابی

Incident Action Plan   
 :از است عبارت سریع ارزیابی تیم ترکیب. است هابیماری با مبازره

 هابیماری در واحد خبره و تجربه با کارشناس یک نفر اپیدمیولوژیست یا یک نفر 

 است( ضروری پیچیده بحران زمان در بخصوص) تغذیه کارشناس نفر  یک 

 پشتیبانی – اجرایی مدیر نفر  یک 

 محیط بهداشت کارشناس نفر یک 

 کشور از حادثه بودن وسیع صورت در یا حادثه استان محل از اورژانس کارشناس نفر یک 

 بعنوان باید فوق اعضاء از نفر یک که است ذکر به الزم. لزوم صورت در بالینی متخصصین نفر یک 

 و کار سابقه اساس بر مسئول است ممکن فوق افراد بین از مسئول، انتخاب در) شود انتخاب مسئول تیم
 .گردد( فیلد انتخاب کار تجربه

 :از عبارتند واگیر های بیماری بهداشتی سریع ارزیابی اهداف
 کند می تهدید را دیده آسیب جمعیت که واگیری های بیماری و آسیب وسعت ارزیابی -
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 آنها میزان و نوع و دار اولویت های فعالیت تعیین -
 ها فعالیت این اجرای برای ریزی برنامه -
 الزم منابع جذب برای المللی بین و داخلی سطح در مدیران برای اطالعات تولید -
 ارزیابی خدمات مورد نیز در بیماریها مانند واکسن، محیط های نمونه گیری و ... -
 توالتهای منازل و فاضاب سیستم آبرسانی، شبکه مانند اصلی ساختهای زیر تخریب میزان تخمین بهداشتی ارزیابی -

 .مؤثرند بهداشتی نظام بر که ...و

ضمیمه موجود  جداول در موارد تخصصی کارکردهای همه در همکار واحدهای وظایف شرح همپوشانی به توجه با
 است.

 ها: داده آوری جمع روش
 استان یا شهرستان بهداشت مراکز در( موجود اطالعات بازنگری( 

 دیده  آسیب مناطق )مشاهده( بازدید Reconnaisance 

 محلی ساکنین یا و مسئول افراد با مصاحبه 

 سریع وتحقیق پیمایش Survey )نشده فراهم قبلی های روش با که هایی داده کردن جمع برای فقط 

 )اند

 اسکان های محل یا اردوگاه دقیق آمارگیری Census ویزیت اولین( بهورزان ساالنه آمارگیری همانند( 

 شوند: آوری جمع باید که هایی داده

  اصلی بهداشتی منطقه.اطالعات پایه بهداشتی مانند پوشش واکسیناسیون، مشکالت 

  خانوار، سالمندان، جمعیت  سرپرست سال،تعداد زنان باردار و شیرده، زنان 5اطالعات جمعیتی: جمعیت زیر
 افاغنه

 آسیب. شدت میزان و دیده آسیب منطقه وسعت و پراکندگی 

 ومیر،  مرگ علل سال، مهمترین 5 زیر مرگ موارد میر، تعداد و مرگ موارد کل 

 سیاه لیشمانیوزیس ، ویروسی دهنده خونریزی تب ، ماالریا اسهالی، بیماریهای(منطقه  اصلی بیماریهای ، 

 و(. زخم،

 تعداد تخریب، میزان آنها، سازمانی وابستگی و بیمارستان موجود و آزمایشگاهی درمانی، بهداشتی مراکز 

 واکسن. و دارو وضعیت ، بیمارستانی تخت

 لیتر به نفر هر ازاء به روزانه آب متوسط آب، کیفیت و منابع 

 فاضالب و زباله دفع وضعیت 

 سریع: ارزیابی گزارش ارائه و تحلیل و تجزیه

 اولویت هایتوصیه حاوی شود، ارائه استاندارد چهارچوب یک قالب باشد در ساده و شفاف بایستی گزارش این

 اثربخشی الزم و کاربردی باشد. تا شود آماده موقع به باشد، شده بندی
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 بیماریهای واگیر -ها کارکردهای تخصصی  واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری

2-9Sها.بیماری مراقبت نظام :  برقراری 

 قسمت واگیر -هاواحد مسوول: واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری
 گسترش ای،و حرفه محیط واحد همکار: واحد بهداشت

 شرح وظایف واحد مسوول:

 دیده آسیب منطقه از جمله نظام سندرمیک بیماریها در هابیماری مراقبت نظام استقرار 

 مالی،  منابع الزم، تجهیزات و گیرینمونه وسایل ها،دستورالعمل ها،فرم انسانی، منابع شامل مراقبت نظام
 .باشدمی متناسب ارتباطی و نقلیه وسایل

 هاداده فوری تحلیل و تجزیه و آوریجمع 

 مراقبت نظام اطالعات از پسخوراند و ایدوره گزارش انتشار و تدوین 

 بهداشتی نظام توسط فوری مداخله و کنترل برای بهنگام اطالعات از استفاده 

 شرح وظایف واحد همکار:
ملی آورده  EOPکتاب  در موارد تخصصی کارکردهای همه در همکار واحدهای وظایف شرح همپوشانی به توجه با

 شده است.

 شرح کارکرد:
و  هابرنامه سازی یکسان برای هماهنگی و ریزی برنامه است الزم هماهنگ شکل به وظایف شرح اجرای برای

 داده ها، مستمر و منظم گردآوری معنای به Surveillance مراقبت .گیرد انجام آمادگی مرحله در تجهیزات

 است. عمومی بهداشت مداخالت و ارزیابی اجراریزی،  برنامه برای حاصله اطالعات انتشار و ها داده تفسیر و آنالیز

 ارائه شروع بدو در و بایستی باشد پذیرش قابل راحتی به و پذیرانعطاف ساده، االمکان حتی باید مراقبت نظام یک

 .شود برقرار طبیعی بالیای از پس عمومی بهداشت خدمات گونه هر

 و )انتشار و آنالیز شدهی، گزار تائید، ثبت، شناسایی،( اصلی فعالیت 6 شامل عمومی بهداشت مراقبت معمول طور به
 .است )منابع وتامین نظارت آموزش، ارتباطات،( پشتیبانی فعالیت4

 بالیا: شرایط در مراقبت نظام اهداف

 در محل بحران عمومی بهداشت اولویتهای تعیین 

 میر و مرگ های داده آنالیز و آوری جمع طریق از بحرانی وضعیت شدت پایش 

 مداخالت پایش و طغیانها شناسایی 

 بیماریها کشندگی میزان و روند پایش 

 ناقلین کنترل های برنامه اجرای از بعد ماالریا بروز کاهش مانند شده انجام بهداشتی مداخالت تاثیر پایش 

 منابع تامین و اجرا ریزی، برنامه جهت ذیربط ارگانهای سایر و بهداشت وزارت برای الزم اطالعات تهیه 

 ها اولویت تعیین

 :هستند زیر اجزاء شامل اولویتها انتخاب معیارهای معموالً

 میر و مرگ (دارد باالیی شدت بیماری آیا CFR ؟)ناتوانی و 

 وبا مننژیت، سرخک،(باالست آن اپیدمی ایجاد قابلیت آیا 

 جریان در آن برای حذف یا کنی ریشه شامل ای ویژه برنامه المللی بین یا ای منطقه ملی، سطح در آیا 



45 | P a g e 
 

 است؟

 هستند: اصلی اولویتهای بعنوان زیر بالینی سندرم های یا و بیماریها بحران، از پس اولیه شرایط در معمول طور به

 خونی اسهال 

 وبا به مشکوک موارد و حاد آبکی اسهال 

 تحتانی تنفسی فوقانی و دستگاه عفونتهای 

 تبدار بثوری بیماریهای و سرخک 

 مننژیت 

 ها: داده آوری جمع های روش

 گزارش دهی معمول 

 گزارش طغیان ها و اپیدمی ها 

  مطالعه پژوهشی یا پیمایش ها 

 مورد: تعریف

 است ممکن که بحران شرایط تعاریف بیماریها بر مبنای تعاریف وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت است. در

 .نمود استفاده سندرمها تعاریف و قطعی و محتمل مشکوک، از تعاریف توان می نباشد، آزمایشگاه میسر به دسترسی
 مراقبت: نظام در نیاز مورد داده های حداقل

 روزانه خام میر و مرگ 

 بیماری شیوع و بروز 

 آن روند و کسر مخرج جمعیت وضعیت 

 آن میر و مرگ و عوارض و سرخک بیماری با ارتباط دلیل به تغذیه 

 اساسی نیازهای BHN 

 واکسیناسیون مثل( اقدام دست در فعالیتهای( 

 سندرمیک: مراقبت نظام

 شناسایی سریع بوسیله آن از ناشی میر و مرگ و بیماری عوارض به ابتال از پیشگیری سندرمیک مراقبت نظام هدف

حوادث  از بعد و طغیان موارد و بیماری موارد سریع شناسایی مبنای بر تعریف این .بود خواهد بیماری موارد
 .گردید مطرح عمومی بهداشت حوزه در زخم سیاه از ناشی بیوتروریستی حمات و سپتامبر 11 تروریستی

 حضور فعلی مراقبت نظام که هنوز مکانهایی در ها بیماری مراقبت فعلی نظام تقویت برای سندرمیک مراقبت نظام

 است شده طراحی "پیشگیریقصد  به بینیپیش"همچنین و گیردمی صورت تاخیر با دهیگزارش یا و نداشته فعال

 در بخصوص و ها و کمپ خصوصی هایبیمارستان و ها پادگان و هازندان مانند تجمعی اماکن مناطق مرزی،(

 .) ...پیچیده های بحران و ها اورژانس و بالیا شرایط
 
 :است زیر شرح به کی سندرم مراقبت نظام در استفاده تعاریف مورد و ها سندرم نام

 :زیر مناطق از محل دو از حداقل خونریزی همراه به دهانی درجه 3۴ از بیش تب وجود  :خونریزی و تب سندرم

 نقطه نقطه خونریزی یا و کبودی بصورت( پوست از خونریری( 

 بینی یا لثه از خونریزی( فوقانی تنفسی دستگاه از خونریزی( 

 خونی خلط( تحتانی تنفس دستگاه از خونریزی( 
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 سیاه مدفوع یا خونی مدفوع یا خونی استفراغ( گوارش دستگاه از خونریزی( 

 خونی ادرار( ادراری دستگاه از خونریزی( 

 زنانه طبیعی غیر خونریزی( تناسلی دستگاه از خونریزی( 

 :زیر های عالمت از کیی حداقل و تب وجود :پوستی بثورات و تب سندرم

 ماکول 

 پاپول 

 کیول وز 

 تاول 

 بریدگی یا ضربه علت فاقد پوستی زخمهای 
 :هفته طول یک در زیر عالمتهای از کیی حداقل همراه به تب وجود  ILI :آنفلوانزا شبه سندرم

 گلودرد 

 سرفه 
 :زیر عالیم از یکی حداقل همراه به آنفلوانزا شبه عالیم وجود SARI :تنفسی شدید اختالل سندرم

 نفس تنگی 

 خونی خلط 

 صدادار تنفس 

 تنفس حین در ایدنده بین عضالت تورفتگی 

 از  بیش بزرگساالن و دقیقه در مرتبه 3۵ از بیش نوجوانان دقیقه، در مرتبه 4۵ از بیش )کودکان تند تنفس
 )دقیقه در مرتبه  2۵

 :زیر عالمتهای از دوعالمت حداقل وجود  :نورولوژیکی عالیم و تب سندرم

 تب 

 شدید سردرد 

 مکرر استفراغ 

 پذیری کی تحر و هوشیاری کاهش تشنج، گردن، سفتی( عصبی عالیم( 
 خفیف، درد سردرد قبیل از( اختصاصی غیر عالیم همراه به روز 3 از بیش تب وجود کشیده: طول تب سندرم

 )بد عمومی حال بدن، کوفتگی عضالت،
 :غذایی مواد مصرف از بعد زیر عالیم بروز :غذایی مسمومیت سندرم

 استفراغ و تهوع 

 پیچه دل( درد شکم( 

 آبکی اسهال شدید همراه به غذایی مسمومیت عالیم :وجود  ( AWD )خون غیر آبکی شدید اسهال سندرم
 خونی اسهال همراه به غذایی مسمومیت عالیم وجود  ABD :خونی اسهال سندرم
 آسیب عدم سابقه همراه به )پاها خصوصا اندامها حرکت عدم( شل فلج ناگهانی بروز  AFP :حاد شل فلج سندرم

 جسمانی
 خلط با همراه معموال و بیشتر یا دوهفته مدت به )مداوم(پایدار سرفه  :مزمن سرفه سندرم
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 کزاز از پیشگیری برای جزئی های خراشیدگی و سطحی تمیز های زخم با برخورد فلوچارت
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 از ناشی های زخم و فضوالت و بزاق خاک، به آلوده های زخم با برخورد فلوچارت - 2 اجرایی راهنمای

 کزاز از پیشگیری برای عمیق نفوذی های زخم و گازگرفتگی زدگی، یخ و شدگی له سوختگی،
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 بیماریهای واگیر -ها کارکردهای تخصصی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری

9 S9-واگیر هایبیماری کنترل و :  درمان 

 قسمت واگیر -هاواحد مسوول: واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری
 و آموزش واحد مدارس، و خانواده جمعیت، سالمت گسترش ، واحد  ای،وحرفه محیط واحد همکار: واحد بهداشت 

 بالیا خطر کاهش و مدیریت واحد و روان بهداشت واحد  ارتقای سالمت،

 شرح وظایف واحد مسوول:

 عملیاتی برنامه تدوین 

 واگیر هایبیماری کنترل دستورالعمل اجرای 

 واحد همکار:شرح وظایف 

 عملیاتی برنامه تدوین در مشارکت 

 واگیر هایبیماری کنترل دستورالعمل اجرای در مشارکت 

 شرح کارکرد:
 .پردازد می بالیا در واگیر مهم هایبیماری تخصصی یهادستورالعمل به کارکرد این
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 بیماریهای واگیر -ها کارکردهای تخصصی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری

 سازی : ایمن-S9 4پیوست

 واحد مسوول:
 قسمت واگیر -هاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماری

 واحد همکار 

 مدارس و خانواده جمعیت، سالمت گسترش، واحد

 شرح وظایف واحد مسوول:

 نیاز مورد واکسن نوع نظر از دیده آسیب جمعیت ارزیابی 

 واکسیناسیون برنامه اجرای 

 شرح وظایف واحد همکار:
 توسعه مرکز و بعهده داشته را اصلی همکار نقش مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر همکاران ایمنسازی امر در

 باشند.می پشتیبان بعنوان شبکه

 شرح کارکرد:
نظام  برقراری کنار در جاری، سازی ایمن تکمیل همچنین و بالیا از بعد خطر معرض در یهاجمعیت سازی ایمن

 پس شرایط در که ای عمده یهاواکسن. باشد می واگیر هایبیماری مدیریت مرکز کارکردهای مهمترین از مراقبت

 مننژیت سرخک، ی دیفتری و کزازهاواکسن از عبارتند اند شده استفاده جهان مختلف کشورهای در طبیعی از بالیای

 که است مناطقی در بحران از پس یهااولویت مهمترین از یکی سرخک واکسیناسیون. تب زرد و مننگوکوکی

 نظام وضعیت از کافی شناخت عدم بدلیل پیچیده یهابحران شرایط در. دارند درصد  ۶۵از  کمتر سازیایمن پوشش

 واکسیناسیون انجام هم باز کشور آن شده اعالم سازی ایمن پوشش بودن باال در صورت حتی مبداء، کشور بهداشتی

 ماه ۶ سنی واحد منابع کمبود صورت در ولی هستند سالگی 15 تا ماهگی ۶ از واحد هدف. شود می توصیه همگانی

 این طغیان از پیشگیری شرایط این در سرخک واکسیناسیون از هدف. قرار دارند اولویت باالترین در سال 5 تا

 بروز از پس هفته یک عرض در ترجیحا وقت، اسرع در است بهتر و را دارد بخشی اثر هزینه باالترین و بوده بیماری

 آسیب منطقه در را کودکان معمول و جاری سازی ایمن برنامه چه سریعتر هر باید حال عین در. شود انجام حادثه

 از یکی و بوده واگیر بیماریهای مدیریت مرکز وظیفه مهمترین واگیر بیماریهای کنترل. نمود برقرار بالیا از دیده

 علیه بر سازی ایمن فوریتها و بالیا در واگیر بیماریهای پاسخ عملیات و و کنترل پیشگیری برای اصلی ابزارهای

 عملیات انجام و اولویتها تعیین زمینه در بیماریها با مبارزه همکاران. می باشد واکسن با پیشگیری قابل بیماریهای

 سالمت دفتر همکاران و داشته بعهده را اصلی نقش بالیا برای شرایط واکسیناسیون بسیج بصورت سازی ایمن

 خصوص در منطقه هر شرایط به توجه با. دارند بعهده زمینه را این در همکار نقش مدارس و خانواده جمعیت،

 گیری تصمیم آنفلوآنزا واکسن برای خاص واکسیناسیون جمعیتهای یا اطفال فلج – سرخک تکمیلی واکسیناسیون

 .دارد بالیا از بازماندگان برای حیاتی تاخیری اهمیت هیچگونه بدون روتین واکسیناسیون ادامه. شد خواهد فنی
 

 مرزی  منطقه در طبیعی بالیای یا و باشیم روبرو مجاور کشورهای از آوارگان حضور و پیچیده بحران با اگر
 گروه برای پولیو و سرخک تکمیلی واکسیناسیون آمد خواهد پیش که جمعیتی تبادالت بدلیل دهد رخ کشور

 .است ضروری منطقه یا کشور آن در روتین سازی ایمن پوشش میزان به توجه بدون سال 5 سنی زیر
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 کزاز  بروز احتمال سطحی تروماهای بعدی روزهای طی در همچنین و بروز بدو در بحران یک بروز بدنبال
 گروههای برای شود می توصیه لذا برد می باال رسان، امداد افراد در همچنین و حادثه بازماندگان بین در را

 گردد . اقدامتوام  واکسن یادآور دوز تلقیح به نسبت سال 15 سنی باالی

 می اقدام نجات و امداد عملیات که در رسان امداد افراد در ترشحات و خون با تماس احتمال همچنین 

 .نمود ایجاد هم را این افراد برای B هپاتیت واکسیناسیون برای الزم آمادگی لذا بایستی دارد وجود کنند

 در مختلف بدالیل ولگرد سگهای تجمع ازدیاد طبیعی، بالیای از پس معمول مشکالت از دیگر یکی 

 دائمی مسکن و سرپناه دادن دست از بدلیل مردم دیگر طرف از و است بازماندگان زندگی محل اطراف

 فکر به اول روز همان از بایستی لذا گیرند، می قرار ولگرد سگهای توسط معرض گزش در بیشتر خود

 .باشیم نیز هاری پیشگیری بیماری درمان امکانات تامین

 

 سازی ایمن برای بهداشتی های تیم نیاز مورد تجهیزات لیست

 

 تعداد نیاز مورد تجهیزات

 بحران اول هفته دو طی در( واکسن نگهداری یخچال

 )کرد استفاده از کلدباکس توان می
 تیم هر ازای به عدد یکی

 عدد به ازای هر تیم 12 پک آیس

 عدد به ازای هر تیم 2 کاریر ویژه حمل واکسن و ویژه حمل نمونه واکسن

 عدد. 2هر کدام  LogTagترمومتر عقربه ای و 

 تیم هر ازای به عدد 5۵ حدود ضروری موارد در برداری نمونه برای آزمایش لوله

 عدد 5۵ اسهال گیری نمونه برای بلر کاری محیط

 عدد 1۵۵ النست و الم

 به تعداد کافی تزریقات نیاز مورد پنبه و الکل

 سرنگ
 یک برای حداقل عدد 2 پوشش جمعیت نفر هر ازای به

 ماه

 1۵ واکسن کارت

 هاپروتکل ها، بیماری خطی های لیست ها، بیماری گزارش های فرم واکسیناسیون، ( نیاز مورد های فرم و دفاتر

 )...و
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 بیماریهای واگیر -ها تخصصی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریکارکردهای 

 طغیان کنترل و :  بررسی-S9 5پیوست

 قسمت واگیر -هاواحد مسوول: واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری
 مرجع آزمایشگاه ای،و حرفه واحد بهداشت محیط مدارس و خانواده جمعیت، سالمت واحد همکار: گسترش، واحد

 سالمت

 شرح وظایف واحد مسوول:
 طغیان یک وقوع احتمال خصوص در شایعات و اخبار ها،بیماری مراقبت نظام نتایج مستمر پایش 

 منطقه به طغیان بررسی تیم اعزام 

 طغیان وقوع تایید 

 طغیان بررسی پروتکل اجرای 

 هابیماری کنترل به مربوط یهادستورالعمل اساس بر طغیان کنترل 

 همکار:شرح وظایف واحد 
و  برداری نمونه زمینه در آزمایشگاه امور همکاران و محیطی عوامل کنترل زمینه در محیط بهداشت همکاران
 . دارند همکاری هابیماری با مبارزه نیروهای با موارد قطعی تشخیص

 شرح کارکرد:
 معین محدوده یک در سالمت با مرتبط رخداد یک انتظار حد از بیش وقوع از عبارتست Outbreak طغیان

 از عبارتست "لست" Last اپیدمیولوژی فرهنگ اساس بر طغیان زمانی خاص دوره یک طی و در جغرافیایی

 یک کشف از عبارتست طغیان بررسی. شهرک یا روستا مثل محل یک در بیماری افزایش بروز به محدود اپیدمی

 برای پیشگیرانه اقدامات توصیه و کنترلی، اقدامات انجام آن، علل کشف زمان ممکن، زودترین در گیری همه

 مدیریت مرکز کارکردهای مهمترین از یکی نیز، طغیان از بررسی هدف  O.Iمراقبت،  نظام برقراری از بعد. آیندگان

 .گرددمی محسوب بالیا فیلد در مراقبت نظام واقع  برقراری در. میباشد بالیا در واگیر هایبیماری

 طغیان وکنترل بررسی مراحل

 طغیان یک وقوع تایید .1
 مسئولین با هماهنگی و موقع به گزارش .2
 آزمایشگاهی تشخیص برای غذائی و انسانی های نمونه تهیه .3
 پیشگیری و کنترل اقدامات بکارگیری .4

 منتظر جواب نباید زمینه این در داد؟ انجام باید افراد سایر شدن مبتال و طغیان گسترش از جلوگیری جهت اقداماتی چه 

 .بود آزمایشگاه
 طغیان به مربوط اطالعات ساماندهی .5

 بیماران خطی لیست Line Listing 

 مورد تعریف Case Definition 

 اپیدمی منحنی Epidemic Curves 

 طغیان نقشه Spot Maps 

 طغیان داخلی و مؤثرخارجی عوامل و منبع -انتشار راه -علل خصوص در فرضیه یک ساختن .6

 فرضیه آزمون برای اپیدمیولوژیک مطالعه یک اجرای و طرح .8

 شده آوری جمع های داده تحلیل و تجزیه .۴

 گیری ونتیجه ها یافته تفسیر .۶
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 با واحد بیماریها مرتبط همکار واحدهای وظایف شرح
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      √ √  سری  واکنش و ارزیابی   یمها    کیل زمینه در هماهنگی 1

       √  منط ه محی  بهداشت بر  ظار  2

       √  غ ایی مواد  وزی  ها  فروشگاه بر  ظار  3

      √  √ )...و فنی   هیزا   ( پ تی ا ی 4

5 
 از واگیر بیماریها  وضعیت  عیی 

 منط ه در غ ا و آ   ری 
 √     √  

6 
 به م تال موارد  مودن  طعی

 واگیر ها  بیمار 
    √    

   √      آموزشی بسته اساس بر  امعه آموز  7

   √      بهداشت کارکنان آموز  8

9 
 درون ها  هماهنگی ا  ام

 ب  ی برون و
  √      

 √ √ √ √ √ √ √ √ م ترک ما ور برگزار  11
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 های غیرواگیرکارکردهای تخصصی مدیریت بیماری

 بالیا مدیریت در سازی :  استانداردS4-7پیوست 

 های غیرواگیرواحد مسئول: مدیریت بیماری
 واحد سالمت واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا، ای،واحد بهداشت حرفهواحد بهداشت محیط،  همکار: واحدهای

واحد گسترش، واحد بهبود  روان، سالمت واحد ارتقاءسالمت، و آموزش واحد جمعیت و خانواده، واحد بهداشت مدارس،
 تغذیه

 شرح وظایف واحد مسوول:
 گردد،می توصیه که است شده تهیه ایجداگانه وظایف شرح حادثه وقوع و آمادگی و پیشگیری مراحل به توجه با

 نیاز مورد داروی تجهیز و دانشگاه/دانشکده در آن ارزیابی و بالیا در غیرواگیر هایبیماری مدیریت آمادگی جهت

 :آمادگی و پیشگیری مرحله کنند اقدام ذیل جداول مطابق بالیا در غیرواگیر هایمدیریت بیماری

 :استان ستاد سطح در آمادگی و پیشگیری مرحله -
اطالعاات   موضوع با غیرواگیر هایبیماری آمادگی و پیشگیری مرحله اطالعاتی یهافرم ساالنه بازنگری و بازبینی -

واحادها   ساایر  باا  همااهنگی  و بحاران  باا  مقابله و آمادگی به مربوط آموزش یهابسته و تجهیزات و منابع جمعیتی،
 جمعیتی اطالعات بازنگری و آوری جمع ) بحران واحد و آموزش و پشتیبانی شبکه، گسترش واحد - لزوم )درصورت

 استان  سطح در ساالنه تواتر با زیر جدول طبق حوادث و اگیرغیرو هایبیماری یهاشاخص و شیوع یهانسبت و

 شرح کارکرد:
 کارکناان  و ماردم  عماوم  آماوزش )ساازی   ظرفیات  و تجهیازات  تاامین  جهات  هماهنگی سازی؛ استاندارد از منظور

 همواره جهان که است این است مسلم باشد.آنچهمی )و. . . پایش لیست چک تکمیل ، هاالعملدستور بهداشتی،تهیه

 پیشگیری جهت رسمی برنامه اما است فراوان یهاو میر مرگ و خسارات با همراه تلخ و ناگوار حوادث حال تجربه در

 هام  اگار  یاا  و نیست دسترس در) دارد وجود که باالیی یهاپتانسیل علیرغم)آن  مقابل در آمادگی یا حادثه بروز از

 آموزشی برنامه جزء باید بحران با مواجهه است. آموزش نشده تامین آن برای الزم اجرایی ضمانت باشد داشته وجود

 اضطراری یهاموقعیت در گرفتن قرار صورت در درمانی بهداشتی کارکنان کلیه که نحوی به گیرد قرار پزشکی پایه

 :شود سازماندهی زیر عنوان 5 در تواند می هاآموزش این . دهند انجام بدرستی را خود نقش بتوانند

 هاواحد سایر با ارتباط 5- پاسخگویی 4- تشخیص 3- غربالگری  2- آمادگی  1-

 اضاطراری  خادمات  یهاا واحاد  تشاکیل  جهت هماهنگی ، آنها عضوگیری و تخصصی یهاانجمن ایجاد موازات به

 ارتبااط  .گردند فعال بحران موارد در بهداشتی یهابخش سایر با همکاری در اعضایش تا باشد کننده کمک تواندمی

 هاا آن کردن آمد روز و هاروش اصالح به تواند می پزشکی تحقیقاتی مراکز و هادانشکده و فنی ادارات بین دوسویه

 و رعاب  باعث اینکه بدون رسانی،اطالع).باشد سویه دو و همیشگی باید ارتباط این ).کند کمک بعدی یهادربحران
 داشته اورژانسی یهاپاسخ در مثبتی تواندنقش می صحیح ارتباط برقراری انکه ضمن است مهم بسیار ، شود وحشت

 اطالعات ثبت در تواندمی اجرایی، یهابه فعالیت آنها کامل آشنایی به توجه با درمانی بهداشتی پرسنل آموزش باشد.

 یهاا پتانسیل و تمایات به بسته مشارکت این میزان البته باشد موثری بسیار اضطرار هنگام در بیماران به رسیدگی و
 : گرددمی پیشنهاد زیر نکات بالیا با مواجهه در بهتر چه هر سازی استاندارد منظور به.است متفاوت هاآن

 بالیا با مقابله آموزشی یهابرنامه اجرای و آموزش جهت در هماهنگی و ریزیبرنامه .1

 باا  مواجهه هنگام اولیه ضروری اقدامات در انجام شاغل نیروهای آموزشی یهادوره برگزاری در هماهنگی .2

 دوره. گذراندن بعد از گواهینامه ارائه بحران و
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 توجه با شودمی توصیه منظور دندانپزشکان)بدین جمله از پزشکی یهاواحد سایر در همکاری ظرفیت ایجاد .3

 پزشاکی  یهاا فوریت آموزشی هایدوره برگزاری درمانی بهداشتی خدمات ارائه در واحد این یهامهارت به

 نظار  باشادمد  پزشکی واحدTeam Member یک عنوان به پزشک دندان که نحوی به عملی و تئوری

 پیوست...( به توجه)باشد

 نیرو جذب درجهت پزشکی دندان یهادانشکده و درمان امور بهداشت،معاونت (سازمانی درون یهاهماهنگی .4

 دنادان  تخصصای  یهاا انجمان  پزشکی، نظام(سازمانی برون یهاهماهنگی مصرفی( و و مواد تجهیزات و

 همکاری یهاظرفیت ایجاد مصرفی( جهت و مواد تجهیزات نیرو، جذب درجهت خیریه، پزشکی،سازمانهای

 .اضطرار شرایط در 2 و 1 سطح خدمات ارائه انقضاء( جهت تاریخ رعایت تجهیزات )با دپوی .5
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 های غیرواگیرکارکردهای تخصصی مدیریت بیماری

 بالیا مدیریت در حادثه وسعت :  بررسیS4-2پیوست 

 های غیرواگیرمسئول: مدیریت بیماریواحد 
 ساالمت  واحاد  واحد مدیریت و کااهش خطار بالیاا،    ای،واحد بهداشت محیط، واحد بهداشت حرفه همکار: واحدهای

گساترش و واحاد بهباود     روان، سالمت واحد ارتقاء سالمت، و آموزش واحد جمعیت و خانواده، واحد بهداشت مدارس،
 تغذیه

 شرح کارکرد:
 درمعرض افراد و بیماران پراکندگی و تعداد شناسایی یهافعالیت با غیرواگیر هایبیماری نظر از حادثه وسعت بررسی

 و داخلی سطح در اطالعات تولید دار، اولویت یهافعالیت اجرای جهت هماهنگی مداخله، نوع و تعیین اولویت خطر،
 جمع اصلی فعالیت مرحله این در .گردد می واگیرانجام غیر هایبیماری بررسی وضعیت فرم تکمیل و المللی بین

 :است ذیل شرح به داده آوری

 .شود می دنبال ایدوره یهاپیمایش با که است سریع ارزیابی بالیا، در ارزیابی آغازین نقطه .1

که  است الزم ولی نگردد انجام مرحله به مرحله صورت به است ممکن بالیا شرایط در داده آوری جمع .2
 .باشد سیستماتیک و هدفمند

 و شهرستان بهداشت مرکز در موجود اطالعات بازنگری  : از عبارتند هاداده آوری جمع اصلی روش چهار .3
 صورتی در)سریع پیمایش و محلی مسئولین و افراد با مصاحبه دیده، آسیب مناطق از )بازدید)مشاهده استان،

 )نیستند دسترس الزم در یهاداده قبلی یهاروش از که

 شامل شوند آوری جمع باید واگیر غیر هایبیماری سالمتی خدمات ارائه تداوم برای که هاییداده حداقل .4

 :هستند ذیل موارد

a. غیرواگیر هایبیماری مدیریت حوزه در بهداشتی یهابرنامه پوشش :شامل بهداشتی پایه اطالعات 

 و PKU نوزاران، تیرویید مادرزادی کاری کم تاالسمی، دیابت، های فشارخون،بیماری برای

 سرطان
b. پیگیری و درمان)مراقبت تحت افراد تعداد دیده، آسیب جمعیت کل تعداد :شامل جمعیتی ساختار( 

 مادرزادی کاری کم تاالسمی، ،2 تیپ دیابت فشارخون، پیشگیری و بهداشتی کنترل یهابرنامه در

 سرطان و PKU نوزادان، تیرویید
c. دسترسی شامل: چگونگی دیده آسیب منطقه در درمانی بهداشتی خدمات ارایه وضعیت و ساختار 

 تخت تعداد و تخریب میزان موجود، یهابیمارستان و هاآزمایشگاه بهداشتی درمانی، مراکز به مردم

 مورد و دسترس در بهداشتی پرسنل و تعداد افراد مسکن، و دارو وضعیت دسترس، در بیمارستانی

 در و تولیدشود تواندمی هامعاونت یا دفاتر سایر با مشترک صورت به اطالعات از بخش این)نیاز

 شود گزارشی تولید به منجر شده آوریجمع یهاداده تحلیل و تجزیه الزم است)گیرد قرار دسترس

 برنامه و نظر مورد جامعه در غیرواگیر هایتهدیدهای بیماری وسعت برآورد بتوان آن براساس که

 آنکه ضمن .گردد انجام آنها اجرای چگونگی و اولویت مداخالت، مقدار و نوع تعیین برای ریزی

 قابلیت و گیرد قرار استفاده مورد سیاستگذاران و مدیران توسط تا باشد ساده و شفاف است بهتر

  باشد داشته بخشیبرون و بخشیهای درگیر درونسازمان بین در توزیع
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 غیرواگیرهای کارکردهای تخصصی مدیریت بیماری

 بالیا مدیریت در دیدگان آسیب از :  حمایتS4-9پیوست 

 های غیرواگیرواحد مسئول: مدیریت بیماری
 سالمت واحد واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا، ای،واحد بهداشت محیط، واحد بهداشت حرفه همکار: واحدهای

 سالمت واحد ارتقاءسالمت، و آموزش واحد واگیر،هایبیماری مدیریت واحد جمعیت و خانواده، واحد بهداشت مدارس،

 گسترشواحد بهبود تغذیه روان،

 شرح کارکرد:
 بیمااران  ویزیت با و واگیر غیر هایبیماری وضعیت بررسی فرم از حاصل اطالعات براساس دیدگان آسیب از حمایت

 خادمات  ارائاه  و )پااراکلینیکی )و درمانی  دارویی نیازهای تعیین پزشکی، پرونده تکمیل تهیه، خطر، معرض در وافراد

 مای  انجام )دارو و تجهیزات)منابع و )بهداشتی پرسنل)نیرو  توزیع ،)حادثه بانوع متناسب)حمایت و پیشگیری،مراقبت

 می ضروری واگیر غیر هایبیماری مدیریت بهداشتی یهادستورالعمل به دسترسی استاندارد، خدمات جهت ارائه .شود

 از کادام  هار  اجرایای  یهاا دساتورالعمل  اساس بر سالمتی خدمات ارائه ی استاندارها رعایت همین منظور به .باشد

 .است الزامی هابیماری

 قلبی: بیماران به خدمات ارائه دستورالعمل
 کم باشد، است باال خون فشار کریز دچار که کسی یا قلبی بیمار یک به توجه احتمال اضطرار شرایط در است ممکن

 آنهاا در  خاون  فشاار  گیاری  اندازه جمله از بالینی معاینه و فرد تاریخچه و حال شرح گرفتن با وقت اسرع در باید اما

 مبتالبه به افراد .کرد شناسایی را بیمار یا خطر معرض در افراد توان می باشد پایدار نسبتا وضعیت در فرد که شرایطی

 : شوند می دسته عروق کرونرچند بیماری

 .اند داشته پایدار آنژین که کسانی .1

 .اند شده آن دچار حادثه از بعد اخیر چندروز ظرف یا اند داشته ناپایدار آنژین که کسانی .2

 .دارند شده ثابت قلبی های سکته سابقه که افرادی .3

 احتمال که دارند را هایی نشانه و عالیم حاضر حال در اما اند نداشته عالمتی ازحادثه قبل که افرادی .4

 .دهد می افزایش را آنها در قلبی ایسکمیک بیماری

 مهم: اقدامات
 میزان و دارو نوع اگر کنید، سوال را مصرفی داروهای سابقه بیمار از دارند، پایدار آنژین کسانیکه برای 

 بیمار عنوان به صورت این غیر در نمایید، تجویز بیمار برای قبل مطابق را داروها این دانستمی مصرف را

 ویزیت جدید

 نمایید پیگیری فرد این در را قلبی عالیم بروز گونه هر گردد. 

 پیدا ناپایدار آنژین حاضر حال در اما اند داشته پایدار آنژین حادثه از قبل تا یا دارند ناپایدار آنژین کسانیکه 

 ویژه های بخش در بستری جهت بالفاصله باید اند شده قلبی های نشانه و عالیم دچار اخیرا اند یا کرده

 .گردد اقدام

 برای  و کرده دریافت قبل مطابق را داروها اند بوده درمان تحت اگر اند شده قلبی سکته دچار قبا افرادیکه
 وسیع منطقه یک در قلبی سکته نوع بدلیل افراد این از بعضی .گیرند قرا پیگیری تحت جدید عالیم بروز

 لذا شود، ریه ادم بروز منجربه است ممکن اضطرار شرایط در قلبی نارسایی .هستند قلب دچار نارسایی

 .است اهمیت حائز بسیار این بیماران پیگیری
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 باید  دارند، )ای دریچه های بیماری پاتی، کاردیومیو قلبی، سکته جمله از علتی هر به( نارسا قلب که افرادی
 .گردد اقدام ویژه های بخش در بستری جهت سرعت به

 از بسیاری زمینه اینکه خصوص به قرارگیرند پیگیری تحت باید اند داشته قلبی آریتمی سابقه افرادیکه 

 .است استرس و اضطراب آریتمی ها

 :دیابتی بیماران به خدمت ارائه دستورالعمل

 یا متفورمین معموال نیز قرص کنندگان ) انسولین و قرص( : مصرف دیابتی بیماران برای دارو سازی ذخیره -

 نیز کالمید بن گلی و روزانه عدد 3 متوسط متفورمین صورت به که کنند می مصرف کالمید بن گلی

 باشد. می روز در عدد 3 حداکثر
 :دیده آسیب جمعیت 1۵۵۵۵ در انسولین تزریق برای نیاز مورد تجهیزات برآورد

 .کند می تزریق انسولین که بیمار نفر هر ازای به گلوکومتر دستگاه یک

 آلایده شرایط در 2 تیپ نفر دیابتی هر ازای به گلوکومتربه همراه نوار قند خون دستگاه یک
 کودکان مبتال به کم کاری تیرویید نوزادان )قرص لووتیروکسین( برای دارو سازی ذخیره

 ذخیره سازی تغذیه و مواد پروتئینی ویژه کودکان مبتال به فنیل کتونری

 

 
 

 های غیرواگیربیماریکارکردهای تخصصی مدیریت 

 هافعالیت : ارزیابیS4-4پیوست 

 های غیرواگیرواحد مسئول: مدیریت بیماری
 ساالمت  واحاد  واحد مدیریت و کااهش خطار بالیاا،    ای،واحد بهداشت محیط، واحد بهداشت حرفه همکار: واحدهای

 سالمت واحد ارتقاءسالمت، و آموزش واحد واگیر، هایبیماری مدیریت واحد جمعیت و خانواده، واحد بهداشت مدارس،

 گسترشواحد بهبود تغذیه روان،

 درماانی  بهداشتی شهرستان/ مرکز بهداشت استان/مرکز غیرواگیر هایبیماری و جمعیتی اطالعات جدول به توجه با

 بنادی  جماع  از پاس  بناابراین  گاردد می مشخص نیاز مورد سالمتی خدمات ارئه و اقدامات تابلوی روستایی شهری،

 جمعیتای  اطالعاات  جادول  باا  گردد،می آوریجمع هابرنامه سایر با یافته ادغام صورت به گیری )کهگزارش هایفرم

 . شود می داده تطبیق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 | P a g e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 کارکرد
 اختصا ی

 بهداشت محی 

 

SPECIALITY 

FUNCTION 

S5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 | P a g e 
 

 محیط بهداشت سریع ارزیابی کارکرد اجرایی راهنمای

 محیط بهداشت شاخص های -9 اجرایی راهنمای

 شاخص های بهداشت محیط

 1۵۵ دارند دسترسی آشامیدنی آب به که روستایی خانوارهای درصد

 1۵۵ باشند می برخوردار آشامیدنی آب عمومی شبکه از که روستایی خانوارهای درصد

 ۵ کنند می تامین نمودن کلرینه یا جوشاندن با را خود آشامیدنی آب که روستایی خانوارهای درصد

 ۶8.۶ بهداشتی توالت دارای پوشش تحت روستایی خانوارهای درصد

 ۶۶.4 کنند می دفع و آوری جمع بهداشتی روش به را زباله که روستایی خانوارهای درصد

 ۴3.8 کنند می دفع و آوری جمع بهداشتی روش به را حیوانی فضوالت که روستایی خانوارهای درصد

 ۶۶.5 شهری مناطق بهسازی و بهداشتی معیارهای دارای عمومی اماکن درصد

 ۶8.4 روستایی مناطق بهسازی و بهداشتی معیارهای دارای عمومی اماکن درصد

 بهساازی  و بهداشاتی  معیارهاای  دارای بهداشاتی  و خاوراکی  مواد فروش و وتوزیع تهیه مراکز درصد

 شهری مناطق
۶۴.8 

 منااطق  بهساازی  و بهداشاتی  معیارهاای  دارای بهداشاتی  و خاوراکی  مواد توزیع و تهیه مراکز درصد

 روستایی
۶۴.6 

 ۶5.۶ )شهری( هستند معتبر پزشکی معاینه کارت دارای که اماکنی و مرکز کارکنان درصد

 ۶2.4 )روستایی( هستند معتبر پزشکی معاینه کارت دارای که اماکنی و مرکز کارکنان درصد

 1۵۵ )شهری( هستند مطلوب شرایط دارای محیط بهداشت نظر از که درمانی بهداشتی مراکز درصد

 ۴5 )روستایی( هستند مطلوب شرایط دارای محیط بهداشت نظر از که درمانی بهداشتی مراکز درصد

 1۵۵ است مطلوب آنها مصرفی آب که هایی بیمارستان درصد

 1۵۵ است مطلوب آنها زباله آوری جمع که هایی بیمارستان درصد

 1۵۵ دارند فاضالب مطلوب دفع و آوری جمع که هایی بیمارستان درصد

 1۵۵ است مطلوب آن رختشویخانه که بیمارستانهایی درصد

 1۵۵ است مطلوب آن آشپزخانه که هایی بیمارستان درصد

 - مطلوب حفاظتی شرایط دارای پزشکی در یونساز پرتوهای کاربرد مراکز درصد

 اسات  شاده  شاناخته  مطلاوب  کی باکتریولوژ های آزمایش نظر از که آشامیدنی آب های نمونه درصد

 )شهری(
1۵۵ 

 اسات  شاده  شاناخته  مطلاوب  کی باکتریولوژ های آزمایش نظر از که آشامیدنی آب های نمونه درصد

 )روستایی(
۴5 
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 کارکردهای تخصصی سالمت محیط دربالیا

 یط اضطرارشرایت بهداشت محیط دروضعیع سریابی : ارزS5-7 پیوست

 بهداشت محیط:واحدمسئول

 تیم ارزیابی سریع: واحدهای همکار

 شرح کارکرد:

 شودیمانجام  مشترکیمهای تیده درقالب دیب آسیطی مناطق محبه منظوربراوردخسارات بهداشت 

 شرح وظایف واحد مسئول

 ی معاونت بهداشتستادی فرم ارزیابی وارسال آن به واحدفوریل وارسال تکم 

  نظام  پاسخ کتاب برنامه ملی 1بهداشت محیط معاونت بهداشت دربالیادرضمیمه  کارشناسانسایرشرح وظایف
 .هاآمدهاستیتفورسالمت در بالیا و 

 شرح وظایف واحدهای همکار

نظام سالمت  پاسخ ملیکتاب برنامه  2ی همکار با واحد بهداشت محیط درمعاونت بهداشت درضمیمه واحدهاشرح وظایف 
 .کتاب آمده است آن 3 یمهضمی همکار درهاسازمانها و شرح وظایف یتفوردر بالیا و 

 

 دربالیایط مح بهداشتکارکردهای تخصصی 

 یط اضطرارشرایط درمحبهداشت  کارشناسانروزانه عملکردگزارش : S5-2 پیوست

 یط)معاونت بهداشتی( مح : بهداشتواحدمسئول
 های بهداشت ودرمانشبکه: همکارواحدهای 

 شرح کارکرد

های بهداشت ودرمان یده از شبکهدیب آسیط درمناطق محی بهداشت تخصصی هایمتیت فعالبه منظورارائه گزارش روزانه 
 .شودحادثه درحوزه آن دانشگاه واقع شده به ستاد معاونت بهداشت ارسال می که

 شرح وظایف واحد مسئول

  کننداین گزارش رابه ستاد)معاونت بهداشتی( اعالم روزانهاندموظفیده دیب آسیاتی مناطق عملیمهای تمسئول. 

 کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و  1سایرشرح وظایف کارشناسان بهداشت محیط دربالیادرضمیمه
 .هاآمده استیتفور

 شرح وظایف واحدهای همکار

آمده  3ی همکار درضمیمههاسازمانشرح وظایف  و کتاب 2بهداشت محیط درضمیمه ی همکار با واحد واحدهاشرح وظایف 
 .است
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 کارکردهای تخصصی بهداشت محیط دربالیا

 ی برسرپناهبهداشتنظارت : S5-9پیوست

 بهداشت محیط: واحد مسئول

 کارگروهیته بهداشت ، کمیشگاه مرجع سالمت،آزمایهتغذیر،آموزش وارتقاسالمت،واگی هابیماری: واحدهای همکار
ی/ شهرداریی،هالل احمر، روستای وشهری آبفایست،زیط محسازمان حفاظت ،EOCسالمت درحوادث غیرمترقبه،

 یماسدهیاری،آموزش وپرورش،صداو

 شرح کارکرد

 کنترلیش آمده وپجابجایی جمعیت  به واسطه کهیط اضطرار است شرای مهم درکارهای یتاولونظارت برسرپناه از
ید بایدگان دیب آسموقت  اسکان . محلیت تحت پوشش داردجمعی درحفظ سالمت مهمیت در معرض خطر نقش جمع

یب ، جهت شیت رعای برخوردار بوده و از حداقل استانداردها برخوردار باشد لذا نظارت بر آنها به منظور خاصاز ضوابط 
ی براد مرتب تحت نظارت بوده و اقدامات الزم یبا اسکانی است و درطول ضروریر موارد ساید ، رطوبت و خورشنور 

 .های الزم شده باشدینیبیش پیل موارد قبین ایوانات و حی ، گزش خفگی ، سوزیری ازآتش جلوگ

 شرح وظایف واحد مسئول

 یدنیآشامی برآب بهداشتونظارت  کنترل 

 ییغذانظارت بربهداشت مواد 

 یسمپاش 

 ییگندزدای وضدعفون 

 آموزش 

 و درون بخشی ی بین بخشیهماهنگ 

 دراحداث سرپناه کمک 

 درانتخاب محل سرپناه ونصب چادرها کمک 

 ین نورمناسب چادرهاتامدرجهت  کمک 

 یدگان دیب آس اسکانی درجهت همکار
 ی موقتهامحلدر

 یرهای برداشتشبه محل استقرار کمک 

 یب آسیزاردوگاه تجهی درخصوص همکار
 یدگاند

 ین آبتامدرانتخاب محل  کمک 

 هایظرفشوئبه انتخاب محل نصب  کمک 

 یدنیآشامی منابع آب کلرزنبه  کمک 

 به انتخاب محل ونصب مخازن  کمک
 یاروثابتس

 آب کنندهمنابع آلوده  کردنیداپبه  کمک 

 یع غذاتوزنظارت در 

  یی غذاجابجانظارت در 

 ییصحرای هاتوالتبه ساخت  کمک 

 ییصحرای هاحمامبه ساخت  کمک 

 ی موقت زبالهآوربه انتخاب محل جمع  کمک 

 به انتخاب محل دفن زباله کمک 

 ی ساخت توالتهامحلبه انتخاب  کمک 

 ی ساخت حمامهامحلبه انتخاب  کمک 

 به حمل اجساد کمک 

 یح اجسادصحونظارت دردفن  کمک 

 

نظام سالمت در بالیا و  پاسخ کتاب برنامه ملی 1بهداشت محیط در بالیا در ضمیمه  کارشناسانسایرشرح وظایف 
 .ها آمده استیتفور
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 شرح وظایف واحدهای همکار

 ییغذانظارت بربهداشت مواد 

 یدنیآشامی برآب بهداشتونظارت  کنترل 

 آموزش 

 یهماهنگ 

  آمده  2و1ی همکار با واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی درجدول شمارههاسازمانو  واحدهاشرح وظایف
 .است 

 

 بالیا مدیریت در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهای

 فاضالب دفع و آشامیدنی آب بر بهداشتی نظارت - S5-4 پیوست

 کار و محیط سالمت مرکز :مسئول واحد
 و آموزش روستایی،بخشداری شورا ودهیاران سازمان و شهری آبفای سالمت، مرجع آزمایشگاه :همکار واحدهای
 سیما صدا و سازمان احمر، هالل سازمان پرورش،

 کارکرد: شرح

 و امکانات کمبود علت به زیرا گیرد قرار توجه مورد بیشتر باید بالیا در که است اصلی عوامل مهمترین از آب یکی
 و ای روده بیماریهای انتشار موجب کنترل عدم صورت در و شده آلوده سرعت به توزیع و منابع تامین بودن نامناسب

 آلودگی فقدان و مجاز حد در باقیمانده کلر وجود از اطمینان حصول لذا .می شود دیدگان آسیب بین در گیری همه

 دفع مقولۀ در .گیرد صورت الزم اقدامات و است نظارتها الزم و کند می تضمین را کننده مصرف سالمت آب،

 و شست از حاصل آب مدفوع، ادرار، شامل دیده آسیب اجتماعات تولیدی فاضالب اضطراری شرایط در فاضالب
 سطح متفاوت در تأثیرات و است هایی ویژگی دارای اجزاء این از یک هر است حمام فاضالب و ظروف لباس، شوی

 شرایط در انسانی فاضالب مدیریت برای روستایی و شهری مناطق در هایی تفاوت همچنین .دارد افراد بهداشت

 شیوع برابر در مانع اولین انسانی فضوالت مناسب دفع .شود پرداخته آنها به شود می سعی که دارد اضطراری وجود

 می کمک مستقیم غیر و مستقیم راه از ها بیماری انتقال میزان کاهش به و فضوالت است از حاصل های بیماری

 راستا هم اضطراری شرایط در واکنش های برنامه از در بسیاری و است برخوردار اولویت از مسئله این بنابراین .کند

 به دسترسی باید مردم .گیرد منظور صورت این برای الزم تسهیالت بینی پیش باید سالم آبرسانی های برنامه با

 روز دسترسی شبانه طول در بتوانند و باشد نزدیک آنها سکونت مکان به که باشند داشته دستشویی کافی تعداد

 الروو انگل، تخم باکتری، ویروس، مختلف انواع حاوی انسانی مدفوع باشند داشته آنها به قبول قابل و ایمن سریع،

 و مدفوع به آلوده غذاخوری ظروف غذا، طبخ وسایل آب، غذا، طریق از ها میکروارگانیسم این .ها است پارازیت
 که هستند هایی بیماری مهمترین تیفوئید وبا، اسهال، .شود می انسان بدن مدفوع وارد با مستقیم تماس همچنین

 می رشد مدفوع روی سوسک و مگس .گردند می شرایط اضطراری و سوانح و حوادث در افراد مرگ و بیماری باعث

 و حمام شیگال، دیسانتری و شیوع تراخم به منجر نیز مگس وفور همچنین .گردد می آلودگی انتقال باعث و کند
 به آلودگی خاک .گردد می آن بهداشتی خطر ترین مهم اما هستند زا بیماری عوامل حاوی نیز ها رختشویخانه

 افراد بین در تغذیه سوء و خونی کم به منجر این که شده خاک به آن سریع شیوع و ها انگل انتقال سبب نیز مدفوع

 همچنین .بیاید وجود به دارد امکان آب آلودگی طریق از نیز بیالرزیا بنام ای روده شیگالی گردد. دیده می آسیب

 حمام و شنا از ناشی پوستی آلودگی امکان آن، چرخه جریان صورت در انگل و این حاوی مدفوع به آب آلودگی
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 سوء وقتی علی الخصوص هستند پذیرتر ها آسیب عفونت مقابل در کودکان.کند می فراهم را آب این در کردن

 و گیرد صورت این مقوله در دقیق نظارت بایستی بنابراین باشد داشته وجود ها اردوگاه در نیز جمعیت تراکم و تغذیه
گیرد  قرار توجه مورد باید صابون و شوی و شست تسهیالت توزیع و تهیه شرب، آب زنی کلر همچون هایی مراقبت

شیستوزومیا  توسط پارازیت این باشد شایع شیستوزومیازیس که هایی محل در مگر است بیماریزا غیر ادرار حقیقت در
 مستقر کلیه اطراف های رگ در است ممکن آن بر عالوه .گردد می منتقل شد ذکر باال در همانطور که باالنتدیوم

 .شود جلوگیری باید آب منابع مجاورت در ادرار دفع از خصوص در این .شود دفع ادرار طریق از آن تخم و یابد

 رشد محل آلوده، هایی تاالب ایجاد با و دفع نگردد و آوری جمع درست که افتد می اتفاق زمانی آشپزخانه، فاضالب

 در آنوفل پشۀ اما می باشد ها انگل ها، ویروس برخی انتقال به قادر پشه نوع این و شود فراهم آنها کولکس نمو و

 کرد نخواهد رشد آلوده آبهای این

 مسئول: واحد وظایف شرح

 آشامیدنی آب بر بهداشتی نظارت و کنترل 

 برداشت شیرهای استقرار محل به کمک 

 آب تامین محل انتخاب در کمک 

 ظرفشوئیها نصب محل انتخاب به کمک 

 آشامیدنی آب منابع کلرزنی به کمک 

 ثابت و سیار مخازن نصب و محل انتخاب به کمک 

 آب کننده آلوده منابع کردن پیدا به کمک 

 سیار و ثابت منابع در )مداوم سنجی کلر( آب باقیمانده کلر بر کنترل 

 آشامیدنی آب بودن سالم از اطمینان حصول و آب از برداری نمونه 

 درصد 1 کلر( مادر کلر تهیه( 

 درصد 1 کلر توزیع( مادر کلر توزیع(  

 یخ بهداشت بر نظارت 

 فاضالب از برداری نمونه 

 مدفوع بهداشتی و مناسب دفع بر نظارت 

 آب بهداشتی مصارف از حاصل فاضالب مناسب دفع بر نظارت 

 همکار: واحدهای وظایف شرح

 برداشت شیرهای استقرار محل انتخاب 

 آب تامین محل انتخاب 

 ظرفشوئیها نصب محل انتخاب 

 آشامیدنی آب منابع کلرزنی 

 ثابت و سیار مخازن نصب و محل انتخاب 

 آب کننده آلوده منابع کردن پیدا 

 بهداشتی و سالم آشامیدنی آب تامین 

 تامین کلر موردنیاز 

 بهسازی منابع آب وشبکه توزیع آب 

 دفع بهداشتی فاضالب 
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 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار واحدهای وظایف شرح - 2 جدول
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   √   √    √ √ آب با مرتبط بیماریهای کنترل
   √   √  √  √ √ محیط با مرتبط بیماریهای کنترل

 کنترل جهت مشترک دستورالعملهای تهیه

 √     √     √ آب از منتقله بیماریهای

   √   √      آزمایش و آب از برداری نمونه
 بروز مواقع در مشترک جلسات رگزاری

   √        √ آن کنترل بیماری جهت طغیان
 حادثه مناطق از مشترک بازدیدهای انجام

      √     √ دیده

      √     √ اپیدمی کنترل اطالعات و آمار تبادل
 منتقله ی بیماریها اپیدمیولوژیکی بررسی

      √     √ محیط همکاری بهداشت با آب از
 به زمان کمترین در بیماری موارد گزارش

 مداخالت انجام محیط برای بهداشت

 مشترک
√     √      

 گروه به آب صحیح نگهداری آموزش

 هدف های
   √  √  √    

 با مرتبط بیماریهای مشاهده موارد گزارش

      √ √ √   √ آلوده های آب
 بخش به اسهالی بیماریهای سریع اطالع

    √  √ √    √ ... و بیمار آدرس با محیط همراه بهداشت

 √     √      جایگزین اضطراری عملیات برنامه طراحی
 به مربوط اعتبارات و ها هزینه بینی پیش

 در مترقبه غیر عامل و حوادث غیر پدافند

 سالیانه های بودجه
     √     √ 

 کلیه برای سیم بی ارتباطات تدارک

 بر عالوه( بهداشتی درمانی نیروهای

 )اورژانس
     √    √ √ 

 مرحله در نیاز مورد اقالم و نوع طراحی

 بومی  ویژگیهای بر اساس بال به پاسخ

های  سرویس غذایی، سبد پوشاک،(
 )... و بهداشتی

   √  √ √    √ 

 بیشتر هماهنگی ایجاد جهت در تالش

 برقراری و سایر سازمانها و وزارتخانه بین

با  همکاری و همیاری و مثبت تعامل
 جمعیتهای و موسسات و ادارات،سازمانها

 مرتبط

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

     √       تجهیزات و لوازم و مالی منابع تامین
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 فاضالب دفع و آشامیدنی آب بر بهداشتی نظارت کارکرد اجرایی راهنمای

 فاضالب و آب کنترل و نظارت جهت نیاز مورد ابزار و وسائل -7 اجرایی راهنمای

 تجهیزات/مواد نام ردیف
 ازای به تعداد

 نفر 70000 هر

 سری1۵۵ )نمونه برچسب کبریت، و پنبه گاز، استریل، های بطری( آب برداری نمونه وسایل 1

 دستگاه۵1 سنج PH و سنج کلر کیت 2

 عدد1۵ نمونه حمل کیف 3

 دستگاه۵1 سنج کدورت پرتابل کیت 4

 دستگاه۵1 )غیاب و حضور آزمایش( اشرشیاکلی برای آب میکروبی کیت 5

 دستگاه۵1 مناسب افزارهای نرم و مودم با پرتابل کامپیوتر 6

 دستگاه۵1 مداد و خودکار و کاغذ 8

۴ 

 ای شیشه تجهیزات فور، انکوباتور، آب، شیمیایی پرتابل کیت شامل سیار آزمایشگاه

 مزور بشر،( آزمایشگاهی
 ترازو، مقطر، آب اتوکالو، ،)... و مختلف های¬ حجم در ژوژه بالن پت، پی و ارلن

 فیلتر ممبران کشت، محیط
 تحریر وسایل و پرینتر و مودم با پرتابل کامپیوتر

 دستگاه1

 قرص۵۵۵1۵ مختلف های حجم در آب کننده ضدعفونی قرص ۶

 دستگاه۵1 پرتابل آب تصفیه دستگاه 1۵

 لیتر 1۵۵۵ -لیتری 1۵۵ -لیتری 2۵ مختلف های حجم در پرتابل ذخیره مخزن 11
-1۵۵۵ -5۵۵۵ 

 عدد1۵۵

 الزم مقدار به پرکلرین 12
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 یط درمدیریت بالیامحکارکردهای تخصصی بهداشت 

 ییغذانظارت بهداشتی برمواد: S5-5 پیوست

 یطمحبهداشت : واحدمسئول
یروی نیشگاه مرجع سالمت،سازمان هالل احمر،سازمان آموزش وپرورش،سازمان ،آزمایهتغذیر،واگی هابیماری: واحدهای همکار

 یماسی،سازمان صداوانتظام

 شرح کارکرد

چنانچه به  کهیااست بالهای مهم دریتاولویگردیدگان ازدی سالم به دست حادثه غذایی ورساندن غذانظارت بربهداشت مواد
یط شرایب شده وتخریی غذایره موادذخبالیامعموالًانبارهاومخازن درشود . یمیگر دای ی انجام نشودخودمنجربه فاجعهدرست

ین ایان برپای بالیاتاابتدابه طوردائم از کارکنانیات بوده والزم است ضروری مراحل ازتمامیی درغذای موادنگهداریع وتوزیه،ته
 .یدآیری به عمل جلوگی بهداشتیرغامرنظارت داشته وازمصرف مواد

 :م است به آن توجه شودشاملالز کهی موارد

 یارسالی هابستهمشخصات  کنترل 

 غذا( ی ظاهری وحسیابی ارزی )ارگانولپتکغذاازنظر کنترل 

 وفاسد مشکوکی غذاهایری ازعرضه جلوگ 

 ییغذای ازموادبردارنمونه 

 ییغذابرخوردبافروشندگان دوره گردمواد 

 ییغذانظارت بروسائل حمل ونقل مواد 

 هاسردخانه کنترل 

  ییغذامواد کارکناننظارت بربهداشت 

 ،ییغذای موادنگهداریع وتوزی طبخ وهامحل،هاآشپزخانهنظارت برانبارها 

 کنترل مواد غذایی با استفاده از تجهیزات پروتابل 

 

 شرح وظایف واحد مسئول

 یع غذاتوزدر کمک 

 ییغذانظارت بربهداشت مواد 

  آلودهی مرتبط باغذاهای هابیماریگزارش مواردمشاهده 

  ی هدفهاگروهآموزش نگهداری صحیح موادغذایی به 

 ی وکیفیکمیی ازنظرغذاتعامل درخصوص طراحی سبد 

 ییغذایع موادتوزیه ومراکزتهی وعموم اماکننظارت بر 

 یع یختوز کارخانجاتنظارت بر 

 ییغذای   موادهاسردخانهنظارت بر 

 ییغذاطبخ موادمراکزنظارت بر 

 ی مرتبط باغذاهابیماری کنترل 

  یشآزمایی وغذای ازموادبردارنمونه 

  ی منتقله ازآب وغذاهابیماریی مشترک جهت کنترل هادستورالعملتهیه 
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 شرح وظایف واحدهای همکار

  یشآزمایی وغذای ازموادبردارنمونه 

  ی منتقله ازآ بوغذاهابیماریی مشترک جهت کنترل هادستورالعملتهیه 

  ی هدفهاگروهآموزش نگهداری صحیح موادغذایی به 

 ی وکیفیکمیی ازنظرغذاتعامل درخصوص طراحی سبد 

 یع غذاتوزدر کمک 

 ی مرتبط باغذاهابیماری کنترل 
 

 بالیا مدیریت در کار و محیط سالمت تخصصی کارکردهای

 گندزدایی و عفونی ضد سمپاشی، بر بهداشتی نظارت  S5-6  پیوست

 کار و محیط سالمت مرکز :مسئول واحد
 پرورش، و آموزش سازمان دامپزشکی، سازمان احمر، هالل سازمان واگیر، های بیماری مدیریت مرکز :همکار واحدهای

 زیست محیط سازمان سیما، و سازمان صدا

 کارکرد: شرح

 ها و زیستگاه تخریب با و خورده بهم موجودات عادی وضعیت اکوسیستم، زدن بهم بعلت شوند می حادث بالیا که هنگامی

 جوندگان، حشرات گزندگان، قبیل از موذی موجودات شرایط این در .آید می وجود به عادی غیر وضع موجودات زندگی محل

 اکوسیستم نیکه وضعیت زما تا و شوند می ساکنین به رسانی آسیب و گزش موجب و برده حمله دیدگان آسیب به آنها سایر و

 احتمالی های آسیب حفاظتی از اقدامات با ضروریست وضعیتی چنین در لذا .دارد ادامه شرایط این برنگردد طبیعی حالت به

 سموم حفاظتی، وسائل شامل مورد نیاز وسائل احتمالی بالیای گونه هر از قبل شود می پیشنهاد بنابراین .آید بعمل جلوگیری

 و گیرند قرار استفاده مورد با در هنگام تا شود نگهداری ذخیره انبارهای در و خریداری سمپاشی ابزارهای نیز و مختلف
 زیر های محل و آورده بعمل را الزم موجودات اقدامات این با مبارزه به نسبت کافی آشنایی با محیط بهداشت اجرایی کارکنان

 نمایند: سمپاشی را

 ها این مانند و ها برکه ها، گودال 

 چادرها اطراف و توالت های چاهک و ها توالت 

 ها آشپزخانه 

 اجساد دفن های محل 

 زباله دفن محل 

 زباله حمل وسائل 

 حشرات به آلوده های محل 
 معضالتی است از کیی شدنی فاسد غذایی مواد و حیوانات ها، انسان اجساد فساد از ناشی های آلودگی و تعفن دیگر، طرف از

 مشمئز و تعفن شدید و بو انتشار بر عاوه که آمده بوجود منطقه هوای و آب نوع به بسته و بالیا از پس روز چند معموالً که

 مواقعی چنین در شود،لذا می دیدگان آسیب شکایت و رنجش موجب و نموده فراهم ها بیماری افزایش برای را زمینه کننده

 گندزدایی با همچنین و مقابله نموده احتمالی معضل این با شده بینی پیش قبل از که کننده عفونی ضد و گندزدا مواد با باید

 شده، گندزدائی اشیاء توزیع برای قسمت پاک و آلوده اشیاء گرفتن تحویل برای کثیف قسمت :شود تقسیم قسمت دو به باید

 )اشخاص برای( حمام طریق از یا و شستشوی  پوشاک و شده گندزدائی اتاق طریق از باید قسمت دو بین ارتباطی راه تنها
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 .شوند داده قرار کرده، حمل را آلوده که مواد ای نقلیه وسیله گندزدائی برای الزم یکبات تر باید کثیف قسمت در .باشد

 الزم فضای باید پاک قسمت در .شوند عفونتها محافظت علیه مناسب نحو به باید دارند تماس آلوده مواد با که کارمندانی

  :است زیر شرح به گندزدائی و موارد ضدعفونی ترین عمده .شود ایجاد شده گندزدائی اشیاء نگهداری برای

 انسانی اجساد 

 برانکارد آمبوالنس، نقل، و حمل وسائل 

 بیماران ظروف و وسائل 

 بیماران محلهای و صحرایی بیمارستانهای 

 چادرها اطراف 

 ها حمام و توالتها 

 غذایی مواد 

 قرنطینه محل 

 زباله موقت آوری جمع محل 

 زباله دفن محل 

 زباله نقل و حمل وسائل 

 ها جنازه مخصوص سردخانه 

 اجساد دفن های محل 

 مسئول: واحد وظایف شرح

 سمپاشی 

 ضدعفونی و گندزدایی 

 است آمده 1 ضمیمه در بالیا در کشور پزشکی علوم های دانشگاه در محیط بهداشت کارشناسان وظایف شرح سایر 

 همکار: واحدهای وظایف شرح

 سمپاشی 

 ضدعفونی و گندزدایی 

 آموزش پزشکی و درمان بهداشت، وزارت در محیط بهداشت واحد با همکار های سازمان و واحدها وظایف شرح سایر 

 .است آمده دو و یک شماره جدول در
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 گندزدایی و عفونی ضد سمپاشی، بر بهداشتی نظارت کارکرد اجرایی راهنمای

 عفونی ضد و سمپاشی جهت نیاز مورد ابزار و وسائل -7 اجرایی راهنمای

 
 

 بالیا مدیریت در واحد بهداشت محیط تخصصی کارکردهای

 محیط بهداشت آموزش :S5-9 پیوست

 بهداشت محیط :مسئول واحد
 و آموزش سازمان احمر، هالل سازمان ، واحد تغذیه بیماریها، واحد سالمت، ارتقای و آموزش واحد :همکار واحدهای
 سیما و صدا سازمان پرورش،

 کارکرد شرح

 اطالعات یادگیری برای را فرصتهایی مردم به بهداشت آموزش .است بهداشتی اهداف پیشبرد ارکان از آموزش

 ایجاد شده ریزی برنامه یا و اتفاقی صورت به تواند می یادگیری فرایند .کند می فراهم رفتارها و تجربه  بهداشتی

 اثرات کاهش زمینه در جامعه آگاهی و شود انجام ای حادثه هر از قبل باید بلکه با شرایط در فقط آموزش نه .شود

 محور .سازند مرتفع را خود بهداشتی نیازهای باشند قادر مردم عادی غیر شرایط در که ای بگونه افزایش یابد، بالیا

 از بخشی آموزشی روشهای .است یادگیری امر تسهیل به کمک و موثر نحو به پیام انتقال هر آموزش در اصلی

 انتقال موثر شهای رو یکی .کنند می ایفاد آموزشی پیامهای انتقال در را عمده نقش و را تشکیل داده یادگیری فرایند

 باشند داشته شنوی حرف آنها از مردم که میباشد جامعه آن افراد خود معتمدین به مردم، آموزش به آموزش

 .)... و های بهداشتی،کدخدا سرخوشه روحانیون،(

  واحد وظایف شرح

 غذایی مواد صحیح نگهداری آموزش 

 محیطی عوامل کنترل تخصصی و عمومی آموزش 

 گندزدا مواد سایر و کلر از استفاده آموزش 

 مادر کلر مصرف و تهیه آموزش 

 آلوده غذای و آب استفاده از ناشی خطرات جهت در آموزش 

 لزوم مواقع در آب جوشاندن آموزش 
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 کلر از صحیح استفاده آموزش 

 پذیر فساد غذاهای مصرف از خودداری آموزش 

 صحرایی حمامهای و توالت از صحیح استفاده آموزش 

 اجساد عفونی ضد اهمیت جهت در آموزش 

 سموم و کننده عفونی ضد کننده، پاک مواد از استفاده جهت در آموزش 

 فضوالت و زباله صحیح دفع و آوری جمع جهت در آموزش 

 شیمیایی انبارهای مقابل در ایمنی جهت در آموزش 

 اکتیو رادیو زائد مواد از حفاظت جهت در آموزش 

 ناقص سوختهای از ناشی مسمومیتهای و گرفتگی گاز از جلوگیری آموزش 

 گرفتگی برق از ناشی خطرات درخصوص آموزش 

 سرپناهها و اردوگاهها نظافت جهت در آموزش 

 فردی بهداشت رعایت جهت در آموزش 

 غذا و آب از حفاظت های شیوه جهت در آموزش 

 آموزشی های بسته و پوستر ها، اعالمیه ها، اطالعیه توزیع و تکثیر آموزش 

 همکار واحدهای وظایف شرح

 مردم  به محیطی عوامل کنترل تخصصی و عمومی آموزش 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف واحد های همکار با واحد بهداشت محیط در وزارت بهداشت
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         آموزش

         آموزش گروه های هدف )حوادث شیمیایی و پرتویی (

         طراحی برنامه عملیات اضطراری جایگزین

پیش بینی هزینه ها و اعتبارات مربوط به پدافند غیر عامل و حوادث غیر 
 مترقبه در بودجه های سالیاانه

        

تدارک ارتباطات بی سیم برای کلیه نیروهای بهداشتی درمانی )عالوه بر 
 اورژانس (
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 کارکردهای تخصصی بهداشت محیط درمدیریت بالیا

 یمیاییشنظارت بهداشت محیط درحوادث : S5-9 پیوست

 بهداشت محیط: واحدمسئول

 سالمت ، پشتیبانی ، مرجع غذا و دارو ، آزمایشگاه معاونتمعاونت درمان ،  ، سالمت ارتقا و آموزش همکار واحدهای

EOC شهری کشور ، آبفای بحران مدیریت غیرمترقبه ، سازمان در حوادث و درمان بهداشت کارگروه بهداشت ، کمیته 
و  سپاهانتظامی ،  صدا و سیما ، نیروی و پرورش ، سازمان آموزش احمر ، شهرداری ، سازمان هالل و روستایی ، سازمان

 زیست محیط سازمان بسیج ، سازمان آتش نشانی ، سازمان

 شرح کارکرد

ی استفاده از خانگی و صنعتیمیایی جهت مصارف شیری هزاران نوع ترکیب بکارگیمیایی در شیع صنارشد روز افزون 
یمیایی شید و مصرف موادتولی اثرگذاریازهای روزانه و نیل و رفع تسهیجاد ای روزمره عالوه بر زندگین گونه مواد در ا

یر اخی سالهایژه در وبه  کشوری شدن صنعتدر روند " توسعه پایدار"ی به اصولتوجهی بی طرفی و از اقتصاددر بعد 
ی جدی هابحرانیمیایی جوامع را در معرض شانواع تریکبات  کاربردید و تولیی ، جابجای ، نگهدار کهباعث شده است 

 .قراردهد

 واحدمسئولشرح وظایف 

 تدوین دستورالعمل عملیات مواجهه وحفاظت دربرابرحوادث شیمیایی 

  ( یمیاییش حوادثی هدف)هاگروهآموزش 

 سنجش محیط ازنظرآلودگی 

 تامین تدارکات حفاظتی الزم 

  آمده است 1 بهداشت محیط دربالیادرضمیمه کارشناسانسایرشرح وظایف. 

 شرح وظایف واحدهای همکار

  شیمیاییدرمان مصدومین 

 ی درمان مصدومین شیمیاییهاتامین دارووآنتی دوت 

  واحدهااطالع رسانی وایجادهماهنگی بین 

  ( یمیاییش حوادثی هدف)هاگروهآموزش 

 (یمیاییشخطر آالرماعالم وضعیت هشدار ) 

 ایزوالسیون منطقه وکنترل تردد 

 اعالم وضعیت عادی ورفع خطرشیمیایی 

 یهماهنگ 
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 یط درمدیریت بالیامحکارکردهای تخصصی بهداشت 

 نظارت بهداشت محیط درمراکزبهداشتی درمانی: S5-70 پیوست

 یطمحبهداشت : واحدمسئول

 ی واگیر،وزارت نیرو،سازمان شهرداریهابیماریمعاونت درمان،: واحدهای همکار

 شرح کارکرد

یماران و مراجعه بی بستریط اضطرار ، به واسطه شرایت آن در اهمیل دلیمارستانها به بیطی برمحنظارت بهداشت 
یط را محیروهای بهداشت نحضور  ،یدمی در منطقه باشد اپتواند نشانه بروز یم .که..یر اسهال ونظی عالئمیماران با ب

ین احضور  . لذاماندیمی ابتر قبلهای یهماهنگیختگی منطقه و عدم ریل به هم دلیط اضطراربه شرامعموالً در  که
یی صحراهای ثابت و یمارستانبیگاهی مشخص در جایش گفت با پیطی و موارد محعوامل  کنترلیروها جهت ن

 .ی استضرور

 شرح وظایف واحد مسئول

 ذخیره،کنترل،وتوزیع بهداشتی موادغذایی درشرایط بحران،نظارت برتامین 

  مختلف بیمارستان درشرایط بحرانی هابخشنمونه برداری،آلودگی زدائی،گندزدائی وضدعفونی 

 آلودگی زدائی واستریلیزاسیون ابزاروتجهیزات درشرایط بحران 

 یط بحرانشرایردرواگی هابیماریشناسایی،اطالع رسان یسریع،گزارش دهی وآموزش درزمینه مراقبت از 

 ی بیمارستانی ازمحیط بیمارستان هاعفونتاقدامات پیشگیرانه اصالحی درزمینه کنترل ،کشف،ثبت،گزارشدهی
دقیق موازین بهداشت محیطی دراین  اعمال شو)یمبه مجروحین وازمجروحین به بیمارستان بعدی که  ارجاع 

 ( ارتباط

 پیشگیری،کنترل ومبارزه باحشرات ناقل درشرایط بحران 

 یریت )مدانیکم خطرسازی،نگهداری ودفع بهداشتی پسماندهادرشرایط بحر،نظارت برتفکیک،جمع آوری
 ( الزمیزات تجهو امکاناتیارگذاشتن اختی عفون یوخطرناک بادرهازبالهصحیح 

  های درمانی وگندزدایی وضدعفونی آنیطمحنظارت بربهسازی 

 ی ویکفی آب درشرایط بحرانیکمانتقال ونگهداری ،نظارت برتامین،تصفیه،سالمسازی 

 امل محیطی وموادغذایی درنگهداری وتهیه وعرضه هاوکنترل عویمارستانباستقرارنیروی بهداشت محیطی در
 آن باتعبیه مکان فیزیکی مناسب جهت استقرارنیرو

  نظارت بررعایت ضوابط آئین نامه مربوط به دفن اجساددرمواقع بحران ونظارت بهداشت محیط برنگهداری
 ودفن اجساد

 نظارت برجمع آوری،انتقال ودفع بهداشتی فاضالب درشرایط بحرانی 

 وظایف واحدهای همکارشرح 

  یگیری بهداشت محیطپی با نظارت و درمان مراکزها و یمارستانبتامین آب سالم از نظر کمی و کیفی 

 دفع بهداشتی فاضالب مراکز درمانی 
  ی عفونی و خطرناک و هازبالهیریت صحیح مدی عادی )هازبالهی عفونی وخطرناک و هازبالهدفع مناسب

  (الزمیزات تجهو  امکاناتن یار گذاشتاختی با در عاد
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 مقدمه

استفاده روزمره از  هزاران  یول دهیرا ارتقاء بخش یزندگ یگرچه استانداردها یکیتکنولوژ یشرفتهایپ و یتوسعه صنعت

را با  بشر به همراه داشته، به همان نسبت او یبرا یشماریحال که منافع ب نیدر ع ع،یدر صنا ییایمیش بینوع ترک

 نیاز مهمتر یکی ییایمیاست. بروز حوادث متعدد ش ختهروبرو سا ییایمیمانند حوادث ش یخطر ناک یها لیپتانس

 دیشد یخسارات اقتصاد لیدسته از حوادث عالوه بر تحم نیشود. ا یمحسوب م ییایمیسوء کاربرد مواد ش یامدهایپ

 دیبشدت تهد یالملل نیب یو حت یمل ،یمنطقه ا ،یدر گستره محل زیمردم را ن تیممکن است امن ،یبر جوامع انسان

 یم یقرار داد. خطرات خرد شامل موارد یدر دو سطح خرد و کالن مورد بررس توانیرا م ییایمی. خطرات مواد شدینما

قادر  ایقرار داده و  ریاز افراد را تحت تأث یو اقتصاد تعداد محدود یسالمت ییایمیشود که در آن حوادث مرتبط با مواد ش

محدود و موارد مشابه گردد. خطرات کالن شامل  یطیمح ستیز یهایکوچک، آلودگ یاست منجر به خسارات اقتصاد

آنها را در طبقه حوادث فاجعه  توانیه تلفات و خسارات حاصله ماست که با توجه به گستر ییایمیآن دسته از حوادث ش

خطرناک و  ییایمیتوده ابر ش لیو تشک ییایمیش نشت مواد یدر دو دسته کل ییایمیبار قرار داد. خطرات کالن مواد ش

انسانها شامل اثرات  یبر رو یسم ییایمی.  اثرات مواد شرندیگ یم یجا عیوس یها یسوز انفجارات و آتش نیهمچن

خطر را به همراه  نیهمواره ا ادیخطرناک به مقدار ز ییایمیو مصرف مواد ش یکوتاه مدت و بلند مدت است. نگهدار

اطراف محل حادثه،  یو تا شعاع صدها متر شدههوا منتشر  انیخواهد داشت که در صورت رها شدن همراه با جر

 یدر شهرها ییایمیحوادث ش یقرار دهد. بررس تیمسموم ایض خطر مرگ و افراد حاضر در منطقه را در معر نیساکن

و موارد  اکیکلر، آمون رینظ یشناخته شده ا یخطرناک، گازها ییایمیمواد ش انیدهد که در م ینشان م یبزرگ و صنعت

توان  یحوادث م نگونهیحوادث بزرگ داشته اند. از ا جادیاز نظر ا یطوالن خچهیگسترده و فراوان، تار اربردمشابه بعلت ک

نفر و مصدوم شدن  4۵که باعث مرگ  به هنگام حمل و نقل در شهر آستارا یتن 5۵ر از سیلندر به حادثه نشت گاز کل

انفجار قطار نیشابور  د،یبه مرگ هزاران نفر انجام اناتیزوسیا لیمت تحادثه بوپال هند که بر اثر نش ایو  دیگردنفر  2۵۵

نفر مجروح(، انفجار در یک واحد تولید مواد  46۵نفر کشته و 32۵) ۴2دهنو هاشم آباد در سال  در ایستگاه خیام روستای

درصدی واحد( اشاره نمود. همچنین حریق در انبار  1۵۵نفر کشته و تخریب  26) ۴8پتروشیمی در شازند اراک در سال 

نمونه هایی از  ۶6د در سال ، نشت گاز آمونیاک در شرکت چاشت پسن۶5محصوالت شرکت جهان ستاره در سال 

 حوادث مهم شیمیایی در شهرستان آبیک می باشد.

 از برنامه یبخش، سوسو و  ... بورو کسیبوپال، فل رینظ ییایمیاز بروز حوادث ش یسوء ناش یامدهایپ تیاهمبه دلیل 

 .است افتهیامر اختصاص  نیبه ا 1۶۴۴در سال  (UNEP) سازمان ملل متحد یطیمح ستیجامع ز

 بیان مسئله:

 نیو همچن ییایمیش یصنعت یساکن شهرها در خصوص خطرات کارخانه ها تیبرنامه با هدف هشدار به جمع نیا

به مرحله  اجرا  یو محل یدر سطح مل ،یاضطرار طیدر شرا یحفظ آمادگ یتوسعه و تحول طرحها یکمک به آنها برا

 گرید ی. از سوکندیکمک م یاضطرار طیدر شرا یو امدادرسان یآموزش یاطالع رسان یها نهیدر زم . ودیآ یدر م

افتد.  یاتفاق م ییایمیو استخراج مواد ش ییایمیمواد ش یحمل و نقل و نگهدار یها ندیدر فرا یادیز ییایمیحوادث ش

 یبه روشها ددسته از موا نیو حمل و نقل ا یانباردار یمربوط به چگونگ یدستورالعملها یو اجرا نیرو تدو نیاز ا
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در  یاطالعات یگاههایپا هیانجام شده به منظور ته یباشد. در بررس یم یضرور ییو هوا یلیر ،یمختلف جاده ا

تعداد که  دیمشخص گرد 2۵۵5لهستان در سال در خطرناک  ییایمیاز نشت و پراکنش مواد ش یخصوص حوادث ناش

 ییایمیحوادث ش نیشتریوجود داشت که ب ؛حادثه ثبت شدهمورد شبه  32یی و ایمیحادثه مرتبط با انتشار مواد ش 245

 ییایمیدر رخداد حوادث ش یتیعل یاز فاکتورها نیبوده است. همچن یانباردار ایحمل و نقل و  یها رخ داده در پروسه

 دادخمسئول در ر ییایمیمواد ش نینام برد. در ضمن مهمتر وبیو مع منیا نا زاتیو تجه یانسان یاز خطا توانیمذکور م

 جیو را کیتریدنیو اس کیدسولفوریاس ،یعیگاز طب ک،یدروکلریدهیکلر، اس اک،یپروپن بوتان، آمون وه،یحوادث ج نیا

حوادث بوده است.  نیمصدوم %84.3در  یدستگاه تنفس کیتحر زیشده ن جادیای اضطرار طیصدمه مرتبط با شرا نیتر

)حمل و  ییجابجا د،یشدن کشور باعث شده است که تول یدر روند صنعت داریبه اصول توسعه پا یتوجه یب رانیدر ا

  .ردیشهروندان را نشانه بگ تیامن ،ییایشم باتیو کاربرد انواع ترک ینقل(، انباردار

 طیاقدامات پس از وقوع و بروز شرا ادآوریمواقع  شتریدر ب یاضطرار طیشرا تیریدر کشور ما مد گرید ییاز سو

و کاهش  یاضطرار طیشرا جادیمنجر به ا یها سکیکنترل مخاطرات و ر ،ییاست و به مباحث شناسا یاضطرار

 شتریو در ب یصنعت یحاضر در کشورها ال.  در حگرددینم یتوجه چندان یاضطرار طیدر مقابل شرا یو آمادگ امدهایپ

سوء  یامدهایآنها به جهت کاهش پ یابیمخاطرات و ارز ییفعال نسبت به شناسا شیپ کردیداشتن رو ،یمنابع اطالعات

سوم و چهارم آمار بروز  یآنکه از نظر تعداد در رده ها رغمیعل ییایمیگردد. بروز حوادث ش یم هیتوص ییایمیحوادث ش

و تکان دهنده است. انجام  دیشد اریحوادث بعضا بس نیحادث شده از ا یو جان یاما خسارات مال ندباش یحوادث م

 ییایمیش یواحدها یاتیو عمل یراهبر یها ستمیمخاطرات موجود در س ییبه منظور شناسا سکیر یابیمطالعات ارز

 .دینما یریلوگرخ داد ها ج نیتواند از وقوع ا یم یادیو مهم است که تا حد ز یهیامر بد کی

لوم ماکرو و ع هیاولو عدم توجه به اصول  عیصنا یساکن، گستردگ تیو تراکم جمع زانیبا توجه به م استان قزوین

شهر صنعتی  رینظ یصنعت یشهرها نیشده و همچن ادی یواحدها اتیساخت و عمل ،یطراح ،ینیب شیدر پ یمنیا کرویم

 گاهیاز جا یبا مراکز صنعت یمناطق مسکون دهیچیپ بیبخاطر ترک، شرکت های واقع در جاده قدیم آبیک ،  2کاسپین 

  .می باشدبرخوردار ی خاص

 غیر و فعال گسل 2۵ از بیشواقع شده است که این دامنه، با وجود  البرز جنوبیه دامناز طرف دیگر، استان قزوین، در 

 تهران، شمال طالقان، مشاء، البرز، شمال ،(ایوانکی) پارچین گسلهای، همانند زایی لرزه توان و خیزی لرزه سابقۀل، فعا

 زلزله رخداد ورها شه این اطراف نگاری لرزه های شبکه دره لرز زمین مستمر ثبت و پیشوا گسل و کهریزک ری، جنوب

 خاطر را بسیار اقتصادی خسارات و انسانی تلفات با شدید لرزهای زمین وقوع احتمال آن، تاریخ طول در ویرانگر های

تواند منجر به خطرات د. زیرا این عوامل طبیعی ) بویژه زلزله( به عنوان خطر اولیه مطرح بوده، که می ساز می نشان

ثانویه نظیر، تخریب ساختمان و سازه، از بین رفتن تاسیسات موجود در شرکت ها نظیر لوله کشی های گاز، مخازن 

نگهداری گاز مایع، گازوئیل، مواد شیمیایی خطرناک و ... گردد و وجود مواد شیمیایی با خاصیت های آتش زائی، قابلیت 

ل فوق را تشدید کرده و سبب ایجاد انفجارهای مهیب و تلفات انسانی و مالی شدیدی انفجار، سمیت و خورندگی عوام

می گردد. الزم به ذکر است که بسیاری از شرکت های موجود در شهر صنعتی البرز، دارای قدمت طوالنی بوده و از 

 قدیمی و فرسوده هستند.سال گذشته است و دارای تاسیسات  4۵الی  3۵زمان ساخت و بهره برداری آنها زمانی حدود 
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 مرجع یو برنامه ها یقانون اراتیاخت

 (UNCED)توسط کنفرانس  توسعه و محیط سازمان ملل  متحد   1۶۶2المللی مورد پذیرش در سال تعهد و الزام بین
 به شرح زیر منعکس گردید: 28/1۶، در پاراگراف  2۵۵۵در سال 

های اطالعات گذاری آنها شامل برگهمواد شیمیایی و برچسببندی خطرات یک سیستم هماهنگ جهانی  طبقه "
 “برقرار گردد. 2۵۵۵و عالئمی که به آسانی قابل درک باشند در صورت امکان تا سال  ایمنی مواد

کشور جهان متعهد به استقرار  12۵( کشور ایران بهمراه 13۴4دبی )بهمن  2۵۵6المللی اجالس فوریه براساس تعهد بین
 ع مواد شیمیایی شده است.مدیریت جام
نامه هیأت محترم قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب 1ماده 2باستناد بند

کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی به وزارت   16/۵6/138۴مورخ  32۵۵1ت 1۶38۴وزیران به شماره 
 بهداشت محول شده است.

ریزی، ارزشیابی، نظارت و کنترل در زمینه بهداشت کار و قانون کار مسئولیت برنامه ۶6ه یک ماده بر اساس تبصر
 درمان کارگری  بر عهده وزارت بهداشت می باشد.

قانون سازمان مدیریت بحران کشور باید زیرساختها و حمایتهای قانونی الزم به منظور مدیریت جامع  4براساس ماده 
 فراهم گردد.  ایمنی مواد شیمیایی

 ،یریشگیمربوط به مراحل پ فیموظفند وظا ربطیذ یبحران کشور، دستگاهها تیریقانون سازمان مد 4براساس ماده 
مقابله با  اتیانجام داده و در هنگام عمل( 3)موضوع ماده  یعال یرا طبق مصوبات شورا یمقابله و  بازساز ،یآمادگ

 .بحران کشور انجام دهند تیریمد یاندهبحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرم

آگاهی، پیشگیری، شود برای پیشبه دولت اجازه داده میقانون برنامه پنجم توسعه  216براساس بند ج ماده 
( از بودجه عمومی هر %2ا معادل دو درصد )دیده از حوادث غیرمترقبه تامدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب

 .گردان خزانه تأمین و هزینه نمایدسال را از محل افزایش تنخواه

به منظور مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار، مرکز سالمت محیط و کار برنامه حوادث شیمیایی در محیط کار را 
 تدوین نموده است.

 : یاهداف هدف کل

 کار   یها طیدر مح ییایمیاز وقوع حوادث ش یریشگیو پ تیریمد قیاز طر نیلحفظ و ارتقاء سالمت شاغ

  ی:اختصاص اهداف

 خطرناک    ییایمیمواد ش یمصرف و یدیتول یها کارگاه و ینگهدار یها محل انبارها و ییشناسا
 کشور  یدر کارگاهها ییایمیوقوع حوادث ش زانیکاهش م
   نیشاغل یکار برا طیدر مح ییایمیاز حوادث ش یناش یبهداشت یامدهایپ زانیکاهش م

   ییایمیحوادث ش او مقابله ب یریشگی( در پیو خصوص ی)بخش دولتی حرفه ا تکارشناسان بهداش یارتقاء آگاه
    ییایمیاز وقوع حوادث ش یریشگیپ نهیدر زم نیشاغل یارتقاء آگاه
  ییایمیاز وقوع حوادث ش یریشگیبه منظور پ انیکارفرما یارتقاء آگاه

  ورکش یدر کارگاهها ییایمیحوادث ش یثبت و گزارش ده ستمیارتقاء س

 هدف:    یها گروه

    یمصرف و انباردار د،یدر مراحل تول ییایمیمواد ش یدارا یوکارگران شاغل در کارگاهها انیکارفرما هیکل
 یو خصوص یشاغل در بخش دولت  یکارشناسان بهداشت حرفها
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 :   یاستراتژ

 در کارگاهها  ییایمیاز وقوع حوادث ش یریشگیپ ینظام جامع برا کیتوسعه 
 کشور   یدر کارگاها ییایمیحوادث ش  تیریمد ستمیاستقرار س

   ییایمیمواد ش یمنیبه اطالعات ا یتوسعه دسترس
از  ییبه سمت  خودکفا شرفتیرا در پ نشانو کارگرا انیکه  کارفرما دیگسترده و جد یآموزش یتهایفراهم نمودن موقع

 کند.   تیو اجرا حما یآموزش، خدمات مشاوره فن قیطر
  یا کارشناسان و بازرسان بهداشت حرفه یآموزش و توانمندساز
 برنامه  ینظارت بر حسن اجرا

در  ییایمیحوادث  ش تیریمد یبرا مدخلیذ یجهت جلب مشارکت دستگاهها ازیمورد ن یقانون یسازوکارها ینیب شیپ
 کار طیمح

  ی:بهداشت یمعاونتها یتهایفعال

  TPQلیست مشمول برنامه بر اساس  یکارگاهها ییشناسا
  ییایمیحوادث ش تیریمد یاتیبرنامه عمل نیتدو

در رابطه با اهداف  یکارشناسان مسئول، کارشناسان و بازرسان بهداشت حرفه ا یبرا یآموزش یکارگاهها یبرگزار
 برنامه   یبرنامه و نحوه اجرا

  یا بهداشت حرفه التیمستقر در تشک یا کارشناسان بهداشت حرفه یبرا یهیو توج یآموزش یکارگاهها یبرگزار
 یامدهایکاهش وقوع حوادث و کاهش پ یراهها نهیدر زم نیو شاغل انیکارفرما یبرا یآموزش یکارگاهها یبرگزار

 در کارگاهها  ییایمیحوادث شاز وقوع  یناش

  یدرون و برون سازمان یها یانجام هماهنگ

 همراه با مستندات سالمت محیط و کار و ارسال آن به مرکز  ییایمیگزارش حوادث ش نیتدو

 برنامه یاجرا یشاخصها نیو تدو یجمع آور

 شرح وضعیت:

کیلومتر مربع در شرق استان  141۴مساحتی بالغ بر باشد که با شهرستان آبیک یکی از شهرستانهای استان قزوین می

 .درصد از مساحت سطح استان را به خود اختصاص داده است ۶/۴واقع شده است و در حدود 
این شهرستان از شمال به طالقان، از شرق به هشتگرد، از جنوب به اشتهارد و از غرب به شهرستان البرز محدود 

شهرستان آبیک از دو شهر به نامهای آبیک و خاکعلی، دو بخش به اسامی  طبق آخرین تقسیمات کشوری، .میگردد
دهستان به اسامی بشاریات شرقی، بشاریات غربی، زیاران، کوهپایه شرقی و  5بخش مرکزی و بخش بشاریات و 

 4۶ آبادی دارای سکنه و 1۵2باشد که آبادی می 151کوهپایه غربی تشکیل شده است. همچنین این شهرستان دارای 
 باشندآبادی خالی از سکنه می

.  است شده شناسایی شاغل نفر 13۵۵۵ از بیش با و غیرخانگی خانگی کارگاهی واحد 85۵ از بیش شهرستان دراین
 دارند. برخی از فعالیت قطعه سازی، سلولزی و کانی غیر فلزی شیمیایی،  بخش در درشهرستان موجود صنایع عمده
بی  شیمیایی مواد همجنین بنیان کاال شیمی، نگین زره، بهروفران و مانند شرکت های شیمیایی بخش در فعال صنایع

 دقت و بازنگری ضرورت صنایع، کاری فرایند در متعدد دیگری نهایت خطرناک مانند آمونیاک، اسید سولفوریک، و مواد
 منطقه در اضطراری شرایط در واکنش و بحران های شیمیایی با مقابله برنامه تهیه شیمیایی، حوادث به پرداختن در نظر

 .سازد می آشکار را
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کارگاه دارای مواد شیمیایی بسیارخطرناک وجود دارد )دارای مواد بسیار خطرناک باالتر از  1۵در سطح شهرستان آبیک 

نفر در این صنایع مشغول به کار هستند. لیست مواد شیمیایی بسیارخطرناک موجود در  13۴۵( که حدود TPQحد 
 منطقه به شرح ذیل می باشد: اسید سولفوریک، گاز آمونیاک، گاز کلر، پنتااکسید وانادیوم، هیدرازین سطح

 به آنها می پردازد: EOPانواع مخاطراتی که این 

 مخاطراتی مانند سیل، زلزله و رانش زمین که باعث ایجاد خسارات به تاسیسات شیمیایی صنایع گردد.

 ساخت مانند حوادث شیمیاییمخاطرات فرایندی  یا انسان 

 احتمال و سطح آسیب مورد انتظار و حدود مناطقی که آسیب خواهند دید

در حوادث شیمیایی عالوه بر آسیب بر منطقه حادثه، مواد شیمیایی می تواند به خارج از منطقه ای که حادثه رخ داده 
 مناطقی هستند که در معرض خطر می باشند. است نیز سرایت کند. کارخانجات تولید کننده مواد شیمیایی از جمله 

براساس سناریوی پایه، قسمتی از کارخانه تولید کننده ماده شیمیایی دچار حادثه شیمیایی می شود. قسمتی از آن 
کارخانه که حادثه شیمیایی در آنجا رخ داده است آلوده به ماده شیمیایی می شود. آلودگی به خارج از کارخانه نیز نشت 

. در این حالت آسیب های ناشی از مواد شیمیایی نه تنها کارگران و پرسنل آن کارخانه بلکه عموم مردمی که در می کند
آن منطقه سکونت دارند را نیز درگیر می کند. در این حالت و با توجه شرایط جوی و نوع ماده نشت کرده باید به افراد 

یا منازل خود پناه گیرند و خارج نشوند و در یا صورتی که  ساکن در آن منطقه هشدار داده شود که یا در شرکت و
آلودگی بسیار باال باشد؛ بایستی منطقه خالی از سکنه گردد. آلودگی بایستی مرتباً در شعاعهای مختلف چه در داخل 

اقدام شود. با  کارخانه و چه در بیرون از کارخانه پایش و قرائت گردد و نسبت به آلودگی زدایی کارخانه و منطقه سریعاً
توجه به اینکه آالینده های شیمیایی باعث آلودگی محیط زیست می گردند، الزم است آبهای سطحی و زیزمینی و 

 خاک منطقه پایش گردند و در صورت مشاهده آلودگی اقدامات الزم صورت پذیرد.  

 پیش فرضها

 ظرفیت های موجود

 فه ای(نیروی انسانی متخصص )کاردان، کارشناس بهداشت حر

 شرح وظایف و چک لیست نیروها برای رویارویی با حوادث شیمیایی

 نقاط قابل ارتقا در برنامه های موجود

 کمبود هماهنگی بین دستگاههای متولی در زمان بالیا

 نبود و یا کمبود تجهیزات )وساییل حفاظت فردی مناسب و وسایل پایش هوا( و نیروهای انسانی

 صوص مواد شیمیایی موجود در صنایع و کارگاههاکمبود اطالعات کافی در خ

 نبود سیستم های ارتباطی کافی در هنگام شرایط اضطرار
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 کارکردهای تخصصی سالمت کار در بالیا

 : بررسی محیط پیرامون و تعیین مشخصات از بیرون سایت حادثه شیمیاییS5-7پیوست 

 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای واحد مسئول:

سازمان پدافند غیر عامل، آموزش سالمت، معاونت درمان، معاونات   اداره کل مدیریت بحران استان، همکار:واحدهای 

غذا و دارو، پشتیبانی، کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه، آبفای شهری و روستایی، شهرداری، آماوزش و  

یما، سازمان هالل احمر، نیروی انتظامی، پلایس  پرورش، سازمان آتش نشانی، سازمان محیط زیست، سازمان صدا و س

 راه، سپاه و سازمان بسیج

 :شرح کارکرد

 یباشند اما خسارات مال یسوم و چهارم آمار بروز حوادث م یآنکه از نظر تعداد در رده ها رغمیعل ییایمیبروز حوادث ش
باه منظاور    ساک یر یابیا و تکان دهنده است. انجاام مطالعاات ارز   دیشد اریحوادث بعضا بس نیحادث شده از ا یو جان
و مهم است که تا حد  یهیامر بد کی ییایمیش یواحدها یاتیو عمل یراهبر یها ستمیمخاطرات موجود در س ییشناسا

 .دینما یریرخ داد ها جلوگ نیتواند از وقوع ا یم یادیز

 شرح وظایف واحد مسئول

 لیست مشمول برنامه بر اساس  یکارگاهها ییشناساTPQ  

 تدوین دستورالعمل عملیات مواجهه و حفاظت در برابر حوادث شیمیایی 

 و کارگران( انیهدف ) کارشناسان، کارفرما یآموزش گروهها 

 ییایمیابالغ شده قبل و بعد از وقوع حوادث ش یپروتکل ها قیدق یاجرا 

 یدرون و برون سازمان یها یانجام هماهنگ 

  حادثه عیهشدار و گزارش سر تیوضعاعالم 

 ییایمیو رفع خطرات ش یعاد تیاعالم وضع 

 حادثه یفرم ها لیتکم 

 شرح وظایف واحدهای همکار

 درمان مصدومین شیمیایی 

 تامین دارو برای درمان مصدومین شیمیایی 

 اطالع رسانی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای همکار 

 )اعالم وضعیت هشدار )آالرم خطر شیمیایی 

 ایزوالسیون منطقه و کنترل تردد 

 اعالم وضعیت عادی و رفع خطر شیمیایی 

 هماهنگی 
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 برنامه :  یپروتکل اجرا

ابالغ شده از مرکاز ساالمت    ییایمیحوادث ش تیریمد یاتیبرنامه الزم است بر اساس برنامه عمل نیا یاجرا یابتدا برا
مرکز، بازرسان  یشده از سو ارائه یو سپس بر اساس رهنمودها ندینما نیخود را تدو یبرا یاتیو کار برنامه عمل طیمح

 ییایمیحوادث ش تیریالزم را جهت مد یهایآمادگ عیمستقر در صنا یا و کارشناسان بهداشت حرفه یا بهداشت حرفه
کارشناسان مورد اشااره باه منظورکساب     یبرا یهیو توج یآموزش یها . لذا الزم است دورهندیکار کسب نما طیدر مح
. ناد یبرگازار نما  ییایمیحوادث ش تیریمد رامونیپ یو توانمند ساز یارتقاء آگاه  نامه،بر یاجرا یالزم برا یهای آمادگ

 یدر اجارا  دیا با زیا کار ن طیدر مح ییایمیاقدامات قبل و بعد از وقوع حوادث ش یدر قالب پروتکل ها لیضمناً نکات ذ
 :ردیبرنامه مورد توجه قرار گ

 : کار محیط در شیمیایی حوادث وقوع از قبل پروتکل اقدامات  - الف

  موجود شیمیایی مواد انبارهای (  وTPQکارگاههای مشمول )بر اساس لیست  شناسایی. 1
 تشکیالت بهداشات  دارای مشمول کارگاههای در شاغل حرفه ای بهداشت کارشناسان برای برنامه توجیه و آموزش. 2

 در الزم هاای  آماادگی  و اطالعاات  داشاتن  ضرورت بر تأکید آنان جهت تاماالختیار نمایندگان یا کارفرمایان حرفه ای،
 :ذیل شرح به حادثه وقوع از قبل موارد

 درماانی  بهداشاتی  مرکاز  حرفاه ای  بهداشات  کارشاناس  نظیار  افارادی  همراه یا مستقیم تلفن شماره دراختیارداشتن-
 نظایر... و بحران مدیریت اورژانس، مدیریت نشانی، آتش واحد -ایشان االختیار تام نماینده یا کارگاه مدیریت -مربوطه

 را حادثاه  وقوع ممکن فرصت اولین در بتوان که وسیله ای هر یا و پیامک تلفن،:طریق از حادثه سریع گزارش برای آن
 .نمود رسانی اطالع

 .شهرستان بهداشت مرکز برای آن ارسال و موادشیمیایی و انبارهای درکارگاه موجود موادشیمیایی میزان تعیین -

 .  کارگاه در موجود شیمیایی مواد کلیه برای MSDS برگه های تهیه -

 دسترسای  آن به براحتی بتوانند نجات و امداد تیم های و شاغلین که مناسب محلی در MSDSبرگه های نگهداری -
 .نمایند برداری بهره آن از و داشته

 قرائات  دساتگاههای  و دتکتورتیاوب هاا  )محال  شایمیایی  آلودگی میزان سریع سنجش جهت الزم تجهیزات تأمین -
 ....( و مستقیم

 .نشتی صورت در محل پاکسازی جهت الزم تجهیزات تأمین جهت محل آتش نشانی با هماهنگی -
 .شیمیایی حوادث وقوع از پیشگیری برای مناسب جای در هشداردهنده عالئم و تابلوها نصب و تهیه -
 وقاوع  از پیشاگیری  جهات  الزم امکاناات  و وساایل  ساایر  بهمراه شاغلین برای مناسب فردی حفاظت وسایل تأمین -

 .ها¬آن از صحیح استفاده نحوه جهت نظارت و آموزش شیمیایی، حوادث
 حاوادث  خطار  معارض  در کارگاههای شاغلین برای شیمیایی حوادث با مقابله درخصوص آموزشی بروشورهای تهیه -

 . شیمیایی انبارهای و شیمیایی
 ....و زیست محیط سازمان کار، وزارت نظیر ذیربط سازمانهای سایر با بخشی بین هماهنگی های و همکاری ها انجام -
 :  ذیل موارد بودن دارا خصوص در مشمول صنایع بر نظارت -

 خنثای  روش ؛ تخلیاه  روش و خروج های نقشه ؛ اضطراری های تلفن شماره ؛ MSDSو آنها  خطرناک مواد فهرست
 ... و سایرین به رسانی اطالع روش ؛  تمرینی های برنامه ؛ مواد سازی

 توساط  شیمیایی حوادث برنامه مشمول حرفه ای بهداشت تشکیالت فاقد درکارگاههای کارفرمایان توجیه و آموزش .3
 حادث وقوع رسانی اطالع برای موقع به اقدام جهت بازرس حرفه ای بهداشت کارشناسان



84 | P a g e 
 

 : کار محیط در شیمیایی حوادث وقوع از پس اقدامات -ب

 فرصت اولین در بتوان که وسیله ای هر یا و پیامک تلفن،: طریق از حادثه سریع گزارش و هشدار وضعیت اعالم. 1
 نشانی، آتش واحد - کارگاه مدیریت ، ذیربط درمانی بهداشتی مرکز حرفه ای بهداشت مسئول کارشناس به ممکن

 نماینده یا کارفرما صنایع، در مستقر ای حرفه بهداشت کارشناس توسط آن نظایر... و بحران مدیریت اورژانس، مدیریت
 .گردد رسانی اطالع وی قانونی
 .گردد مخابره کار و محیط سالمت مرکز به بالفاصله بایستی جانی تلفات و صدمات با شیمیایی حوادث وقوع نکته :

 چک " تکمیل و اولیه بررسی جهت شیمیایی حادثه وقوع درمحل حرفه ای بهداشت مسئول کارشناسان حضور سریع. 2
 "شیمیایی حادثه وقوع از بعد کارگاه وضعیت ارزیابی لیست

 :حادثه از ناشی مالی و جانی خسارات کاهش جهت ذیل شرح به الزم هماهنگیهای و همکاریها هرگونه انجام. 3
 امن محل به آنان انتقال و خطر منطقه از کارگران سریع تخلیه بر نظارت -
 .شود کمک خطر محل تهویه به کوران ایجاد با تا باد جهت تشخیص و ها پنجره و ها درب کلیه نمودن باز -
 شعله و آتش کردن روشن از جلوگیری و آمد و رفت کنترل و خطر منطقه تعیین -
 توسط محل پاکسازی تداوم بایستی استاندارد مقادیر از بودن باالتر صورت در شیمیایی آالینده های میزان سنجش -

 .یابد ادامه ای حرفه بهداشت واحد نظارت با نشانی آتش
 شیمیایی مواد MSDS و حرفه ای بهداشت و ایمنی اصول رعایت با نشانی¬آتش توسط محل تخلیه بر نظارت -

 مواد MSDS و حرفه ای بهداشت و ایمنی اصول رعایت با نشانی آتش توسط محل پاکسازی عملیات بر نظارت -
 شیمیایی

 ایمنی نکات رعایت ضمن باید شود، می زمین سطح در مواد شدن جمع و پراکندگی به منجر که شیمیائی حوادث در -
 جرقه، ضد کفش از استفاده با تهویه سیستم یا برق کلید نکردن روشن نکشیدن، سیگار کبریت، نکردن روشن مانند
 .گردد هدایت فاضالب سیستم به و آوری جمع باید شده ریخته شیمیائی مواد

 تهیه منظور این برای قبل از که ایمنی دستکش تنفسی، ماسک حفاظتی، لباس مانند فردی حفاظت وسایل از استفاده -
 .است شده

 کارشناس توسط وسیع محیطی زیست یا و جانی تلفات و صدمات باثبت شیمیایی حوادث وقوع گزارش فرم تنظیم. 4
 روز 2 تا حداکثر بایستی گزارش این که ممکن فرصت اولین در و محل از بازرسی از پس بالفاصله ای¬حرفه بهداشت

 .گردد ارسال کار و محیط سالمت مرکز سطح تا مافوق سطوح به
 از ابتدا میتوان تفصیلی گزارش ارسال به بخشیدن سرعت برای انسانها جان و سالمت حفظ اهمیت به توجه با نکته:
 نمود اقدام رسمی بصورت سپس و ایمیل طریق
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  شیمیایی حوادث در فردی حفاظت تجهیزات و وسایل

)  است سب منا نداریم اطالع آالینده نوع از ما که مواقعی در حفاظتی لباس نوع این شده کپسول کامال لباس -1
بود  خواهند مورد نیاز متفاوتی البسه انواع آن انتشار شیوه نیز و آن مقدار و شیمیایی ماده نوع به بسته  البته

 .  نمود تعیین را آنها توان می مواد MSDSبه  رجوع با. (1)شکل 
  لباس زیر در فرار هوای کپسول همراه به رسان یا هوا SCBA تنفسی سیستم -2

 است مقاوم شیمیایی مواد برابر در آن خارجی و داخلی بخش که هایی دستکش -3

  فوالدی پنجه با شیمیایی مواد برابر در مقاوم رویه با های کفش -4

 ( صحرایی) شیمیایی مواد شستشوی های دوش -5

 . باشد برق جریان برابر در ایزوله و شیمیایی مواد خوردگی برابر در مقاوم که شیمیایی مواد انتقال پمپ -6

 گردوغبار و ضربه شیمیایی، مواد برابر در مقاوم چشم محافظ -8

 شیمیایی مواد های حوضچه و سالویجها انواع -۴

  کننده خنثی مواد و آلودگی رفع مواد و ها جاذب انواع -۶

 مایعات کننده مسدود خمیر -1۵

 (2کیت های مقابله با حوادث شیمیایی )شکل  -11

  کلنگ و چکش بیل، انواع -12

  خورنده شیمیایی مواد برابر در مقاوم های تشتک و گالن سطل، -13

  مخازن از مایعات ریزش کننده جمع -14

 ( دستی و برقی) آب سطح از شیمیایی مایعات مکنده -15

  چوبی های وگوه گیر نشت تجهیزات انواع -16

  مایعات کننده جذب مواد انواع -18

  دهنده هشدار عالئم -1۴

  مایعات سطوح دهنده نشان -1۶

 ( خورندگی برابر در مقاوم) هیستاتیک آنتی های لوله انواع -2۵

 ارت اتصاالت -21

 : قبیل از استانداردها با مقایسه و کار محیط های آالینده از برداری نمونه پرتابل وسایل

 Monitox Plus (اکسیژن و سمی گازهای پرتابل شناساگر )را  مختلف سمی گاز14شناسایی   توانایی که
 .  دارد را فرآیندی صنایع و شیمیایی،پاالیشگاهها،پتروشیمی صنایع در استفاده قابل و دارد

 Dositox  (اطالعات انتقال و ذخیره قابلیت با سمی گازهای پرتابل شناساگر ) 

 مصرفی آزمایشگاهی لوازم  

 ها آالینده آنالیز و برداری نمونه برای نیاز مورد لوازم 
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 شهرستانشرح وظایف واحدهای همکار با واحد مهندسی بهداشت حرفه ای در مرکز بهداشت  -7جدول 
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            تدوین دستورالعمل عملیات مواجهه و حفاظت در برابر حوادث شیمیایی
            درمان مصدومین شیمیایی

            آموزش گروههای هدف )حوادث شیمیایی(
            تامین دارو و آنتی دوتهای درمان مصدومین شیمیایی

            سنجش محیط از نظر آلودگی
            تامین تدارکات حفاظتی الزم

            ایجاد هماهنگی بین واحدهااطالع رسانی و 
            طراحی برنامه عملیاتی اضطراری جایگزین

پیش بینی هزینه ها و اعتبارات مربوط به پدافند غیرعامل و حوادث غیر مترقبه 
 در بودجه های سالیانه

           

)عالوه بر تدارکات ارتباطات بی سیم برای کلیه نیروهای بهداشتی درمانی 
 اورژانس(

           

تالش در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین ارگانها و برقراری تعامل مثبت و 
 همیاری و همکاری با ادارات، سازمانها و موسسات و جمعیتهای مرتبط
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 بهداشت حرفه ای در بالیاشرح وظایف پیشنهادی سازمانهای برون بخشی همکار با گروه مهندسی  -2جدول 

 فعالیت های پیشنهادی
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            همکاری در آشکارسازی

            همکاری در تحدید مناطق آلوده

            همکاری در حذف آالینده ها )منابع آلودگی(

            هماهنگی

            اعالم وضعیت هشدار )آالرم خطر شیمیایی(

            ایزوالسیون منطقه و کنترل تردد

            خطر شیمیاییاعالم وضعیت عادی و رفع 

            اطفای حریق و کنترل نشت مواد

پاکسازی مناطق آلوده و جلوگیری از گسترش آلودگی و یا ورود آالینده ها به 
 منابع آب و خاک

           

تالش در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین ارگانها و سایر سازمانها و برقراری 
همیاری و همکاری با ادارات، سازمانها و موسسات و جمعیتهای تعامل مثبت و 

 مرتبط
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 راهنمای اجرایی کارکرد ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی

 داروها، پادزهرها و ملزومات مورد نیاز در حوادث شیمیایی -7راهنمای اجرایی 

 پادزهر ماده شیمیایی
تعداد به ازای هر 

 نفر 7000

تعداد به ازای 

 نفر 70000هر 

 1آمیل نیتریل )استنشاقی(  - سیانیدها، نیتریل ها -

با توجه به نیازهای پیش 
بینی شده در 

بیمارستانهای صحرایی 
این داروها نیز برای 
حوادث شیمیایی در 
موجودی بیمارستانها 

 منظور گردد

 

 1آتروپین )تزریقی(  - ارگانوفسفاتها، کارباماتها -

 1،2* بدوسونید )استنشاقی( - گازهای محرک -

 1،2* بتامتازون )تزریقی( - گازهای محرک -

 1 کلسیم گلوکنات )موضعی( - اسید هیدروفلوریک -

 **نمک های کلسیم )تزریقی( - اسید هیدروفلوریک -

 کبالت ادتات - سیانیدها،) نیتریل ها( -

 1*محلول مس  - فسفر سفید )زرد( -

 دی مرکاپرول - ارسنیک، جیوه -

 *دی مرکاپتوپروپان سولفونات )تزریقی، قرص( - ارسنیک، جیوه -

 *دی مرکاپتوسوکسینات اسید )تزریقی، قرص( - ارسنیک، جیوه -

 *هیدروکسوکباالمین )تزریقی( - سیانیدها، نیتریل ها -

 دی متیل آمینوفنول -4 - سیانیدها -

 *متیل تیونین )متیلن بلو( )تزریقی( - مت هموگلوبین کننده( نیتریت های نیتروژن )وسایر عوامل -

 1*ابیدکسیم )تزریقی( - ارگانوفسفاتها -

 1اکسیژن  - کربن منواکسید، سیانیدها، گازهای محرک، نیتریل ها -

 1 (topical) 4۵۵پلی اتیلت گلیکول  - فنل -

 1 پرمنگنات پتاسیم + سدیم بی کربنات )موضعی( - فسفرها، سفید )زرد( -

 1*پرالیدوکسیم )تزریقی( - ارگانو فسفرها -

 1*سالبوتامول )استنشاقی( - گازهای محرک -

 1نیتریت سدیم  - سیانیدها، نیتریل ها -

 1سدیم تیوسولفات )تزربقی( - سیانیدها، نیتریل ها -

 1*تربوتالین سولفات )استنشاقی( - گازهای محرک -

 1*چشمی(تتراکائین هیدروکلراید )قطره  - آبریزش از چشم -

 *تولوئیدین بلو )تزریقی( - نیتریت ها، دی نیتروژن )و سایر عوامل مت هموگلوبین کننده( -

 مشتقات گزانتین - گازهای محرک -

 باشد متفاوت کشور به کشور از است ممکن ها پادزهر بودن دسترس در و انتخاب
 جایگزین شود آن سازی آماده یا ماده معادل یک با تواند می* 

 کلسیم کلرید غیر از به** 
 باشد نیاز مورد حادثه محل در است ممکن 1

 است انگیز برای گازهای محرک بحث  کورتیکواستروئیدها )دوسونید، بتامتازونو ...( از استفاده 2
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 نفر 70000تعداد به ازای هر  نفر 7000تعداد به ازای هر  ملزومات مورد نیاز

 تامین اکسیژن -

پیش بینی با توجه به نیازهای  -
شده در بیمارستانهای سیار این 

موارد نیز در موجودی 
 بیمارستانها منظور گردد

-  

 الرنگوسکوپ -

 لوله های داخل نای -

 ماسک های اکسیژن -

 ساکشن -

 کیسه های بادی -

 ست تراکستکومی -

 دستگاه ونتیالنتور پرتابل -

 مانیتور قلبی -

 شوک الکتریکی -

 مانیتور قلبی -

 شوک الکتریکی -

 دستگاه ضربان ساز بیرونی قلب -

 مایعات )کلوییدها و کریستالوییدها( -

 مواد دارویی )پادزهرها و الکترولیت ها( -

 کانترهای مثانه -

 ظروف جمع آوری نمونه )شیمیایی و بیومدیکال( -

 دستگاه 5 - دستگاه 1 - دوش صحرایی -

 ست کامل 5 - ست کامل 1 - شستشومنابع تامین آب، صابون و مایعات مخصوص  -

 ست کامل 1۵ - ست کامل 5 - وسایل شستشوی چشم )داروهای بی حسی موضعی( -

 به میزان کافی - به میزان کافی - مایعات ضدعفونی کننده -

 به میزان کافی - به میزان کافی - پتو، ملحفه، لباس برای افرادی که رفع آلودگی شده اند -

 بسته 2۵۵ - بسته 2۵ - و سایر وسایل( کیسه های پالستیکی )برای لباسهای آلوده -

 دست 1۵ - دست 5 - لباسهای حفاظت فردی برای نیروهای امدادی -

- CPC دست 1۵ - دست 5 - یا لباسهای حفاظتی در موقع آلودگی شیمیایی 

- RPE سری 1۵ - سری 5 - وسایل حفاظت تنفسی و آمپولهای خود تزریقی آتروپین 

 عدد 1۵ - عدد 5 - ماسک های تنفسی کارتریج و عینک های حفاظتی -

 جفت 1۵ - جفت 5 - دستکش حفاظتی -

 لیتر 2۵۵ - لیتر 2۵ - مایع صابون یا مایع رفع آلودگی -

 بسته 2۵۵ - بسته 2۵ - دستمال مرطوب -

 دستگاه 1۵ - دستگاه 5 - دستگاه اکسیژن کوچک قابل حمل -

 بسته 1۵ - بسته 5 - (detector tube)لوله های آشکار ساز  -

 عدد 2۵۵۵ - عدد 2۵۵ - ظروف نمونه برداری -

 سری 1۵ - سری 5 - برای تشخیص عامل شیمیایی M1۴ ،M256A1 ،M۴ ،M۶کیت های تشخیص  -
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 راهنمای اجرایی کارکرد ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی

 چک لیست ارزیابی بهداشتی کارگاه قبل از وقوع حوادث شیمیایی  -2راهنمای اجرایی 
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 ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیاییراهنمای اجرایی کارکرد 

 چک لیست ارزیابی بهداشتی کارگاه بعد از وقوع حوادث شیمیایی  -9راهنمای اجرایی 
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 راهنمای اجرایی کارکرد ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی

 محیط کارفرم گزارش تفصیلی حوادث شیمیایی در   -4راهنمای اجرایی 
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 :مقدمه

 ظرفیت از که است مصائبی ایجاد علت و آید می بوجود انسانی و طبیعی رخدادهای اثر در که هستند وقایعی بالیا

 برای مردم ضروری نیازهای کمبود بازتاب در اصل بالیا از ناشی میرهای و مرگ اکثر باشد. می فراتر جامعه تطبیق

 ها بررسی است. مشکل بزرگترین باروری از ناشی عوارض و میر و مرگ ثبات، شرایط در است. حتی زندگی ادامه

 باروری سنین در زنان میان در درصد 36 حدود توسعه، حال در کشورهای در بیماریها بار کل از که دهد می نشان

 مرگ از عبارتند است بیماری بار این موجد که بیماریهایی از گروه سه است. درصد 12.5 مردان در میزان این است.

 HIV. عفونت و آمیزشی های عفونت بارداری، با مرتبط های ناتوانی و ها
 نقش بر باروری است. بهداشت مثل تولید و تناسلی دستگاه با مرتبط موضوعات به پرداختن از فراتر باروری بهداشت

 گروه دو هر مشمول امر این دارد. تمرکز است، مؤثر سالمتی روی بر که اجتماعی و جنسی های ارتباط و رفتارها

 است پرداخت. الزم می باروری سنین در زنان زایمان به فقط باروری بهداشت این از پیش .شود می زنان و مردان

 عوامل از متأثر که جنسی رفتارهای حتی و اجتماعی عوامل مردان، و زنان بین ارتباط مفهوم مقوله، این در که

 سالمت مردان، و زنان متفاوت نیازهای وجود گیرد. با قرار توجه مورد هستند، روانی و فرهنگی زیستی، پیچیده

 می طلب را مراقبت استمرار همواره باروری نیازهای رو این از آنهاست. بارور زندگی کننده منعکس همیشه عمومی

 می شروع کودکی دوران از خوب باروری نماید. بهداشت فراهم زندگی طول در سالمتی را نیازهای بتواند تا کند

 از دور روانی شرایط فرهنگی، غلط باورهای از ناشی های خشونت اعمال پرهیز از فیزیکی، فعالیت و شود. تغذیه

  .دارد سالم باروری روند بر تأثیرات مثبت اجتماعی محیط سازی سالم و تنش
 باروری است. بهداشت شده مطرح مهم مسایل از یکی بعنوان بالیا در باروری بهداشت بحث فوق نکات به توجه با

 و ایدز جنسی، تماس راه از منتقله عفونتهای خانواده، و تنظیم سالم باروری باردار، زنان شامل آن اصلی پنج محور و
 ترین بنیادی سالمندان، از میانساالن و جوانان کودکان، نوجوان، سالمت اجتماعی، های آسیب جنسی و خشونتهای

 همراه به مدت بلند و مدت کوتاه متعدد عوارض و شده آسیب دچار زیر دالیل به جریان بالیا در که هستند عناصری

 دارد:

 دیده آسیب منطقه در خدمات ارائه برای اجتماعی ساختارهای ریختن هم به 

 حادثه از ناشی خانوادگی و فردی آشفتگیهای 

 اولیه بهداشتی وسایل و امکانات به دختران و زنان دسترسی عدم 

 های خطرخشونت افزایش نتیجه در و فردی و اجتماعی امنیت کاهش عمومی، نظم خوردن هم به 

 در .است همراه زنان باروری نیازهای به پاسخگویی ظرفیت کاهش با معموالً شرایط این جنسیتی همچنین

 شرایط: این

 قرار کم فاصله با های حاملگی افزایش خطر معرض در زنان که طوری به یابد می افزایش باروری میزان 

 .گیرند می

 از  و ناخواسته بارداریهای میزان بنابراین ندارند، دسترسی خانواده تنظیم و سالم باروری خدمات به زوجین
 .یابد می افزایش نامطلوب شرایط در جنین دادن دست

 یابد می افزایش درمانی بهداشتی خدمات به دسترسی نبود دلیل به ایمن غیر زایمانهای تعداد. 

 دهد می قرار خطر معرض در را کودکان و شیرده و باردار زنان سالمت تغذیه سوء و استرس. 

 دهند می دست از را خود روانی و روحی حمایت شیرده و باردار زنان. 
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 مرگ حتی و شیردهی کاهش وزن، کم نوزاد تولد بارداری، عوارض ناکافی، تغذیه مانند خطراتی همچنین 

 .دارد وجود کند می تهدید را شیرده و باردار زنان مادر که

نداشتن  .است توجه قابل جغرافیایی خاص موقعیت و اقلیمی شرایط به توجه با ایران کشور در طبیعی بالیای آمار
 را پذیر آسیب های گروه تواند می روانشناختی و فیزیولوژیکی فیزیکی، سنی، شرایط به دالیل خدمات به دسترسی

 نسلهای است ممکن خدمات عرضه در ناکارآمدی گونه هر رو از این دهد. قرار ناپذیر جبران صدمات در معرض

 .اندازد خطر به را نیز آینده
 پزشکی علوم دانشگاههای در همکاران مشارکت و دفتر این در اینجانب همکاران تاش با EOP ومد ویرایش

 بهداشت کمیته مسئولیت که ها فوریت و بالیا خطر کاهش و مدیریت دفتر فنی با هماهنگی و همچنین کشور

 در حوزه این کارشناسان و مدیران کلیه از .است شده بازبینی دارد، عهده بر را غیرمترقبه حوادث سالمت در کارگروه

 اند داده بازخوراند و مطالعه را EOP نخستین نسخه کشوری برنامه ارتقای جهت به که علوم پزشکی های دانشگاه

 نموده طراحی خود محلی و ای منطقه شرایط با منطبق را بالیا در عملیاتی برنامه نسخه، مبنای این بر همچنین و

 .شود می قدردانی اند،

 مطلق اسماعيل محمد دكتر

 مدارس و خانواده جمعيت، سالمت دفتر مديركل

 

 برنامه سابقه
 میزان علت به متاسفانه افتاد.  اتفاق بم شهرستان در ریشتر 6.5قدرت  با بزرگی زلزله 13۴2 سال ماه دی 5 در

 مهمترین المللی بین های کمک ، منطقه در درمانی بهداشتی امکانات فروپاشی و درمانی و بهداشتی نیازهای باالی

 رسانی کمک این بخشی اثر المللی، بین کمکهای علیرغم آمد. می شمار به دیده آسیب منطقه در کمک رسانی منبع

 و آوری جمع و مشاهدات اساس بر نگرفت. قرار حمایت مورد خوبی به ها کشور سایر در مشابه مثل حوادث بم در
 شد: اعالم زیر شرح به نتیجه زلزله به مستندات مربوط تحلیل

 نجات و امداد کار راه تعیین و کشوری بررسی یک انجام ضرورت 

 دهنده هشدار سیستم یک استقرار ضرروت 

 ملی سانحه فرماندهی سامانه استقرار 

 المللی بین های کمک بخشی اثر افزایش منظور به کار گردش ترسیم 

 هالل جمعیت 13۴4 سال در بار اولین برای بم، زلزله از پس بحران، در باروری بهداشت خدمات تقویت راستای در

ایجاد  هدف با سریع واکنش های تیم تربیت به اقدام متحد، ملل جمعیت صندوق حمایت با پروژه یک قالب احمر در
 ارایه موضوع به ساماندهی برای ستادی همزمان نمود. حوادث در باروری بهداشت های نیاز به پاسخگویی توان

 از راستا، این در شد. تشکیل پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در بحران زمان در درمانی خدمات بهداشتی

 بحران در باروری بهداشت و عملیاتی استراتژیک برنامه تهیه متدولوژی آموزش منظور به مشاور خارجی نفر یک

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت مشارکت با بحران در مداخله راهنماهای ،13۴5 ابتدای سال در و شد دعوت

 تنظیم و تهیه دالور بهرام دکتر آقای و ابوالحسنی فرید دکتر آقای توسط سازمان ملل جمعیت و صندوق پزشکی

 توسط بحران زمان در باروری بهداشت موضوع با کشوری عملیاتی و برنامه استراتژیک سال همان در گردید. متعاقباً

 های مدول تهیه به نسبت 13۴6 سال در همچنین شد. تدوین دالور بهرام و دکتر شوازی عباسی جالل دکتر آقایان
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 خانم و شتی محسن دکتر آقای توسط بحران شرایط در بهداشت موضوع بهداشت با بخش مدیران برای آموزشی

 .است نشده چاپ شده تهیه متأسفانه سند .گردید اقدام قدمیان ماندانا دکتر

 کمیته بهداشت، معاونت در بالیا خطر کاهش و مدیریت دفتر رئیس اردالن علی دکتر آقای همت با 13۴۶ سال در

 برنامه تدوین و شد یکل تش مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر جمله از بهداشت حوزه نمایندگان ادارات از ای

 همکاران تالش حاصل گرفت. قرار کار دستور در بالیا در خانواده و سالمت باروری بهداشت پاسخ عملیات ملی

 به منجر مرادیان جواد محمد دکتر آقای راهنمایی همراهی و با مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر تابعه ادارات

 کاهش و دفتر مدیریت در طراحی شده فرمت براساس بالیا در خانواده سالمت عملیاتی خدمت بسته اولین تدوین

 در سالمت خانواده عملیاتی برنامه تدوین مبنای و رسید چاپ به 13۶۵ سال زمستان در نسخه این گردید. بالیا خطر

 عملکردهای تفکیک شامل جدید نسخه در شده اعمال تغییرات شد. کشور پزشکی علوم دانشگاههای در بالیا

 کار گردش ها، پیوست خانواده، و باروری سالمت های برنامه از یک هر انتظارات و براساس رسالت تخصصی

 .باشد می بالیا زمان در خانواده سالمت مدیریت

 هدف بیانیه

 عملکرد و ها فعالیت هسته در که است آن نیازمند و است عمومی بهداشت موضوع بالیا از ناشی عوارض کاهش

 راهها این گذارد، می تأثیر سالمت بر مختلف راههای از بالیا گیرد. قرار پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت

 سالمت و بهداشت وضعیت وخامت خدمات، ارایه در وقفه انتقال بیماریها، مرگ، آنی و جراحات و صدمات شامل

 مانند هستند خطر معرض در شدیداً که هایی گروه شرایط، در این غذا. و آب کمبود و روانی های آسیب محیط،

 بیشتر توجه به نیاز برند، می سر به زندان بیمارستان یا در که مردمی حتی و معلوالن سالمندان، کودکان، زنان،

جنسی،  های خشونت ایمن، سقط غیر از ناشی عوارض کاهش برای و باروری بهداشت اهمیت به توجه دارند. با
 بیماریهای بیماریهای سالمندان، جوانان، و نوجوانان بیماریهای کودکان، شایع بیماریهای ایدز، و مقاربتی بیماریهای

 جنسی در روابط و اجباری ازدواج ناخواسته، حاملگی بروز از پیشگیری همچنین نوزادی، دوران بیماریهای مردان،

 خدمات ارایه" :است شده تهیه زیر کلی هدف با برنامه این ایمن. زایمان خدمات تأمین سرپناه، و غذا دریافت ازای

 "بالیا در خانواده و باروری سالمت مناسب مطلوب و

 مرجع های برنامه و قانونی اختیارات

 برنامه این عملیات مبانی در شده ذکر مرجع قوانین

 اصل ،) سوم یکم )فصل و بیست اصل ،) سوم بیستم )فصل اصل ،) اول )فصل دهم اصل اساسی: قانون 

 و پنجاه یکصد و اصل ،)نهم فصل( هفتم و چهل و یکصد اصل ،)دوازدهم ماده( سوم اصل نهم، و بیست
 )هشتم ماده( سوم اصل ،)فصل یازدهم( ششم 

 غیرمترقبه حوادث در سالمت کارگروه دبیرخانه ترجمه بالیا، در باروری بهداشت دستورالعمل 

 یا  باروری بهداشت خدمتی بسته حداقلMISP نوزادان  و مادران میر و مرگ افزایش از پیشگیری )بخش
 (بهداشتی اولیه خدمات در ادغام و باروری سامت جامع خدمات بر نظارت برنامه بخش

 وضعیت شرح

 و دانشگاهها سطح در برنامه این ابالغ از پس است بدیهی گردد، می تهیه ملی سطح در برنامه این آنکه به توجه با
 چه ساخت انسان و طبیعی مخاطرات به پاسخ برای برنامه این شد. خواهد اضافه محلی مربوط جزئیات شهرستانها

 به که مواردی چه و )سونامی و گردباد آتشفشان، طوفان، سیل، زلزله، مانند(دهد  می رخ ناگهانی طور به که آنها
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 این رخداد آثار است. البته شده تهیه  خشکسالی((دهد می قرار تاثیر تحت را ای منطقه کند و تدریجی طور

 خدمات ارایه در باید که اصولی .دارد پوشش تحت منطقه وسعت و مدت طول شدت، درجه به بستگی مخاطرات

 جامعه مداخات اجتماعی، ارتباطات خدمات، کیفیت هماهنگی، از عبارتند شود، گرفته نظر در بالیا در باروری بهداشت

 .مدافعه و انسانی حقوق پذیری، مسئولیت مدیریتی، و فنی سازی ظرفیت محور،

 است. ملزومات شده بیان تفکیک به دارد وجود خدمت دهنده ارایه تیم از که انتظاراتی تخصصی عملکردهای در

 دیده آسیب جمعیت و بالیا ابعاد به توجه با که است شده برآورد ماه 3 مدت به نفر 1۵۵۵۵ جمعیت برای مورد نظر

 وظیفه شرح در آن تأمین و بوده جمعیت نیازهای دهنده نشان ملزومات فهرست حتم طور به .بود خواهد قابل تغییر

 کاهش و مدیریت واحد اعضای سایر با خانواده سامت مدیریت همراهی .نیست تنهائی به خانواده متسال همکاران

 و اطالعات آوری جمع و وضعیت بررسی منظور به بالیا وقوع دقایق نخستین از میدانی بازدید بالیا برای خطر
 بایست می که است اقداماتی سایر از ارجاعات برای درمان حوزه با هماهنگی .است مدیریت الزامی و ریزی برنامه

 به الزم .است وقوع زمان اقدامات مهمترین از ارجاعات بر نظارت و هماهنگی و صورت بگیرد بالیا وقوع از قبل

 آسیب مناطق /منطقه در جمعیت نیازهای به پاسخ برای صرفاً نسخه این در شده تعیین میدانی فعالیتهای است ذکر

 محدودیت دستخوش منابع و امکانات اینکه به توجه با بحران در .است بالیا زمان وقوع در آسیب معرض در یا دیده

 خدمت ارائه در بندی اولویت بنابراین .گیرد می قرار الشعاع تحت سنی معمول گروههای مراقبتهای طبیعتاً شود، می

 آسیب جمعیت کثرت و بهداشتی مراقبت واحد کمبود علت به بحران حاد هنگام فاز به .کند می طلب را مراقبت و

 که شود می یادآور را جهانی بهداشت سازمان تاکید ندارد، وجود باروری بهداشت در جامع خدمات ارائه امکان دیده،

 این به توجه با .است معروف  »باروری بهداشت«به  که شود بسنده »خدمات حداقل بسته «ارائه به باید فاز این در

 از ناشی روانی و استرس جسمی یابد، می افزایش زایمان و بارداری عوارض بعلت حوادث در زنان میر و مرگ که

 به تجاوز ارتکاب بالیای طبیعی؛ وقوع . گردد می حوادث در آن عوارض و زودرس زایمان بروز افزایش باعث حادثه

 سازما همکاری با بایستی باید بنابراین می دهد افزایش را زنان علیه پرخطر رفتارهای بروز و جنسی استثمار عنف،

 برسد  حداقل به بار زیان آثار این زنان، توانمندسازی با المللی، بین و ملی نهادهای و نها
 منجر به غیرمترقبه حادثه یک وقوع از بعد سالهای در سال 5 زیر کودکان تعداد افزایش و ناخواسته های بارداری

این  از ناشی عمدی های جنین سقط و خانواده تنظیم لذا شود می سوءتغذیه و کودکان میر و مرگ نرخ افزایش
 .گیرند قرار توجه مورد باید درحوادث ناخواسته های بارداری

بیماری  و وی آی اچ گسترش بیماران، موقع به درمان عدم پرخطر، و ناسالم جنسی رفتارهای افزایش نتیجه، در
 .دهد می رخ مقاربتی

در  و گیرند، می قرار جنسی تجاوز مورد شده حادثه دچار مناطق در دختران و زنان % 28 موجود آمار اساس بر
 حوادث از جریان در جنسیتی های خشونت به توجه لذا دارد وجود مشکل این وجود بر مبنی شواهدی نیز ما کشور

 .است برخوردار باالیی اهمیت

 در خود دوستان و مدرسه خانواده، دادن دست از با هدف گروههای پذیرترین آسیب از کیی عنوان به نوجوانان
 قاچاقچیان توسط قرارگرفتن سوءاستفاده مورد شدن، واقع جنسیتی خشونتهای قربانی اعتیاد، خودکشی، خطر معرض

 . دارند مراقبت و حمایت به نیاز ، سودجو افراد و

 و ساعات اولین در و است استاندارد فعالیت و اساسی اقدام چند شامل که باروری بهداشت خدمات در بنابراین
 باروری، بهداشت خدمات حداقل بسته اجرای برای افراد و سازمانها هماهنگی دارند اولویت فاز بحران روزهای

 قرار امن، محل در چادرها برپایی جمله از جنسی خشونت بروز خطر کاهش برای تالش(خشونت جنسی از پیشگیری
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 مهای تی در زن کارمند وجود شب، در کافی نور وجود ، امن و دسترسی قابل اماکن در منابع آب و توالتها گرفتن

 پیشگیری روش( هاند گرفت قرار خشونت تحت که افرادی به مناسب ارائه خدمات ،)نویسی نام و غذا توزیع

 هپاتیت واکسیناسیون یوی، آ اچ با مواجهه از پیشگیری مقاربتی، یهای پیشگیرانه بیمار درمان بارداری، از اورژانسی

B، پیشگیرانه، نالمللی بی اصول دقیق رعایت طریق از ایدز /یوی آ انتقال اچ کاهش ،)روانی تهای حمای و کزاز 

 تمیز، زایمان های بسته شامل( نوزاد و مادر یهای بیمار و و میر مرگ میزان افزایش از پیشگیری ایمن، خون انتقال

 استقرار برای الزم اقدامات ایمن، زایمان کیت های فراهم آوردن با بهداشتی مرکز در ماما توسط زایمان انجام

 اطالعات عآوری جم از متشکل و فرصت اولین باروری در بهداشت خدمات ارائه برای ریزی برنامه ،)ارجاع سیستم

 پیشگیری وسایل از استفاده میزان ، ایدز /یوی آ اچ مقاربتی، یهای بیمار نوزاد، و مادر میر و مرگ مورد در ای زمینه

 بازآموزی یا آموزش برای ریزی و برنامه آینده در جامع خدمات ارائه برای مناسب محلهای تشخیص بارداری، از

 .است نیاز مورد وسایل و تجهیزات دادن سفارش بهداشتی، کارکنان

 باروری بهداشت بهداشتی، خدمات حداقل بسته اجرای هماهنگی برای الیق و تجربه با فردی باید بحران ابتدای در
 .شود انتخاب سازمانهاست سایر قبول مورد و بوده باروری بهداشت خدمات اجرای پیشرو که سازمانی توسط

 انجام بدون را باروری بهداشت خدمات حداقل بسته باید بحران، از بعد روزهای و ساعات اولین در که میشود توصیه
 به باروری بهداشت خدمات باید رسید پایدار حالت به شرایط که این محض به و کرد اجرا وضعیت بررسی نوع هر

 .شود ارائه جامع صورت

 :اختصاصی کارکرد با ارتباط در پذیر آسیب های گروه

 :مادران

 دیده آسیب کرده زایمان و باردار زنان 

 باال،  خون فشار ، خونریزی( هستند زایمان و بارداری از ناشی عارضه به مبتال که کرده وزایمان باردار زنان
 از پس افسردگی شدید، تا متوسط خونی ،کم وتناسلی ادراری مشکالت ، ورحم شکم به تروما عفونت،

 ) ....زایمان،

 هستند زودرس زایمان و سقط معرض در یا دارند زایمان عالئم که زنانی. 

 اند داده دست از را خود خانواده اعضای که کرده زایمان و باردار زنان. 

 آسیب و جنسی خشونت معرض در باردار زنان 

 :نوزادان

 گرم 25۵۵ از کمتر وزن با نوزادان و نارس نوزادان 

 ماژور ناهنجاری دارای ای نوزادان زمینه بیماری دارای نوزادان 

 نمی نوزاد از نگهداری به قادر و بوده جدی آسیب دچار مادر یا و داده دست از را خود مادر که نوزادانی 

 باشد

 سرپرست فاقد نوزادان 

 خوار مصنوعی شیر نوزادان 

 :ماهه 57 تا یک کودکان

 رشد روند اختالل و تغذیه سوء به مبتال کودکان 

 ذهنی و وروانی جسمانی معلولیت دچار کودکان 
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 مزمن بیماریهای به مبتال کودکان 

 بیمار کودکان 

 سرپرست فاقد کودکان 

 دیده آسیب و مصدوم کودکان 

 جنسی خشونت معرض در کودکان 

 :نوجوانان

 اند داده دست از را خود خانواده اعضای که نوجوانانی 

 اند گرفته قرار جنسی خشونت معرض در که نوجوانانی 

 درمان تحت مزمن بیماریهای به مبتال نوجوانان 

 ودیابت وآسم قلب بیماریهای مثل ای زمینه بیماریهای یا و العالج صعب بیماریهای درمان تحت نوجوانان 

 والدی تک نوجوانان 

 کند می نگهداری منزل در سالمند فرد یک از که نوجوانان 

 ذهنی و وروانی جسمانی معلولیت دچار نوجوانان 

 :جوانان

 اند داده دست از را خود خانواده اعضای که جوانانی 

 اند گرفته قرار جنسی خشونت معرض در که جوانانی 

 درمان تحت مزمن بیماریهای به مبتال جوانان 

 وآسم قلب بیماریهای مثل ای زمینه بیماریهای یا و العالج صعب بیماریهای درمان تحت که جوانانی 

 هستند ودیابت

 والدی تک جوانان 

 کند می نگهداری منزل در سالمند فرد یک از که جوانانی 

 ذهنی و وروانی جسمانی معلولیت دچار جوانان 

 :میانساالن

 انسدادی های بیماری و آسم( تنفسی عروقی، -قلبی بیماریهای به مبتال ساله 5۶ تا 3۵ مردان و زنان 

 اضطراب، افسردگی،( روان اختالالت معلولیتها، خون، پرفشاری دیابت، العالج، صعب ، بیماریهای)ریه مزمن

 اعتیاد و )...

 تناسلی -ادراری دستگاه عفونتهای و رحمی طبیعی غیر خونریزیهای به مبتال زنان 

 سرپرست بی زنان و خانوار سرپرست زنان 

 اند گرفته قرار جنسی خشونت و آسیب معرض در که زنانی 

 سالم باروری نیازمند افراد 

 میگردد محسوب خطر پر آنها برای بارداری که خانمهایی. 

 درمان مرحله در که خانمهایی ART )همزمان قاعدگی کیل س )باروری کمک روشهای با نازایی درمان 

 دارند قرار بالیا وقوع با. 

 ندارند قرار مناسبی روانی و روحی شرایط در که خانمهایی. 
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 ندارند را آوری فرزند شرایط و تمایل که زوجینی. 

 :سالمندان

 دارد دیگران کمک به نیاز که حرکتی مشکالت با سالمند 

 هشیاری کاهش و شناختی مشکالت با سالمند 

 مانند گردد جدی خطرات متحمل موقع، به مصرف عدم صورت در که اساسی داروهای به وابسته سالمند 

 قلبی نارسایی با بیماران در خوراکی قرصهای یا ها دیابتی در انسولین مصرف

 مزمن یا حاد بیماریهای( کبد کلیه، قلب، مغز، : اصلی عضو 4 بیماری به مبتال سالمند( 

 بینایی و شنوایی اختالل با سالمند 

 سالمندان خانه در ساکن سالمند یا و همراه بدون و تنها سالمند 

 ها فرض پیش

 :موجود ظرفیتهای

 کشور سرتاسر در بهداشت خانه های وجود 

 شهری و روستایی درمانی بهداشتی پایگاههای و مراکز وجود 

 باروری بهداشت زمینه در هایی برنامه وجود 

 سالمت تیم و خانواده پزشک برنامه مجری مراکز و پایگاهها 

 دیده آموزش انسانی نیروی 

 فوریتها و بالیا در خانواده و باروری سالمت پاسخ عملیات ملی برنامه شده تهیه نسخه 

 علوم دانشگاههای در استان هر بالیا وقوع اولویتهای بر مبتنی باروری سالمت پاسخ عملیاتی برنامه تهیه 

 پزشکی کشور

 بالیا برابر در خانوار آمادگی ارزیابی برنامه 

 شود گرفته نظر در بهداشتی پایگاه عنوان به تواند می که مدارس 

 موجود های برنامه در ارتقا قابل نقاط

 بالیا و بحرانی شرایط در باروری بهداشت خدمات به دسترسی تقویت و تأمین 

 جمعی های رسانه طریق از همگانی آموزش 

 بالخیز مناطق در بهداشتی کارکنان طریق از بهداشتی های هشدار تقویت 

 درمانی و بهداشتی خدمات کلیدی گیرندگان تصمیم جانبه همه حمایت 

 بحران زمان در خدمت دهنده ارایه نیروهای مهارتی و فنی توان افزایش 

 بالیا برابر در خانوار آمادگی ارتقاء برای سالمت تیم و خانواده پزشک برنامه ظرفیت از استفاده 

 ملزومات و تجهیزات نگهداری برای مناسب فضای ارتقاء 

 برنامه پشتیبانی و مالی حمایت افزایش 

 مستندات تدوین و تجربیات و اطالعات تبادل به توجه 

 انجام مشترک خدمات که ها بخش سایر بهداشتی های تیم شناسایی و بخشی بین های هماهنگی تقویت 
 وقت اتالف و کاری موازی از جلوگیری برای دهند می
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 کارکرد
 اختصا ی

 سالمت  معیت و خا واده و مدارس

 

SPECIALITY 

FUNCTION 

S6 
 

 

 کارکرد پیوست

S6-1 های مادرانارائه مراقبت 

S6-2 های نوزادانارائه مراقبت 

S6-3 های کودکانارائه مراقبت 

S6-4 های میانساالنارائه مراقبت 

S6-5 های باروری سالمارائه مراقبت 

S6-6 های سالمندانارائه مراقبت 
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 :ی آسیب پذیر در ارتباط با کارکرد اختصاصیهاگروه

 مادران

و زایمان کرده که مبتال به عارضه ناشی از بارداری و  زنان باردار
زایمان هستند ) خونریزی ، فشارخون باال، عفونت ، تروما به شکم 
و رحم ، مشکالت ادراری و تناسلی ، کم خونی متوسط تا شدید، 

 افسردگی پس از زایمان و... (

زنان باردار در معرض خشونت جنسی و آسیب زنانی که 
ارند یا در معرض سقط و زایمان زودرس عالئم زایمان د

 .هستند

 زنان باردار و زایمان کرده آسیب دیده
زنان باردار و زایمان کرده که اعضای خانواده خود را از 

 .دست داده اند

 نوزادان

 نوزادان دارای ناهنجاری ماژور گرم 25۵۵ نوزادان نارس و نوزادان با وزن کمتر از

 زمینه اینوزادان دارای بیماری 
نوزادانی که مادر خود را از دست داده و یا مادر دچار آسیب 

 جدی بوده و قادر به نگهداری از نوزاد نمی باشد

 نوزادان شیرمصنوعی خوار نوزادان فاقد سرپرست

 57کودکان یک تا 

 ماهه

 ذهنی کودکان دچار معلولیت جسمانی و روانی و کودکان مبتال به سوءتغذیه و اختالل روند رشد

 کودکان بیمار های مزمنکودکان مبتال به بیماری

 کودکان مصدوم و آسیب دیده کودکان فاقد سرپرست

 کودکان در معرض خشونت جنسی

 میانساالن

عروقی،  -ساله مبتال به بیماریهای قلبی 5۶تا  3۵زنان و مردان 
بیماریهای صعب ) ی انسدادی مزمن ریههاآسم و بیماری( تنفسی

 ها ، اختالالت روان العالج ، دیابت ، پرفشاری خون ، معلولیت
 افسردگی،اضطراب و...( و اعتیاد)

های های غیرطبیعی رحمی و عفونتزنان مبتال به خونریزی
 تناسلی -دستگاه ادراری

 گرفته اندزنانی که درمعرض آسیب و خشونت جنسی قرار  زنان سرپرست خانوار و زنان بی سرپرست

 زوجینی که تمایل و شرایط فرزندآوری را ندارند .هایی که بارداری برای آنها پرخطر محسوب می گرددخانم سالم باروری

 سالمندان

 سالمند با مشکالت شناختی و کاهش هشیاری سالمند با مشکالت حرکتی که نیاز به کمک دیگران دارد

صورت عدم مصرف به سالمند وابسته به داروهای اساسی که در 
موقع، متحمل خطرات جدی گردد مانند مصرف انسولین در 

 یا قرصهای خوراکی در بیماران با نارسایی قلبی هادیابتی

مغز، قلب، کلیه،  : عضو اصلی 4 سالمند مبتال به بیماری
 بیماریهای حاد یا مزمن() کبد

 بینایی و شنوایی اختالل با سالمند
همراه و یا سالمند ساکن در خانه سالمند تنها و بدون 

 سالمندان
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 دربالیا خانواده سالمت خدمات ارائه تخصصی کارکردهای

 مادران سالمت خدمات ارائه :S1-7  پیوست

 مادران( )واحد سالمت جمعیت و خانواده سالمت گروه  :واحدمسئول

 گروه و واگیر بیماریهای مبارزه مدیریت گروه روان، پزشکی،واحدسالمت هایوفوریت مرکزاورژانس  :همکار واحدهای

 نیروی سازمان درمان، معاونت پزشکی، تجهیزات غذاودارو )اموردارویی(، معاونت غیرواگیر، هایبیماری مبارزه مدیریت

 انتظامی

 شرح کارکرد:

 آنها شدن باردار احتمال یا و هستند حامله بالیا هنگام در زنان از درصد4 حدود المللی، بین مطالعات براساس .1

 و زاست تنش نوزاد و جنین و کرده زایمان و باردار مادران برای وارده آسیبهای دلیل به بالیا وقوع وجوددارد.
 درصد15 افتد می مخاطره به بیشتر شوند، می هم جابجایی متحمل که شرایطی در آنان طبع سالمتی به

 زایمان عفونت، سزارین، زودرس، زایمان سقط، خطر معرض در را مادر و شوند می دار بالیاعارضه در بارداریها

 و مامایی فوریتهای خدمات نبودن دسترس صورت در و دهد می قرار رحم از حاملگی خارج خونریزی، سخت،
 .یابد می افزایش مادر مرگ زایمان،

 .) پیوندد می وقوع به زایمان از پس اول ساعت 24 در آن % 45 که است زایمان از پس مرگها درصد 6۵ ( .2

 است مادران مرگ مهم عامل پنج خونریزی و عفونت ،)باال فشارخون( اکالمپسی پره سخت، سقط، زایمان

 عارضه در مادر مرگ از پیشگیری و اقدام برای طالیی زمان .کند می طلب را خدمات فوری موقع به ارایه که

 %13 ( اکالمپسی پره عارضه در روز، 6 ) مرگها %15 ( عفونت درعارضه ساعت، 2 ) مرگها % 25 ( خونریزی

 مرگ مورد یک هر ازاء به  .(شود می برآورد روز3 )مرگها %۴ (سخت زایمان عارضه در و روز  2 )مرگها

 پروالپس تناسلی، اعضای شامل پارگی زایمان و مامایی با مرتبط عوارض از مادران درصد 25 تا 16 مادر،

 دسترسی فوق، موارد بر عالوه ). برند می رنج نازایی و خونی کم اختیاری، بی رحم،

 خطر به نیز درمان و ارجاع تشخیص، در تأخیر سه دلیل به است ممکن زایمان و مامایی فوریتهای خدمات به .3

 دوران در مادران مراقبت از عبارتست بالیا پاسخ زمان در مادران سالمت برنامه رسالت بنابراین. بیفتد

 آسیب مادران در را بالیا از ناشی آسیب خطر و عوارض که ای گونه به است پس اززایمان و زایمان بارداری،

 .گردد آنان سالمتی حفظ موجب و کاهش داده آسیب معرض در و دیده

 خدمت: مسوول ارایه واحد وظایف شرح

 کرد زایمان و باردار مادران همه شناسایی 

 شده شناسایی باردار زنان کلیه روانی و جسمی سالمت وضعیت ارزیابی و بررسی 

 تروما، شکم، شدید درد آبریزش، خونریزی،( بدون ویژه مراقبت نیازمند و خطر عالیم دارای تعیین تعداد زنان 

 تروما، دردشدیدشکم، آبریزش، خونریزی،) افسردگی تعیین زنان دارای عالیم خطر و نیازمندمراقبت ویژه بدون

معمول براساس  انجام مراقبت برحسب شرایط اضطراری و و افسردگی و... همین سنین بارداری
 ی کشوری هادستورالعمل

  ازنظر  ( زایمان روزاول پس از1۵بخصوص در)ارزیابی وضعیت سالمت جسمی روانی مادران زایمان کرده
 خونریزی، عفونت، دردشکم، فشارخون باالو تروما، آموزش عالئم خطر

 های مادران باردارو زایمان کرده به صورت چهره به چهره براساس هاو آموزشها، توصیهارایه مراقبت
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های ادغام یافته شناسایی مادران بارداروزایمان کرده نیازمند های کشوری وکتاب مراقبتدستورالعمل
 هاای واطمینان ازمصرف مکملهای تغذیهمکمل

 اطمینان از زایمان و های مامایی وزفوریتمرک ارجاع فوری مادران باردارنیازمنددریافت مراقبت دربیمارستان یا 

 بازگشت پیگیری مراقبت پس از مادران ارجاع شده و وضعیت مراقبت نوزاد

 هفته بارداری وباالترهستندبه خدمات زایمان ایمن وآمادگی برای انجام 35اطمینان ازدسترسی مادرانی که در
 زایمان( دردسترس بودن کیف) زایمان بهداشتی وایمن درشرایط اضطرار 

 اطمینان ازدریافت خدمات واکسیناسیون درصورت نیاز برای مادران باردارنیازمندواکسن 

 های مربوطثبت خدمات ارایه شده درفرم 

 گزارش همه مواردمادران فوت شده درزمان بارداری،زایمان وپس اززایمان 

 گزارش مواردمادران باردارصدمه دیده دربحران 
 سالمت مدیریت

  های مامایی وزایمان،آزمایشگاه، پاراکلینیک )بیمارستان یامرکزارایه فوریت ارایه خدمات درمانی واطالع ازمحل
داروخانه و...(  وآگاه کردن مادران بارداروزایمان کرده ازمحل دریافت ارایه خدمات درمانی و پاراکلینیک در 

مات آزمایشگاهی مورد نیاز مادران صورت وقوع عارضه اطمینان از فراهم بودن و در دسترس بودن داروها وخد
 و شفاف نمودن فرایند ارجاع مادران درمعرض خطر به بیمارستان یا مرکز بهداشتی درمانی

  شناسایی نیازهای بهداشتی مادران باردار،زایمان کرده و شیرده و هماهنگی بامسئوالن مربوط برای تأمین
ده )ملزومات شیردهی مصنوعی،البسه مناسب، پوشک و ملزومات موردنیاز مادران باردار، زایمان کرده و شیر

 بند، وسایل نوزاد و...( نواربهداشتی، پشه

 اطمینان از فراهم بودن و سالم بودن ملزومات مورد نیاز ارایه خدمت واطمینان از استریل بودن وسایل زایمان 

  و شستشوی البسه و وسایل، دفع بهداشتی، حمام ) اطمینان از امنیت و بهداشتی بودن محل اسکان مادران
ها و حیوانات ، نظافت، تهیه غذا، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، نحوه نگهداری دام هاجمع آوری زباله

 خانگی و...( 

 اطفاءحریق، )ها و ارتباطات، ایمنی وامنیت خانواده های شایع و بومی منطقه، وضعیت راهاطالع از بیماری

 داروهای مخدر و...(   /ا، دفن اجساد، مصرف موادمصون بودن از حشرات بیماری ز

  ( .خودرو ، برانکارد، ویلچرو)اطمینان از فراهم و در دسترس بودن وسیله حمل ونقل.. 

 های سالمت روان درصورت نیازهماهنگی با مسئوالن مربوطه برای ارایه مراقبت 

 : پزشکی های وفوریت و اورژانس مرکز و هدایت مادران ستاد سالمت خدمات ارائه در همکار واحدهای وظایف شرح

 دانشگاهی کارشناسان توسط خطر معرض در کرده زایمان زنان و خطر معرض در باردار زنان فوری پذیرش پیگیری
 : روان سالمت

 کارشناس به خوراند پس ارائه و روانی مشکالت با کرده زایمان و باردار زنان مشاوره انجام ریزی برنامه و پیگیری
 روانی های آسیب دارای شیرده و باردار زنان نیاز مورد داروهای بهداشتی تامین مراقبت تیم مامایی

 : بیماریها با مبارزه

 مادران ایمنی از اطمینان و واکسن تلقیح در همکاری و باردار مادران برای) کزاز (توام واکسن تامین

 با مطابق ....... و ماالریا سل نظیر منطقه بومی و شایع بیماریهای به مبتا باردار زنان برای الزم داروهای تامین

 درمانی پروتکلهای
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 :دارویی امور

فهرست  در آنها دادن قرار و زنان و مامایی های فوریت در نیاز مورد نیاز مورد مصرف بار یک ملزومات و داروها تامین

 ) مامایی های کیف درمانی، بهداشتی مرکز ( خدمت ارائه واحدهای داوریی قفسه
 : پزشکی تجهیزات

 بهداشتی های مراقبت در زنان و مامایی خدمات برای نیاز مورد پزشکی تجهزات دادن قرار اختیار در و تامین پیگیری

 ساکشن -شارژی ساز اکسیژن...و سنج فشار گوشی و پرتابل شارژی یکید سون ( خدمت دهنده مرکز ارائه و اولیه

 :)..... پرتابل

 : انتظامی نیروی

 با برخورد پیگیری در همکاری و کرده زایمان تازه و باردار زنان و خانواده امنیت و حفاظت تامین و ریزی برنامه

 جنسی خشونت عاملین و متجاوزین
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 مادران سالمت خدمات ارائه کارکرد اجرایی راهنماهای

 ماه 9 مدت در نفری 591 جمعیت در مادران نیاز مورد اختصاصی ملزومات -7 اجرایی راهنمای

 )عدد( خدمت ارایه واحد دریک تعداد ملزومات ردیف

 وسایل

 2 )پینارد( مامایی گوشی 1

 1 سونی کید پروب ژل و حمل قابل کید سونی 2

 2 اورژانس زایمان و مراقبت نیاز مورد های ست 3

4 
 اداره دستورالعملهای و آموزشی راهنماهای ها، کتاب فرمها،

 مادران سالمت
 متناسب نیاز

 دارو ها

 متناسب موالید و براساس دستورالعمل )ویتامین مولتی و آهن قرص کی، فول اسید( دارویی مکملهای 1

 2 کزاز واکسن 2

 2 کزاز ضد سرم آمپول 3

 1۵ واحدی 1۵ توسین اکسی آمپول 4

 5 مترژن آمپول 5

 عدد1 میزو پرستول 

 2 رگام آمپول 6

 از هر کدام 5 )رینگر قندی، نمکی، -قندی( لیتری یک سرم 8

 از هر کدام 2 سفالکسین /سیلین آمپی آمپول ۴

 2 جنتامایسین میلیگرمی ۴۵ آمپول ۶

 2 هیدراالزین آمپول 1۵

 عدد 5 آب مقطر 

 از هر کدام 3 % 2۵ و % 5۵ منیزیوم سولفات ویال 11

 1۵ بتامتازون آمپول 12

 از هر کدام 2 سی سی 1۵ لیدوکائین %2 یا و %1 آمپول 13

 2 پرومتازین آمپول 14

 )کدام هر از( بسته 1 آمپول /متوکلوپرامید میلیگرمی 25 قرص 15

 2 گلوکونات کلسیم آمپول 16

 2 گرم میلی 5 دیازپام آمپول 18

 نیاز صورت در درخواست آمپول پوکه تحویل به مربوط شرایط رعایت با پتدین آمپول 1۴

 2 منیزیوم هیدروکسید شربت 1۶

 2 هموروئید آنتی شیاف یا پماد 2۵

 محلول 5 بتادین کننده ضدعفونی مواد 21

 2 کلوتریمازول پماد 22



118 | P a g e 
 

 NNG 5  تریامسینولون پماد 23

 1۵ ایندومتاسین /دیکلوفناک شیاف 24

 3 تست نیترازین 25
 

 مادران سالمت خدمات ارائه کارکرد اجرایی راهنماهای

 مادران برنامه نیاز مورد آماده های ست 2اجرایی راهنمای

 )است نیاز مورد حداقل یک کیف آماده( زایمان از پس و بارداری معمول های مراقبت کیف

 )است نیاز مورد آماده کیف2 حداقل( زایمان کیف

 تعداد زایمان کیف محتویات

 - حمل قابل کیت سونی یا مامایی گوشی

 و مامایی اورژانس دارویی زایمان، استریل :همراه های ست
 و دارو ای، پارچه و حفاظتی وسایل اپی زیاتومی، زایمان،

 نوزاد تولد بدو واکسنهای
 

 بسته 1 استریل دستکش

 1 دهانی سنج حرارت درجه

 2 مادر و نوزاد هویت تعیین دستبند ناف، بند کالمپ

 1۵ اضافی استریل گاز

 1 باطری و قوه چراغ

 عدد 1 کدام هر از طبی گوشی و فشارسنج دستگاه

 2 استریل مصرف یابار پوار

 1 ´ 1/5 1 /5 ابعاد به نایلونی مشمع زیرانداز

 1 گیری اندازه برای متری نوار

 تعداد زایمان از پس و بارداری های مراقبت کیف محتویات

 1 حمل قابل کیت سونی یا مامایی گوشی

 1 طبی گوشی

 1 فشارسنج دستگاه

 1 )حمل امکان صورت در( بزرگسال ترازوی

 1 دهانی سنج حرارت درجه

 1 متری نوار

 1 قوه چراغ

 عدد5 بهداشتی نوار یا پد گاز،

 بسته 1 مصرف بار یک دستکش

 1 مامایی اورژانس داروهای ست

 5 نوزاد و مادر مراقبت دفترچه و مراقبت ثبت فرم
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 1 نایلونی بند پیش

 2 کوچک مایع صابون

 1 دست شستشوی برس

 بسته 1 مصرف یک بار دستکش

 عدد5 بهداشتی نوار یا پد

 5 مراقبت دفترچه و ثبت های فرم

 ).است نیاز مورد استریل و آماده ست 2 حداقل( زایمان ست

 تعداد زایمان ست محتویات

 2 پنبه جای )پات گالی( استیل کاسه

 )کدام هر از( عدد2 زیاتومی اپی قیچی و جراحی راست قیچی

 2 شستشو برای گرد پنس

 2 کوچک ای قلوه ظرف

 4 راست کوخر پنس

 )کدام هر از(عدد1۵ گاز و پنبه

 ).است نیاز مورد استریل و آماده ست 2 حداقل( زیاتومی اپی ست

 تعداد زیاتومی اپی ست محتویات

 2 استیل سینی

 2 پنبه جای )پات گالی( استیل کاسه

 2 راست متوسط پنست

 2 گیر سوزن پنس

 2 جراحی راست قیچی

 )کدام هر از(عدد1۵ گاز و پنبه

 ).است نیاز مورد آماده ست 2 حداقل( نوزاد تولد بدو های واکسن و دارو ست

 تعداد نوزاد تولد بدو های واکسن و دارو ست محتویات

 2 1ک ویتامین

 2 ژ ث ب واکسن

 2 هپاتیت واکسن

 2 اطفال فلج واکسن

 گردد می انجام بیماریها با مبارزه واحد هماهنگی با تولد بدو واکسیناسیون انجام و واکسن تامین
 مامای توسط مادر باشیر تغذیه و مادر آغوش در کردن گرم ( نوزاد تولد بدو های مراقبت انجام از پس ک ویتامین تزریق

 )گردد می انجام زایمان عامل
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 ).است نیاز مورد آماده ست  2حداقل( زایمان برای حفاظتی و ای پارچه وسایل ست

 تعداد حفاظتی و ای پارچه ست محتویات

 تکه 12 ۴۵*۴۵ ابعاد به شان پارچه

 2 بند پیش و گان

 2 کاغذی یا ای پارچه ماسک

 2 عینک

 2 حوله

 2 ملحفه

 جفت2 چکمه

 .گیرد قرار زایمان کیف در تواند می ست این

 کارکردهای تخصصی : گروه سالمت  جمعیت و خانواده 

 : ارائه خدمات سالمت نوزادان  S1-2پیوست 

 واحد مسوول: گروه سالمت جمعیت و خانواده )واحد سالمت نوزادان( 

های پزشکی، بیمارستان سطح سه ارجاعی، سازمان هالل احمر، واحدسالمت ستادهدایت ومرکزفوریت واحد همکار:
 ، اموردارویی، تجهیزات پزشکیهاروانی، اجتماعی واعتیاد، گروه مدیریت بیماری

 شرح کارکرد 

حدود  .اهندداشتدرصدازنوزادان به خدمات اورژانسی نیازخو۶-15 سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که حدود
بسیاری ازاین مرگها باارائه خدمات بهداشتی . روزاول پس ازتولد اتفاق می افتد2۴های نوزادان دردوسوم مرگ

درصدازنوزادان به خودی خودپس ازتولدتنفس نمی  5-1۵حدود. درمراکزمستقردرمحل حادثه قابل پیشگیری هستند
ازنوزادان یکه مشکالتی درآغازتنفس دارند، نیاز به اقدامات احیا کنندونیازبه تحریک تنفسی دارند و نزدیک به نیمی 

در نارس بودن نوزاد و مشکالت حاد ( عدم شروع تنفس خودبخودی) قلبی ریوی پیدا می کنند و علت اصلی این مشکل
برای پیشگیری ورفع مشکالت ذکرشده درهنگام بروزحوادث . زایمان می باشدکه منجربه آسفیکسی شدید می شود

ی بهداشتی مستقر در محل حادثه به منظور هاغیرمترقبه، به کارگیری ماماهای مجرب آموزش دیده و توانمند در کمپ
بسیار کمک . ی صحرایی مرجعهاپیشگیر ی از عوارض و برگرداندن بیمار به وضعیت عادی تا زمان انتقال به بیمارستان

سخ بالیا عبارت است از حفظ و بهبود سالمت همه جانبه نوزاد در رسالت برنامه سالمت نوزادان در زمان پا. کننده است
شرایط بحرانی پس از وقوع حوادث غیرمترقبه و بالیا و بهبود وضعیت سالمت نوزادان به عنوان یکی از گروههای 

 .آسیب پذیر در بحران

 شرح وظایف واحد مسوول:
 ارائه خدمت :

 ازتولد در ساعت اول زندگی و هم آغوشی مادر و نوزاد.تغذیه نوزاد با شیر مادر بالفاصله پس 

ی مراقبت ازنوزادان سالم، نارس، کم وزن و بیمار و شناسایی عالئم خطرو غیرطبیعی درنوزادان وانجام هاانجام فرایند
 اقدامات ضروری وثبت دقیق آنهاوارجاع به موقع بیمارستان.

 ی تخصصی تر در موارد نیاز.هاالتر ارائه خدمات وکمپپیگیری انتقال همزمان مادر و نوزاد به سطوح با

 توجه به مشکالت عاطفی والدین به خصوص مادران وحمایت و همدلی باآنان.

وعوارض مختلف و هدایت والدین واطرافیان در راستای هامشاوره و راهنمایی والدین در راستای پیشگیری ازبیماری
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 ارتقاء سالمت جسمانی و عاطفی نوزادان

اسایی همه مادران باردار و زایمان کرده و نوزادان آنها و پیش بینی مخاطرات احتمالی برای نوزادی که قرار است شن
 متولدشود و پیگیری فراهم نمودن شرایط انتقال داخل رحمی در صورت نیاز

بهداشت بندناف، ، رعایت هااز نظر آسیب( روزاول پس اززایمان 1۵ بخصوص در)روز  2۴ بررسی وضعیت نوزادان زیر
 زردی، تغذیه با شیرمادرخونریزی محل بندناف، عفونت، تروما، سایرعالئم خطر

ی عاطفی روانی ومعنوی هابررسی وضعیت روحی و روانی مادران زایمان کرده برای نگهداری مطلوب از نوزاد مراقبت
 مادر/والد

 اطالع رسانی درباره شماره تماس و یا محل مراجعه در صورت نیاز

ی غذایی وشیرمادر و ارزیابی وضعیت تغذیه ای هاشناسایی نیازهای تغذیه ای شیرخوار زیر دوماه و دریافت مکمل
 ی غذایی و داروییهای تغذیه ای شامل مکملهاشیرخواران زیر دوماه و نیاز

فاقد سرپرست توسط  ی بهداشتی صحیح از نوزادان مادر از دست داده و اسیب جدی مادر وهااطمینان از انجام مراقبت
 مراقبین یا سرپرست ان جدید

اطمینان از دسترسی همه زنان باردار به خدمات زایمانی ایمن و آمادگی برای انجام زایمان بهداشتی و ایمن در شرایط 
 و ترجیحا انتقال درون رحمی.( دردسترس بودن کیف زایمان)اضطرار 

 موارد مرگ پریناتال.های مربوط و گزارش ثبت خدمات ارایه شده در فرم

پیگیری مادرانی که برای انجام زایمان و یا دریافت خدمات فوریتهای مامایی و زایمان نوزاد در معرض خطر ارجاعی 
 پس از ترخیص.

ارایه مراقبتهای روتین به همه نوزادان سالم و پیگیری شیرخواران پرخطر پس ازترخیص از مراکز درمانی پس ازاسکان 
 می و اتمام کامل جمعیت عمو

 شناسایی گروه هدف
 بارداری توانمند هستند عادی یهاومراقبت اورژانس خدمات ارائه جهت کافی اندازه اطمینان یافتن از اینکه ماماها به

 کارگیری ، بههادرکمپ الزم وامکانات تجهیزات بودن نوزادشامل: دردسترس مراقبت خدمات بودن از دسترس اطمینان

 صحرایی، یهادر کمپ وسرکشی بهداشتی، درمانی خدمات منظورارائه به دیده آموزش ماماهای

 کرده از مادر زایمان و مراقبت طبیعی حاملگی، زایمان دوران اورژانسی یهامراقبت برای الزم تجهیزات بودن آماده

 منظور ارائه خدمات به موقع و به صحیح یهاگیری بدحال، تصمیم و نوزادان مادران مراقبتی یهافرایند ونوزاد، مدیریت

زنان، زایمان و  یهااستاندارد در اورژانس خدمات باالتر و ارائه سطوح به یا انتقال حادثه در محل بهداشتی، درمانی
 نوزادان

 نوزاد انتقال انتقال شیوه از تولد نوزاد بهترین قبل....و شرایط نگهداری بودن نوزاد و نامناسب انتقال نیاز به درصورت

وجود  درصورت مادراست در آغوش انتقال روش بهترین انتقال تولد نوزاد و نیاز به باشد و در صورتمی رحمی داخل
 در راه. نوزاد استفاده نمود انتقال تواند از آنها برایمادر می نبودن نظیر انکوباتور پرتابل/ و در دسترس انتقال امکانات

ویژه  با فرایند احیا نوزاد به کامل خطر و با اشنایی از نوزاد در معرض امرمراقبت نوزاد ماما یا پرستار آشنا به انتقال

 بایستی نوزاد را همراهی. ...نوزاد/ تهویه، آشنا با تنظیمات انکوباتور و نگهداشتن استفاده از بگ و ماسک/ فرایندگرم

 .نمایند

 به نزدیکترین نوزاد بالفاصله بایستی ویژه یهامراقبت نیاز نوزاد به تولد در صورت اول ساعت24 نوزاد در با ارزیابی

 .گردد منتقل  NICUنظیر کودکان متخصص پزشک و دارای ویژه مورد نیاز مراقبت تجهیزات مجهز به مرکز درمانی
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وزایمان، آزمایشگاه،  مامایی فوریتهای یا مرکز ارایه بیمارستان)و پاراکلینیک  درمانی خدمات ارایه از محل اطالع

درصورت  و پاراکلینیک درمانی خدمات ارایه دریافت از محل کرده باردار و زایمان مادران کردن و آگاه( ....و داروخانه
از نوزاد در  مراقبت اختصاصی وسایل بودن از استریل مادر ونوزاد اطمینان ی انتقالهابا تیم و هماهنگی عارضه وقوع
و  و شیرده کرده باردار، زایمان مادران بهداشتی نیازهای زایمان شناساییاز تولد نوزاد  تولد و پس حین یهافرایند

 شیردهی ملزومات)و شیرده  کرده باردار، زایمان مورد نیاز مادران تأمین ملزومات برای مربوط بامسئوالن هماهنگی

 نوزاد،...( بند، وسایل هو نواربهداشتی، پش مناسب، پوشک باشیرمادر، البسه با تاکید بر تغذیه ضرورت درصورت مصنوعی

و وسایل، جمع آوری  و شستشوی البسه بهداشتی، حمام دفع)ونوزادان  مادران اسکان محل بودن از بهداشتی اطمینان
 خانگی،...( ها وحیواناتدام نگهداری سالم، نحوه آشامیدنی آب به غذا، دسترسی ، نظافت، تهیههازباله

از  اطفاءحریق، مصون بودن)خانواده  وامنیت راهها و ارتباطات، ایمنی منطقه، وضعیت وبومی شایع هایاز بیماری اطالع

 مخدر،...( داروهای  /مواد بیماریزا، دفن اجساد، مصرف حشرات

 مدیریت سالمت: 
 هستندبارداری توانمند  عادی یهاو مراقبت اورژانس خدمات ارائه جهت کافی اندازه ماماها به از اینکه یافتن اطمینان

 ، بههادرکمپ الزم و امکانات تجهیزات بودن نوزاد شامل: در دسترس مراقبت خدمات بودن از دسترس اطمینان

 صحرایی، یهادرکمپ و سرکشی بهداشتی،درمانی خدمات منظور ارائه به دیده آموزش ماماهای کارگیری

 کرده ازمادر زایمان ومراقبت طبیعی زایمانحاملگی،  دوران اورژانسی یهامراقبت برای الزم تجهیزات بودن آماده

 منظورارائه به موقع و به صحیح یهاگیری بدحال، تصمیم و نوزادان مادران مراقبتی یهافرایند ونوزاد، مدیریت

زنان، زایمان  یهااستاندارد در اورژانس خدمات باالتر و ارائه سطوح به یا انتقال حادثه در محل بهداشتی، درمانی خدمات
 ونوزادان

 نوزاد انتقال انتقال شیوه از تولد نوزاد بهترین قبل....و نگهداری شرایط بودن نوزاد و نامناسب انتقال نیاز به درصورت

وجود  در صورت مادر است در آغوش انتقال روش بهترین انتقال تولد نوزاد و نیاز به باشد و در صورتمی رحمی داخل
 در راه. نوزاد استفاده نمود انتقال تواند از آنها برایمادر می نبودن پرتابل/ و در دسترسنظیر انکوباتور  انتقال امکانات

 ویژه با فرایند احیا نوزاد به کامل خطر و با اشنایی از نوزاد در معرض امرمراقبت نوزاد ماما یا پرستار آشنا به انتقال

 بایستی نوزاد را همراهی. ...انکوباتور و با تنظیمات نوزاد/ تهویه، آشنا نگهداشتن ازبگ وماسک/ فرایندگرم استفاده

 .نمایند

 به نزدیکترین نوزاد بالفاصله بایستی ویژه یهامراقبت نیاز نوزاد به تولد در صورت اول ساعت 24 نوزاد در با ارزیابی

 .گردد نتقلم  NICUنظیر کودکان متخصص پزشک و دارای ویژه مورد نیاز مراقبت تجهیزات مجهز به مرکز درمانی

و زایمان، آزمایشگاه،  مامایی فوریتهای بیمارستان یا مرکز ارایه)و پاراکلینیک  درمانی خدمات ارایه از محل اطالع

در صورت  و پاراکلینیک درمانی خدمات ارایه دریافت از محل کرده باردار و زایمان مادران کردن و آگاه( ....و داروخانه
از نوزاد در  مراقبت اختصاصی وسایل بودن از استریل مادر و نوزاد اطمینان ی انتقالهابا تیم و هماهنگی عارضه وقوع
و  و شیرده کرده باردار، زایمان مادران بهداشتی نیازهای ازتولد نوزاد زایمان شناسایی تولد و پس حین یهافرایند

 شیردهی ملزومات)و شیرده  کرده زایمانباردار،  مورد نیازمادران تأمین ملزومات برای مربوط با مسئوالن هماهنگی

 نوزاد،...( بند، وسایل و نواربهداشتی، پشه مناسب، پوشک باشیرمادر، البسه با تاکید بر تغذیه ضرورت در صورت مصنوعی

 و وسایل، جمع آوری و شستشوی البسه بهداشتی، حمام دفع)و نوزادان  مادران اسکان محل بودن از بهداشتی اطمینان

 خانگی،...( ها وحیواناتدام نگهداری سالم، نحوه آشامیدنی آب به غذا، دسترسی ، نظافت، تهیههازباله

 اطفاءحریق، مصون بودن)خانواده  و امنیت راهها و ارتباطات، ایمنی منطقه، وضعیت و بومی شایع هایاز بیماری اطالع
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 مخدر،...( داروهای /مواد اجساد، مصرف زا، دفن بیماری ازحشرات

 شرح وظایف واحد همکار:
 : پزشکی یهاووفوریت ومرکزاورژانس ستادهدایت

 داخل شرایط انتقال نمودن خطروفراهم درمعرض تولدیافته تازه خطرونوزادان بارداردرمعرض زنان فوری پذیرش پیگیری

 رحمی

 : روان بهداشت

تیم مراقبت  مامایی کارشناس پسخوراندبه وارائه روانی بامشکالت کرده بارداروزایمان زنان مشاوره انجام پیگیری
 بهداشتی.

 : بابیماریها مبارزه

 ومراقبین مادران به روزآموزش 2۴ زیر نوزادان ازایمنی واطمینان واکسن درتلقیح بدوتولدنوزادوهمکاری واکسن تامین

 درمانی یهاباپروتکل مطابق. ......ماالریاو نظیرسل منطقه وبومی شایع بیماریهای به وپیگیری درمان نوزادبرای

 وبهداشتی.

 :اموردارویی

 آنهادرفهرست وقرار دادن وزنان مامایی یهاموردنیازموردنیازدرفوریت یکبارمصرف وشیرخشک داروهاوملزومات تامین

 .)مامایی یهاویکف درمانی مرکزبهداشتی( خدمت واحدهایارائه داوریی قفسه

 : پزشکی تجهیزات

اولیه  بهداشتی یهادرمراقبت وزنان مامایی خدمات موردنیاز برای پزشکی تجهزات و در اختیار قراردادن تامین
 بگ. .کننده و گرم یهاوپد انکوباتورپرتابل....و فشارسنج وگوشی پرتابل سونیکید شارژی)خدمت  دهنده ومرکزارائه

 . )...وماسک

 احمر: هالل

 بهداشتی یهاباتیم و هماهنگی همکاری...و پتو و و پوشک لباس یهامورد نیاز نظیر بسته ملزومات تامین پیگیری

 هدف. گروه به باروری بهداشت خدمات درارائه

 )باروری بهداشت تیم مامایی کارشناس همراه بسته(اورژانس صورت به نوزاد از اولیه مراقبت و پایه احیا بسته

 تعداد ملزومات ردیف

 عدد 2حداقل  مصرف یک بار پوار 1

 عدد 2 حداقل استریل حوله 2

 یک عدد کننده گرم پد 3

 یک عدد احیا تخته 4

 یک عدد ماسک و بگ 5

 یک عدد نوزاد پتو / گرم ملحفه 6

 یک عدد دست کننده عفونی ضد محلول 8

 حداقل سه عدد استریل گاز ۴

 ضروری ملزومات سایر
 یک قوطی خشک شیر 1

 عدد دو حداقل شیشه سر و شیشه 2
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 بسته دو حداقل کوچک کامل پوشک 3

 سری دو حداقل / پتو / جوراب / نرم کاله / سرهمی لباس 4

 بطری یک حداقل بهداشتی آب 5

 یک بسته مصرف بار کی دستکش 6

 یک رول کاغذی دستمال 8

 یک عدد وسایل حمل کیف ۴

 کارکردهای تخصصی گروه سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

  کودکانهای  : ارائه مراقبتS1-9پیوست 
 جمعیت و خانواده سالمت گروه واحد مسوول:

 واگیر و گروه بیماریهای مبارزه مدیریت روان، گروه پزشکی، واحدسالمت یهاو فوریت مرکز اورژانس واحد همکار:

 درمان، سازمان پزشکی، معاونت ،تجهیزات)غذا و دارو )اموردارویی  غیرواگیر، معاونت هایبیماری مبارزه مدیریت

 انتظامی نیروی

 شرح کارکرد 

درشرای   کودک  ا  ه همه وبه ودسالمت ازح ظ است بالیا ع ار  پاس  در زمان کودکان سالمت بر امه رسا ت
آسی   ها ازگروه یکی عنوان به کودکان سالمت وبه ود وضعیت وبالیا غیرمتر  ه حوادث ازو و  پس بحرا ی

 .بحران پ یردر
 شرح وظایف واحد مسوول:

 وآسی  شده فو   عدادکودکان وگزار  درمنط ه  نس   کیک به سال 6 زیر کان کود ک یه شناسایی 

 دیده

 سو    یه   م تالبه کودکان فور  وار ا  درما ی خدما  وبیمار یازمنددریافت مصدوم کودکان شناسایی
 کودکان درما ی مراحل وپیگیر  باکتریال  هاباال پنومو ی زرد  ع و ت آبی    ک  من ربه اسهال

 وسو    یه رشد رو د اختالل م تالبه کودکان شناسایی 

 مر    همکاران با آن  امی  برا  وهماهنگی سال 6 زیر کودکان ا     یه  یازها  شناسایی 

 داده  ازدست خودرا خا واده اع ا  یا ازوا دی  یکی که کودکا ی بویژه کودکان روا ی روحی وضعیت بررسی
 روان بهداشت م اوره برا  ا د و ار ا 

 خود  ده خا وا ازاع ا  یکی که مادرا ی سال بویژه 6 زیر کودک دارا  مادران روا ی روحی وضعیت بررسی
 . د داده راازدست

 وهمچنی  چهره به چهره آموز  وا  ام سال 6 زیر کودک دارا  مادران آموزشی  یازها  شناسایی 

برا   الزم آموزشها  باشیرمادروارا ه سال 6 زیر کودکان بر   یه با أکید کودک م اوره بامادردرمورد   یه
 کودکان  نسی  هاازخ و ت وپی گیر  شرای  درای  درکودکان غیرعمد  وحوادث ازسوا ح پی گیر 

 هدف گروه شناسایی وا مام عمومی  معیت کامل ازاسکان پس کودکان همه به رو ی  مرا  تها  ارایه 
 سالمت مدیریت

 م زوما   فهرست     کودکان خدمت دهندگان مورد یازارا ه فنی م زوما  بودن ازو ودوسا   ا مینان
 بحران درزمان وعمومی اختصا ی
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  خدمت دهندگان ارا ه به ( ما ا (بیمار وکودک سا   کودک مرا  ت  هافرمهاوبوک ت و وزی   امی 

  فور  خدما  ارا ه دریافت ازمحل سال 6 زیر کودک دارا  مادران  مودن وآگاه رسا ی ا ال 

   معمولهاومرا  ت

 ا  سه  وشست و  بهداشتی حمام دف )سرپرست بی وکودکان خا واده اسکان محل بودن ازبهداشتی ا مینان
دامهاوحیوا ا    گهدار  سا    حوه آشامید ی آ  به غ ا دسترسی    ظافت   هیههازبا ه آور  ووسایل  م 
 خا گی ...( 

 وخ و ت  بی تر ازآسی  پی گیر  برا  سرپرست بی وکودکان خا واده اسکان محل بودن ازایم  ا مینان
 درکودکان

   ا  ا حری   ) خا واده وامنیت ها و ار  ا ا   ایمنیراه منط ه  وضعیت و بومی شای  از بیماریها  ا ال
 ( م در ...  داروها   /مواد ا ساد  مصرف بیمار  زا  دف  ازح را  مصون بودن

 خودرو  برا کارد  وی چرو...()و  ل حمل وسی ه بودن ودردسترس از فراه  ا مینان 

   مادران کردن وآگاه( و...  بیمارستان آزمای گاه داروخا ه) و پاراک ینیک درما ی خدما  ارایه ازمحل ا ال 

 وا مینان عارضه و و  در ور  وپاراک ینیک درما ی خدما  ارایه دریافت ازمحل سال 6 زیر دارا  کودک

 .می و د مراکزآورده ای  به مرا  ت ابرا  ازاینکه کودکان

 آ ها غ ابه دادن و حوه سال 6 زیر کودکان دریافتی غ ا  غ ا میزان  و  بودن ازمناس  ا مینان 

 شرح وظایف واحد همکار:

 :پزشکی یهاو فوریت ومرکزاورژانس ستادهدایت

 خطر درمعرض کودکان فور  پیگیر  و پ یر 
 :روان بهداشت

کارشناس  به پس ورا د وارا ه روا ی روحی دچارم کال  کودکان ومرا  ی  مادران کودکان م اوره ا  ام پیگیر 
 بهداشتی مرا  ت  ی  مامایی/ بهداشتی

 :بیماریها با مبارزه

 ایمنی از وا مینان واکس  در   یح وهمکار  ساز  ایم  ک ور  بابر امه مطاب  کودکی دوره واکس   امی 

 منط ه وبومی شای  ها ازبیمار  وپی گیر  درمان برا  کودک ومرا  ی  مادران به سال  آموز  8کودکان زیر 

 وبهداشتی درما ی  هابا پرو کل ماالریا و غیره مطاب   ظیرسل
 :پزشکی تجهیزات

او یه و    بهداشتیهادرمرا  ت کودکان مرا  ت خدما  مورد  یاز برا  پزشکی   هزا  و در اختیار راردادن  امی  
بگ و ماسک  رازو  کننده گرم  هاپد و پر ابل و ا کوبا ور ف ارسن  وگوشی ا وسکوپ)خدمت  دهنده مرکزارا ه
 و ...( ابسال گ دماسن   دسن 

 :احمر هالل

 . .....وپتوو وپوشک   اس  هامورد یاز ظیربسته م زوما   امی  پیگیر 

 کودکان به خدمت دهنده ارا ه بهداشتی  هاسایر ی با  وهمکار  هماهنگی
 غذاودارو( معاونت)اموردارویی

  هامورد یازدرفوریت وشیرمصنوعی یک ارمصرف وم زوما ( آه  ویتامی   طره مو تی)   یه داروهاومکم ها   امی 
 )بیمارستان - مرکزبهداشتی درما ی خدمت ارا ه واحدها  داوریی   سه آ هادرفهرست و راردادن کودکان
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 کودکان سالمت خدمات ارائه کارکرد اجرایی راهنماهای

 ماه 9 مدت در نفری 9221 جمعیت در کودکان نیاز مورد اختصاصی ملزومات -7 اجرایی راهنمای 

   

 ردیف ملزومات تعداد در یک واحد ارائه دهنده خدمت

 1 وسایل ماه 3

 2 شیر مصنوعی شیرخواران زیر یکسال 25

 3 شیشه شیر ۴

 8 اموکسی سیلین/کوتریموکسازول/سفالکسین 16

 ۴ دیفن هیدرامین/ 4

 ۶ استامینوفنشربت  24

 1۵ محلول بتادین /الکل اتیلیک 2

 11 او ار اس ۴۵

 13 پماد سولفاستامید چشمی ۴

 14 پماد تتراسایکلین پوستی 2

 15 پماد نیتروفورازان ۴

 16 نیستاتین/ویوله دوژانسین 16

 18 قطره مولتی ویتامین 1۵۵

 1۴ قطره آهن 1۵۵
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 کارکردهای تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

 ارائه خدمات سالمت میانساالن 1S-4-پیوست

 سالمت جمعیت وخانواده )سالمت میانساالن(   :واحد مسئول

 : واحدهای همکار
سازمان ، اموردارویی، واحدمدیریت بیماریهای واگیر و واحد مدیریت غیرواگیر، های پزشکیستاد هدایت و مرکز فوریت

 هالل احمر،آموزش وارتقا سالمت،سازمان نیروی انتظامی

 : شرح کارکرد

سال  3۵ - 5۶ رسالت اداره سالمت میانساالن در بحران ارائه به موقع و مناسب خدمات سالمت به زنان و مردان
بالیا یا مبتال به بیماری زمینه ای خاص یا آسیب پذیر)زنان مجرد، تنهاشده به دلیل  درمعرض خطرعوارض ناشی از

بالیا،زنان سرپرست خانوار،زنان ومردان معلول،زنان ومردان مبتالبه بیماری مزمن،زنان درمعرض خطرو دچارخشونت 
 .میباشد جنسی(

 شرح وظایف واحد مسوول

 ارائه خدمت

  سال آسی  دیده در معرض خطرز ان بی سرپرست  91 - 53  سمی وروا ی ز ان ومردانشناسایی و ارزیابی سالمت
ها  مزم  ارا ه خدما  رو ی  الزم برا  ز ان و مردان در معرض شده ز ان سرپرست خا وار  مع ول  م تال به بیمار 
 اشی ازحادثه و ار ا  موارد ها  ها  روا پزشکی و سایر اورژا سخطرو م تالبه م کال  خو ریز  شکستگی اورژا س

 درمعرض خطر

  بررسی و عیی  سالمت بارور  پیگیر  ارا ه خدما  م اوره سالمت روان وار ا  افراد دچارم کل روان به کارشناس
 بهداشت روان

 ها  فو  عیی   عداد افراد حت  ک ل و  عیی   یازها  سالمت افراد  حت  ک ل هریک از افراد درگروه 

 ها  ها  فو  درخصوص رفتارها  پرخطر و ه دارها  الزم برا  ح ا ت از گروهموزشی به گروهارا ه خدما  آ
 ها  آموزشیها  ا تماعی  احتما ی و وزی  بستهپرخطر به ویژه ز ان دربرابرآسی 

 ها  م ت فث ت ک یه خدما  ارا ه شده وگزار  از موارد مرگ ومیر وآسی  دیدگی 

   و پیگیر  موارد ار ا  شده و ارا ه خدما  پیگیر ا مینان از حت ا  ام ار ا 

 مدیریت سالمت

 پیگیر   امی   یازها  بهداشتی او یه برا  ز ان از   یل  واربهداشتی   موادشوینده     اس زیر یک بار مصرف 

  سایر .و .پیگیر   امی  داروها  مورد یاز بیماران م تالبه بیماریها  زمینه ا  مزم  از  یل دیابت  پرف ار  خون .
 ها  داروها  ضد ارچ  آرام ب ش و ضدافسردگیسال ما ندآ تی بیو یک 91 - 53 داروها  مورد  یاز ز ان و مردان

 ها   امی  داروها  مورد یاز بیماران م تال به م کال  اورژا سی  اشی از بالیا از   یل سرم خون  فرآورده
 خو ی وسایل پا سمان

 د  یاز امی  خدما  آزمای گاهی مور 

 ا مینان از فراه  بودن   هیزا  حمل و  ل بیماران 

 آ ها سال درخصوص وضعیت سالمت و  امی   یازها  افراد  حت  ک ل 91 53ا مینان از آرامش ز ان و مردان 

 :شرح وظایف واحدهای همکار

 :های پزشکیستاد هدایت و مرکز اورژانس وفوریت

 در بیمارستان و مرکز درما ی پیگیر  پ یر  فور  میا ساالن درمعرض خطر
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 :بهداشت روان

 مامایی  /پیگیر  ا  ام م اوره میا سال دچار م کال  روحی روا ی و ارا ه پس ورا د به کارشناس بهداشتی
  ی  مرا  ت بهداشتی

 : هامبارزه با بیماری

 رما ی و بهداشتیها  دآموز  برا  درمان و پی گیر  به بیماریها  شای  و بومی منط ه مطاب  با پرو کل 

 پیگیر  درمان بیماران م تال به بیماریها  شای  و بومی منط ه 

 :اموردارویی

  امی  داروها وم زوما  یک ار مصرف مورد  یاز راردادن آ ها در فهرست   سه داوریی واحدها  ارا ه خدمت 
 )مرکز بهداشتی درما ی  بیمارستان(

 :تجهیزات پزشکی

 امی  و دراختیار  راردادن   هزا  پزشکی مورد  یاز برا  خدما  مرا  ت )ا وسکوپ  گوشی ف ارسن  بگ ماسک 
 بزرگسال   رازو  دماسن  ابسال گ و...( 

 :هالل احمر

 ..ها    اس  وار بهداشتی و   اس زیر یک بار مصرف.پیگیر   امی  و وزی  م زوما  مورد  یاز  ظیر بسته

 :سالمت آموزش و ارتقا

 ا ها  شای  و منط هها ورسا ه آموز  سالمت بهداشت فرد  آ  غ ا بیمار  امی  و وزی  بسته

 :نیروی انتظامی

 امی  امنیت منط ه اسکان ومرا  ت به ویژه ز ان و دختران  

 پیگیر  برخورد با عام ی    اوز و خ و ت 
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 میانساالن سالمت خدمات ارائه کارکرد اجرایی راهنماهای

 ماه9 مدت در نفری )میانساالن(99000 جمعیت در میانساالن نیاز مورد اختصاصی ملزومات -7 اجرایی راهنمای

ردی

 ف
 ملزومات

 یک در تعداد

 ارایه واحد

 )عدد( خدمت

 توضیحات ماه دوم و سوم

 36۶1۵ 1۴455 مصرف یکبار اسپاکولوم 1
)شیوع عفونت های تناسلی و خونریزی 

 =3*1۴455غیر طبیعی رحم(*های 

 2*1۴455  36۶1۵ لباس زیر یکبار مصرف 2

3 
 راهنماهای ها، کتاب فرمها،

 اداره و دستورالعملهای آموزشی

 میانساالن سالمت
   متناسب نیاز

 داروها   داروها

 235۴6۵  دی کلسیم قرص 4
( 3۶31سال) 5۶تا  5۵زنان 

*۶۵=3538۶۵ 

 442۶2۵  آهن قرص 5
قرص آهن به ازای هر زن  3هفته ای 

1۴455*36=6643۴۵ 

  1۵۵۵ 1۵۵۵ رینگر سرم 6

 2*%3۵*1۴455 22146 11۵83 کلوتریمازول واژینال کرم 8

  11۵83 5536 مترونیدازول شیاف یا کرم ۴

 155۵22 88511 سیلین داکسی کپسول ۶
*  %3۵قرص برای یک دوره درمان* 14

1۴455 

 3321۶۵ 166۵۶5 مترونیدازول قرص 1۵
 %3۵قرص برای یک دوره درمان*3۵

*1۴455 

 22146۵ 11۵83۵ فلوکونازول قرص 11
 %3۵قرص برای یک دوره درمان*2۵

*1۴455 

 31۵۵44 155۵22 آسیکلوویر قرص 12
 %3۵قرص برای یک دوره درمان*2۴

*1۴455 

  11۵83 5536 آسیکلوویر پماد 13

 88511 3۴855 فلوکساسین سیپرو قرص 14
برای یک دوره کپسول 8

 1۴455*%3۵درمان*

 354336 18816۴ اسید مفنامیک کپسول 15
کپسول برای یک دوره 24

 1۴455*%4۵درمان*

 1۴455* %3۵یک بلیستر در ماه * 11۵83 5536 دی ال قرص 16

18 
 پروژسترون مدروکسی قرص

 1۵ استات
51684 1۵334۴ 

 %4۵قرص برای یک دوره درمان* 8
*1۴455 
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1۴ 
 2۵ و 1۵ فلوکسیتین کپسول

 گرمی میلی
1554۵۵ 31۵۴۵۵ 

 %14شیوع افسردگی:
38۵۵۵*14%*۶۵ = 

1۶ 
 1۵ و 5 کلردیازپوکساید قرص

 میلیگرمی
1554۵۵ 31۵۴۵۵ 

 = ۶۵*%1۵*38۵۵۵ 222۵۵۵ 111۵۵۵ دیابت داروهای 2۵

 =  ۶۵%16*38۵۵۵ 3552۵۵ 1886۵۵ باال فشارخون داروهای 21

  854۵ 854۵ قلبی داروهای 22

  شیشه1۵  فیکساتور یا سفید الکل 23

24 
 ترالی( بزرگسال احیاء های دارو

 )اورژانس
  متناسب نیاز متناسب نیاز

 

 78455 عداد ز ان میا سال 
  91111 عداد میا ساالن 
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 کارکردهای تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

 ارائه خدمات باروری سالم: 1S-5 پیوست

 سالمت جمعیت وخانواده )باروری سالم(   :واحد مسئول

و  اجتماعی روان سامت دفتر واگیر، های بیماری مدیریت مرکز و پیشگیری گروه دارویی، امور :واحدهای همکار
 ارجاعی بیمارستان اعتیاد،

 کارکرد شرح

 گردیده و بحران آغاز از پس روزهای اولین در ویژه به سالم باروری خدمات به دسترسی کاهش سبب بحران شرایط

در  و خانوار عمومی شرایط تضعیف و سقط مانند آن مخاطره پر وپیامدهای پرخطر و ناخواسته های حاملگی افزایش
که  شود می مشاهده شرایطی واجد افراد در ویژه به مسئله این .دارد دنبال به را مربوط بیماریهای بار افزایش نتیجه
 برنامه بنابراین  .)کاندوم و قرص( دارد  عهده به را مربوطه روش از استفاده درچگونگی را نقش ترین اصلی گیرنده

 می شمار به ضرورت یک طبیعی بالیای و ها بحران با مواجهه در سالم باروری نیاز مورد خدمات تامین برای ریزی

 1۵ - 4۶ سنی گروه خانمهای را  )جمعیت از درصد 18 - 2۵ حدود( جمعیت  از توجهی قابل بخش از آنجاکه .آید
 گروه به بحران شرایط در گروه این به خدمات انجام و شرایط به توجه دهند، می اختصاص به خود همسردار ساله

 :است زیر موارد شامل ها گروه این .است امری ضروری پرخطر های

 ندارند را آوری فرزند شرایط و تمایل که زوجینی. 

 میگردد محسوب خطر پر آنها برای بارداری که هایی خانم. 

 درمان  مرحله در که هایی خانمART همزمان قاعدگی یکیلس باروری( کمک روشهای با نازایی )درمان 

 .دارند قرار بالیا با وقوع

 ندارند قرار مناسبی روانی و روحی شرایط در که هایی خانم. 

 اند جنسی( بوده اجتماعی )خشونت های آسیب برخی معرض در که هایی خانم. 

 کاهش منظور به سریع مداخله توان و آمادگی سطح ارتقاء بالیا به پاسخ در سالم باروری سالمت اداره رسالت

 .باشد می ناباروری درمان تحت زوجین المت س تامین و بحرانی شرایط در پرخطر و های ناخواسته حاملگی

 مسوول واحد وظایف شرح

 پوشش تحت منطقه در همسردار ساله 1۵ - 4۶ زنان تمامی سالمت وضعیت و تعداد از اطالع 

 سنی های گرو کیک تف به پوشش تحت منطقه در دیده آسیب که فوق گروه از جداگانه فهرست تهیه 

 افراد این .باشند می خدمات گرفتن اولویت در زمانی مقطع این در بالیا شرایط در که زنانی شناسایی 

 .ندارند را آوری فرزند شرایط و تمایل که زوجینی :شامل

 میگردد محسوب خطر پر آنها برای بارداری که هایی خانم. 

 درمان مرحله در که هایی خانم ART )همزمان قاعدگی لسیک  )باروری کمک روشهای با نازایی درمان 

 .دارند قرار بالیا وقوع با

 ندارند قرار مناسبی روانی و روحی شرایط در که هایی خانم. 

 اند بوده اجتماعی های آسیب برخی معرض در که هایی خانم. 

 روش از استفاده به تمایل که افرادی به سالم باروری خدمات ارائه جهت اولیه معاینه و مشاوره و بررسی 

 .دارند فاصله گذاری
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 با باروری  مرتبط عارضه دچار زبحران ا پس دالیلی به بنا که افرادی پزشک توسط درمان و ویزیت و معاینه

 .اند شده) بارداری از پیشگیری وسیله از استفاده عدم یا استفاده از ناشی عوارض )مانند

 درمان سیکل در که ناباروری زوجهای برای نیاز مورد داروهای و پیشگیری اقام نیاز اعالم ART قرار 

 دارند

 ) بحران ضعیت و و منطقه مشکالت به توجه با (. 

 خدمت گرفتن اولویت در افراد به الزم های اموزش ارائه با همراه نیاز مورد خدمات ارائه 

 درمان کیل س در که پوشش تحت منطقه نابارور زوجین به خدمت ارائه ART دارند قرار. 
 همکار واحد وظایف شرح

 :دارویی امور

 خانواده سالمت گروه با گذاری فاصله اقالم توزیع و تامین در همکاری

 :روان سالمت گروه

 واحد پروتکل با مطابق الزم پیگیری و مشاوره و عملیاتی های تیم سوی از شده ارجاع افراد به کمک در همکاری

 مربوطه

 :ها بیماری با مبارزه و پیشگیری گروه

 مورد یا بوده پرخطر رفتارهای به مشکوک که افرادی در مربوطه واحد سوی از ارجاعی موارد پذیرش در همکاری

 .اند گرفته قرار اجتماعی های آسیب برخی

 :بیمارستان

 الزم پسخوراند ارسال و مشکل شدن مرتفع به کمک عملیاتی، های تیم سوی از ارجاعی موارد پذیرش

 

 راهنماهای اجرایی کارکرد ارائه خدمات باروری سالم

 ماه 9 نفری در مدت 79977 ملزومات اختصاصی مورد نیاز باروری سالم در جمعیت -7 راهنمای اجرایی

 )عدد(  تعداد در یک واحد ارایه خدمت وسایلملزومات و  ردیف

 قراص 35 کاندوم مردانه 1

 3۴۵A 1۴آیودی کاپرتی  2

 4 تنا کولوم 3

 4 هیسترومتر 4

 )عدد(  تعداد در یک واحد ارایه خدمت داروها 

 86  رص  وو ورژسترول 7

 78 آمپول سیک وف  2

 DMPA 78آمپول  9

 4 بتادی  4

 LD 941 رص  5

 95  ر  فازیک  رص 6

 11  رص الینسترو ول 1
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 خود به را جمعیت کل درصد 2۵ تا 18 بر بالغ جمعیتی حدودا که همسردار ساله 1۵-4۶ زنان تعداد به باتوجه

 روشهای خصوص در اعداد ماهه سه زمانی فاصله و گذاری فاصله های روش از استفاده شیوع و دهند اختصاص می

 .است گردیده اورد بر واقع مقدار از باالتر عدد مردانه کاندوم مثل روشی مورد در البته اند محاسبه گردیده مختلف

 .باشد متفاوت است ممکن مختلف استانهای عدد در این است بدیهی

 سالم باروری خدمات ارائه کارکرد اجرایی راهنماهای

 سالم باروری برنامه نیاز مورد آماده های ست -2 اجرایی راهنمای

 تعداد ست آیودیمحتویات 

 2 فورسپس

 2 چیتل فورسپس

 5 دستکش استریل

 2 اسپکو وم استریل

 2  ناکو وم

 2 رینگ فورسپس

 2  یچی  راحی

 2 هیسترومتر

IUD 2 

 4 شان

 ).است نیاز مورد آماده ست 2 حداقل( خانواده تنظیم اقالم ست

 تعداد محتویات ست اقالم تنظیم خانواده

 18 آمپول سیکلوفم

 DMPA 18آمپول 

 35 قرص ال دی

 18 قرص تری فازیک

 18 قرص لونورجسترول

 4 سی سی 1۵و 5سرنگ یکبار مصرف 

 جفت 4 دستکش معاینه

 قراص 2 کاندوم
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 کارکردهای تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده در بالیا

 ارائه خدمات سالمت سالمندان:  1S-1 پیوست

 برنامه سالمت سالمندان() جمعیت،خانوادهگروه سالمت  :واحدمسئول

اداره بهزیستی، واحد آموزش و ارتقاءسالمت ،ستاد هدایت و مرکز  معاونت غذا ودارو ، اموردارویی، :واحدهای همکار
 های غیرواگیر،واحدسالمت روان،اجتماعی و اعتیادهای واگیر و واحدبیماریی پزشکی،واحدبیماریهافوریت

 شرح کارکرد

سال و باالتر به دلیل  6۵ برنامه سالمت سالمندان در بحران، ارائه به موقع و مناسب خدمات به تمامی افراد رسالت
 .آسیب پذیر بودن این گروه است

 شرح وظایف واحد مسوول

 ارائه خدمت

 شناسایی سالمندان آسیب دیده جسمی وروانی،تنها،معلول،مبتال به بیماریهای مزمن، مبتال به الزایمر،

 های واگیرمبتال به بیماری

 ارزیابی سالمت جسمی وروانی سالمند وانجام معاینه فیزکیی

 تعیین نیازهای هرفرد سالمند به صورت مجزا و افراد تحت تکفل آنها

 ارائه خدمات مورد نیاز درخصوص مشکالت جسمی و روانی سالمندان،و پیگیری تأمین داروهای مورد نیاز آنان

 موارد پرخطر به مراکز درمان ی ابیمارستانهاوارجاع سریع 

 ی پرخطرها،پیشگیری از بروز رفتار( متناسب با بیماری)ارایه آموزشهای الزم در خصوص عالئم خطر بیماری ه رفرد

 ثبت کلیه خدمات ارائه شده و گزارش موارد مرگ و میر سالمندان آسیب دیده یا ناشی از بیماری

 ترخیص شده از بیمارستان پیگیری مراقبت ازسالمند

 مدیریت سالمت

 البسه،پتو،پوشک بزرگسال،لباس زیرو...()پیگیری تامین وسایل مورد نیاز پوششی،بهداشتی 

 ...پیگیری تامین داروهای مورد نیازسالمندان که بیشتر مصرف دارند مانند نیتروکانتین،تریام ترناچ،لوزارتانو

 برای سالمندانپیگیری تامین وسایل ترالی اورژانس 

 شرح وظایف واحد همکار

 :اموردارویی

 ها  دارویی امی  دارو مورد  یاز سا مندان از  خیره استرا ژیکی و  أمی  مکمل

 :آموزش سالمت

 ها  سنیآموز  عمومی بر اساس محتوا  آموزشی متناس  با گروه

 :ی پزشکیهاستاد هدایت ومرکز فوریت

  یاز و  امی  ا ت ال وبستر  سا مندان در معرض خطر آمی  و  وزی  م زوما  مورد 

 :بهزیستی

 مساعد  در  أمی  سر پناه و حمایت همه  ا  ه سا مندان و در موارد  زوم  امی  سمعک و با ر  واکر و وی چر
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 :واحد سالمت روان

 مساعد  در  أمی   یازها  روا ی  معیت سا مندان
 است شده گرفته نظر در سالمندان جمعیت % 1۵ میانگین صورت به نفری 1۵۵۵۵ پوشش تحت جمعیت نکته : در

 .باشد می سالمند نفر 1۵۵۵ معادل که
 

 راهنمای اجرایی کارکرد ارائه خدمات سالمت سالمندان

 ماه 9نفری در مدت 9900ملزومات اختصاصی مورد نیاز سالمندان در جمعیت  -7راهنمای اجرایی 

 ملزومات ردیف

ملزومات  /دارو نفر تعداد

 مراقبت برای نیاز مورد

 اول ماه های ضروری

 ملزومات/ دارو تعدادنفر

 برای مراقبتهای نیاز مورد

 سوم ماه تا معمول

 محاسبه نحوه

 1۶5۵=8۴۵۵*%25 1۶5۵  باطری و سمعک 1

 1۶5۵=8۴۵*%25  1۶5۵ ویلچر 2

  1۶5۵  واکر و عصا 3

4 
راهنماهای آموزشی و 

سالمت دستورالعمل های اداره 
 سالمندان

   متناسب نیاز

 داروها

   سالمندان تعداد به پاییز فصل در انفلوانزا واکسن 5

6 
داروهای آرام بخش و ضد 

 سیتالوپرام، لورازپام، افسردگی
156۵  8۴۵۵*2۵%=156۵ 

8 
انسولین، ( دیابت ضد داروهای

 فورمین و...( مت
156۵  8۴۵۵*2۵%=156۵ 

 3۶۵۵=%5۵*8۴۵۵  3۶۵۵ ملین شربت یا قرص ۴

 8۴۵=%1۵*8۴۵۵  8۴۵ )نیاز صورت در( دیگوکسین ۶

 3۶۵۵=%5۵*8۴۵۵  3۶۵۵ استفاده مورد بیوتیکهای آنتی 1۵

11 
 تزریقی،داروهای سرمهای انواع

 اورژانس ترالی
بر اساس نیاز بیماران 

 تامین شود
  

 312۵=%4۵*8۴۵۵  312۵ خون فشار ضد داروهای 12

13 
 چربی ضد قرص

 آتورواستاتین و...((خون
118۵  8۴۵۵*15%=118۵ 

 3۶۵۵=%5۵*8۴۵۵  3۶۵۵ )... استامینوفن،( مسکن 14
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 کارکرد
 اختصاصی

 سالمت جمعیت و خانواده و مدارس

 

SPECIALITY 

FUNCTION 

S6 
  

 کارکرد پیوست

1-1-6S جوانان هایمراقبت ارائه 

1-2-6S نوجوانان یهامراقبت ارائه 
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 کارکردهای تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده دربالیا

 : ارائه خدمات سالمت جوانان1-7-7پیوست 

 واحدمسئول: دفترسالمت جمعیت ،خانواده و مدارس )اداراه سالمت جوانان(
واحدهای همکار: ستاد هدایت و مرکز فوریت های پزشکی ، معاونت غذا ودارو )امور دارویی (، مرکز مدیریت مبارزه 
بیماریهای واگیر و غیرواگیر، سازمان هالل احمر، دفترآموزش و ارتقا سالمت ، سازمان بهزیستی ، سازمان شهرداری ، 

 ی انتظامی ستاد فرماندهی وزارت ورزش و جوانان ، سازمان نیرو

 کارکرد: شرح

 معرض در سال 1۴ - 3۵ سنی گروه به سالمت خدمات مناسب و موقع به ارائه بحران در جوانان سالمت اداره رسالت
 .باشد می پذیر آسیب یا خاص ای زمینه بیماری به مبتال یا بالیا از ناشی خطر ، عوارض

 مسئول واحد وظایف شرح

 خدمت ارائه

 اند،در داده دست از را خود خانواده اعضای که افرادی: شامل حمایت نیازمند و خطر معرض در جوانان شناسایی 
تک  (... دیابت آسم، ای )قلبی، زمینه مزمن بیماریهای العالج، صعب روانی، بیماریهای به مبتال خشونت، معرض
 و میر و مرگ موارد از گزارش و منزل در سالمند یک مراقب ذهنی، و روانی و جسمانی معلولیت دچار والدی،

 روان های اورژانس شکستگی، خونریزی، به مبتال جوانان و نوجوانان فوری ارجاع و مختلف های آسیب دیدگی
 .حادثه از ناشی های اورژانس وسایر پزشکی

 افرادی شامل، حمایت نیازمند و خطر معرض در جوانانی و نوجوانان روانی و جسمی سالمت وضعیت رزیابی ا 
 العالج  صعب روانی، بیماریهای به مبتال ، خشونت معرض در ، اند داده دست از را خود اعضای خانواده که

 ذهنی، و روانی و جسمانی معلوایت دچار والدی، تک (،.... دیابت ، آسم قلبی،( ای زمینه مزمن بیماریهای

 .منزل در سالمند مراقب یک

 حمایت نیازمند و خطر معرض در جوانان باروری سالمت تعیین و بررسی 

 جوانان روان سالمت مشاوره خدمات ارائه 

 فوق های گروه در افراد از یک هر تکفل تحت افراد سالمت نیازهای تعیین و تکفل تحت افراد تعداد تعیین 

 از حفاظت برای الزم هشدارهای و پرخطر رفتارهای خصوص در فوق های گروه به آموزشی خدمات ارائه 
 جنسی های خشونت و اجتماعی های آسیب برابر در دختران ویژه به پرخطر هایگروه

 شده ارائه خدمات کلیه ثبت الزم روتین خدمات ارائه 

 پیگیری خدمات ارائه و شده ارجاع موارد پیگیری و ارجاع انجام صحت از اطمینان 

 سالمت: مدیریت

 یکبارزیر  لباس شوینده، مواد بهداشتی، نوار قبیل از جوان دختران برای اولیه بهداشتی ملزومات تامین پیگیری 
 مصرف

 ازبالیا  از ناشی اورژانسی مشکالت دارای یا مزمن بیماری به مبتال بیماران نیاز مورد داروهای تامین پیگیری 
 سال 1۴ - 3۵ هدف گروه نیاز مورد داروهای سایر و پانسمان وسایل خونی، های فرآورده خون، سرم، قبیل
 افسردگی ضد و بخش آرام قارچ، ضد داروهای ها، بیوتیک آنتی ها، مسکن مانند



128 | P a g e 
 

 

 

 نیاز مورد آزمایشگاهی خدمات تامین 

 بیماران نقل و حمل تجهیزات بودن فراهم از اطمینان 
 تکفل تحت افراد نیازهای تامین و سالمت وضعیت خصوص در سال 1۴ - 3۵ هدف گروه آرامش از اطمینان 

 آنها

 همکار واحدهای وظایف شرح

 :پزشکی های وفوریت و اورژانس مرکز و هدایت ستاد

 درمانی مرکز و بیمارستان در خطر معرض در جوانان فوری پذیرش پیگیری

 :روان بهداشت

 مراقبت تیم مامایی/ بهداشتی کارشناس به خوراند پس ارائه و روانی روحی مشکالت دچار جوان مشاوره انجام پیگیری
 بهداشتی

 : بیماریها با مبارزه

 هپاتیت و کزاز نظر از جوان ایمنسازی از اطمینان 

 ماالریا سل نظیر منطقه بومی و شایع بیماریهای از پیشگیری برای بهداشتی وکارکنان جوانان به آموزش 
 بهداشتی و درمانی های پروتکل با مطابق.......  و

 منطقه بومی و شایع بیماریهای به مبتال بیماران درمان پیگیری 

 :دارویی امور

 داوریی قفسه فهرست در آنها دادن قرار و جوان های فوریت در نیاز مورد مصرف بار یک ملزومات و داروها تامین
 ...( بیمارستان - درمانی بهداشتی )مرکز خدمت ارائه واحدهای

 :پزشکی تجهیزات
 خدمت دهنده ارائه مرکز و اولیه بهداشتی های مراقبت در نیاز مورد پزشکی تجهزات دادن قرار اختیار در و تامین

 ...( و بالینی معاینه وسایل.  ماسک و بگ.... و سنج فشار گوشی و اتوسکوپ(

 :احمر هالل

 . مصرف یکبار زیر لباس و بهداشتی نوار لباس های بسته نظیر نیاز مورد ملزومات توزیع و تامین پیگیری
 جوان دختران برای امن و مناسب اسکان محل تعیین پیگیری

 هدف گروه به خدمت ارائه در بهداشتی تیم با هماهنگی و همکاری

 :جوانان و ورزش وزارت ساماندهی ستاد و وشهرداری بهزیستی

 ارجاعات و مشاوره خدمات پیگیری

 :سالمت ارتقا و آموزش دفتر

 هدف گروه به خطر پر های رفتار اموزش و آموزشی های رسانه تهیه در همکاری

 :انتظامی نیروی

 ... و جنسی خشونت عاملین با برخورد و اسکان های محل امنیت تامین
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 جوانان سالمت خدمات ارائه کارکرد اجرایی راهنماهای

 ماه 9 مدت در نفری 70000 جمعیت در جوانان نیاز مورد اختصاصی ملزومات -7 اجرایی راهنمای

 ملزومات ردیف
 ارایه واحد یک در تعداد

 )خدمت)عدد

 وسايل

1 
 ها، کتاب کارت واکسیناسیون، سالمت، های پرونده فرمها،

 جوانان سالمت اداره و دستورالعملهای آموزشی راهنماهای
 نیاز متناسب

 داروها

 نیاز متناسب % 8۵اتیلیک  الکل/  بتادین محلول 1

 نیازودستورالعمل کشوری متناسب سال 1۴ - 3۵ هدف گروه خاص واکسنهای 2

 نیازودستورالعمل کشوری متناسب پرمترین شامپو 3
 

 کارکردهای تخصصی ارائه خدمات سالمت خانواده دربالیا

 : ارائه خدمات سالمت نوجوانان1S-7-2پیوست 

 دفترسالمت جمعیت ،خانواده و مدارس )اداراه سالمت نوجوانان و مدارس ( واحدمسئول:

دارویی )معاونت غذا ودارو ( ، مرکز مدیریت مبارزه ستاد هدایت و مرکز فوریت های پزشکی ،  امور  واحدهای همکار:
 بیماریهای واگیر و غیرواگیر، سازمان هالل احمر، دفترآموزش و ارتقا سالمت

 کارکرد شرح

در  سال 1۴ -6 سنی گروه به سالمت خدمات مناسب و موقع به ارائه بحران در مدارس نوجوانان، سالمت اداره رسالت
 .باشد می پذیر آسیب یا خاص ای زمینه بیماری به مبتال یا بالیا از ناشی عوارض خطر معرض

 مسئول واحد وظایف شرح

 خدمت ارائه

 معرض اند، در داده دست از را خود خانواده اعضای که افرادی: شامل حمایت نیازمند و خطر معرض در نوجوانان شناسایی
 دچار والدی، ...( تک دیابت ، آسم ، ای)قلبی زمینه مزمن بیماریهای العالج، صعب روانی، بیماریهای به مبتال خشونت،
 های دیدگی و آسیب میر و مرگ موارد از گزارش و منزل در سالمند یک مراقب ذهنی، و روانی و جسمانی معلولیت
 از ناشی های سایر اورژانس و پزشکی روان های اورژانس شکستگی، خونریزی، به مبتال نوجوانان فوری ارجاع و مختلف

اعضای  که افرادی: شامل حمایت نیازمند و خطر معرض در نوجوانان روانی و جسمی سامت وضعیت حادثه ارزیابی

 مزمن زمینه بیماریهای – العالج صعب – روانی بیماریهای به مبتال ، خشونت معرض ،در اند داده دست از را خود خانواده

 در منزل بررسی سالمند یک مراقب – ذهنی و روانی و جسمانی معلوایت دچار – والدی ( تک.... دیابت ، آسم ، )قلبی ای
 نوجوانان تعیین روان سالمت مشاوره خدمات حمایت ارائه نیازمند و خطر معرض در نوجوانان باروری سالمت تعیین و

 خدمات ارائهفوق  های گروه در افراد از هریک تکفل تحت افراد سالمت نیازهای تعیین و تکفل تحت افراد تعداد
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 برای الزم و هشدارهای پرخطر رفتارهای خصوص در سرپرستان و مراقبین و والدین و فوق های گروه به آموزشی
 روتین خدمات های جنسی ارائه خشونت و اجتماعی های آسیب برابر در دختران ویژه به پرخطر های گروه از حفاظت

 پیگیری خدمات ارائه و شده ارجاع موارد پیگیری و ارجاع انجام صحت از شده اطمینان ارائه خدمات کلیه ثبت الزم
 سالمت مدیریت

 مصرف زیر یکبار لباس شوینده،، مواد بهداشتی، نوار قبیل از نوجوان دختران برای اولیه بهداشتی ملزومات تامین پیگیری
 سرم، از قبیل بالیا از ناشی اورژانسی مشکالت دارای یا مزمن بیماری به مبتال بیماران نیاز مورد داروهای تامین پیگیری

 آنتی ها، مانند مسکن سال 1۴ -6 هدف گروه نیاز مورد داروهای سایر و پانسمان وسایل خونی، های فرآورده خون،
 افسردگی ضد و بخش آرام قارچ، ضد داروهای ها، بیوتیک
 بیماران نقل و حمل تجهیزات بودن فراهم از اطمینان
 عمومی بهداشت نیازهای تامین و سالمت وضعیت خصوص در سال 1۴ -6 هدف گروه آرامش از اطمینان

 همکار واحد وظایف شرح

 نوجوانان سالمت خدمات ارائه در همکار واحدهای وظایف شرح

 :پزشکی های وفوریت و اورژانس مرکز و هدایت ستاد

 درمانی مرکز و بیمارستان در بستری نیازمند و خطر معرض در نوجوانان فوری پذیرش پیگیری
 :روان بهداشت

 / بهداشتی کارشناس به فیدبک ارائه و روانی روحی مشکالت دچار که آنها سرپرستان و نوجوان مشاوره انجام پیگیری
 بهداشتی مراقبت تیم مامایی

 : بیماریها با مبارزه
 کزار نظر از نوجوان ایمنسازی از اطمینان
 منطقه بومی و شایع بیماریهای به پیشگیری و درمان برای بهداشتی مراقبین و نوجوانان والدین به آموزش

 بهداشتی و درمانی های پروتکل با مطابق...  و ماالریا سل نظیر
 مراقبت پیگیری خوراند پس ارائه و منطقه بومی و شایع بیماریهای به مبتال بیماران درمان پیگیری

 :دارویی امور

 داوریی قفسه فهرست در آنها دادن قرار و نوجوان های فوریت در نیاز مورد مصرف بار یک ملزومات و داروها تامین

 )درمانی بهداشتی )مرکز خدمت ارائه واحدهای
 :پزشکی تجهیزات

 و اولیه بهداشتی های مراقبت در نوجوانان مراقبت خدمات برای نیاز مورد پزشکی تجهزات دادن قرار اختیار در و تامین
 دماسنج، آبسالنگ و...(  سنج، قد و تراز ماسک، بگ، سنج، فشار گوشی )اتوسکوپ، خدمت دهندهارائه  مرکز
 :احمر هالل

 ... مصرف یکبار زیر لباس و بهداشتی نوار لباس های بسته نظیر نیاز مورد ملزومات توزیع و تامین پیگیری
 باروری بهداشت خدمات دهنده ارائه های تیم سایر با هماهنگی و همکاری

 :انتظامی نیروی
  جنسی های خشونت و استفاده سو از پیشگیری برای....  و اسکان محلهای در نوجوانان از مراقبت و امنیت تامین
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 نوجوانان سالمت خدمات ارائه کارکرد اجرایی راهنماهای

 ماه 9 مدت در نفری 70000 جمعیت در نوجوانان نیازبرای مراقبتهای مورد اختصاصی ملزومات -7 اجرایی راهنمای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )خدمت)عدد ارایه واحد یک در تعداد ملزومات ردیف

 سه ماهه ماه اول وسایل

 2 - متری 4/ 5 سنجی بینایی چارت 1

 2 - متری 6 سنجی بینایی چارت 2

 2 - دندان و دهان ماکت 3

4 
 واکسیناسیون، کارت سالمت، های پرونده فرمها،

 اداره دستورالعملهای و آموزشی راهنماهای ها، کتاب
 نوجوانان وجوان ومدارس سالمت

 نیاز متناسب 

 داروها

 نیاز متناسب  % 8۵اتیلیک  الکل/  بتادین محلول 1

 نیازودستورالعمل کشوری متناسب واکسنها 2

 نیازودستورالعمل کشوری متناسب پرمترین شامپو 3
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 مدارس و خانواده جمعیت، سالمت های برنامه در همکار سازمانهای

 پرورش و آموزش وزارت
 مدارس و آموزان دانش جمعیت شناسایی در هماهنگی

 به درمانی بهداشتی ارائه خدمات راستای در دیده آسیب
 ایشان

 بهزیستی سازمان
 و نوجوانان جانبه همه حمایت و سرپناه تأمین در مساعدت

 جوانان

 جوانان و نوجوان  مالی تأمین در مساعدت )ره( خمینی امام امداد کمیته

 اجتماعی تأمین سازمان
 و نوجوانان از دیدگان آسیب برای درمانی های حمایت

 جوانان

 دولتی غیر و خیریه های سازمان
 تأمین درمانی، های کمک رسانی، اطالع در حمایت

 اقدامات در مساعدت برای نوجوانان ترجیحاً مناسب سرپناه
 سوم و اول،دوم پیشگیری سطوح

 اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان

 اعالم جامعه، آموزش در مشارکت موقع، به رسانی اطالع
 المللی بین های سازمان سالمتی دفاتر اخبار و هشدارها

 تسهیل درمانی، و بهداشتی و مالی های حمایت ایران در
 بین المللی مجامع به رسانی اطالع

 گر بیمه های سازمان
 تر ارزان خدمات ارایه امکان که هایی پروتکل تدوین

 از ناشی معلوالن و دیدگان برای آسیب را بستری و درمان

 .کند می فراهم و جوانان نوجوانان ویژه به بحران

 احمر هالل جمعیت
 بر.... و باروری بهداشت های بسته توزیع جهت هماهنگی

 بهداشت وزارت اجرائی های دستورعمل اساس

 شهرداری
 محله در سالمت رابطین و سالمت های خانه همکاری

 ایمن وامکان اسکان شهرداری های

 موسسات و علمی های انجمن - پژوهشی معاونت
 تحقیقاتی

 چرخه بهبود برای الزم های ارزیابی و مطالعات انجام
 های بحران در کننده پیشگیری واقدامات بحران مدیریت

 پژوهش - بعدی

 ارائه خدمت در تدارکات و ،اداری مالی پشتیبانی منابع و توسعه معاونت

 دیده آسیب منطقه در ها خانواده امنیت تأمین انتظامی نیروی و امنیت و اطالعات وزارت
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 کارکرد

 اختصا ی

 سالمت دهان و د دان
 

SPECIALITY 

FUNCTION 

2 6S 
 

 کارکرد پیوست

1-2-6S در جمعیت آسیب دیده در محل اسکان موقت ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و دندان 

2-2-6S اجرای برنامه های درمانی دهان و دندان در جمعیت آسیب دیده در محل اسکان موقت 

3-2-6S تامین اقالم مورد نیاز واحدسالمت دهان و دندان در جمعیت آسیب دیده در محل اسکان موقت 
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 کارکردهای تخصصی واحد بهداشت دهان و دندان

 ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و دندان در جمعیت آسیب دیده در محل اسکان موقت: 1S-2-7پیوست 

 واحد سالمت دهان و دندان  واحد مسوول:

مدیریت  –بهداشت مدارس  –کلیه واحدهای مشارکت کننده در فاز بازیابی: واحدهای بهداشت خانواده واحد همکار: 

 سازمان نظام پزشکی –بالیا 

 کارکرد:شرح 

 .است بوده قانونی دندانپزشکی و هویت تشخیص مسئول عنوان به ناگوار حوادث در دندانپزشک اولیه نقش باز دیر از

 با ارتباط برقراری در تواند می بیمار از مراقبت و درمانی تشخیصی، مهارت داشتن دلیل به دندانپزشک همچنین

 غیر حوادث برخی با رویارویی در . باشد اورژانسی شرایط در گویی پاسخ به قادر و نموده ایفا را موثری مصدومیننقش

 به تواند می دندانپزشک باشد، نظر در افراد از زیادی تعداد کردن واکسینه یا و سریع سازی ایمن به نیاز مترقبهکه

 دارند، دارو به فوری نیاز مردم جایی در که زمانی همچنین .کند کمک گسترده سازی ایمن دربرنامه خوبی

  .کند کمک مناسب داروهای توزیع یا تجویز در تواند می دندانپزشک

 شرح وظایف واحد مسوول:

 دندان و دهان بهداشت آموزش1- 

 دندان و دهان عیشا یها یماریب بروز از یریشگیپ 2-

 

 کارکردهای تخصصی واحد بهداشت دهان و دندان

 دندان در جمعیت آسیب دیده در محل اسکان موقت اجرای برنامه های درمانی دهان و :S1.7-2پیوست 

 واحد سالمت دهان و دندانواحد مسوول:

مدیریت  –بهداشت مدارس  –کلیه واحدهای مشارکت کننده در فاز بازیابی: واحدهای بهداشت خانواده واحد همکار:

 سازمان نظام دندان پزشکی –بالیا 

 شرح کارکرد:

 دندان و دهان ناحیه به وارده جراحات . گردند می صدمات از متفاوتی درجات دچار افرادی یا افراد اضطرار، شرایط در

 .باشد متفاوت دنتوآلوئولر پیچیده های شکستگی تا نرم بافت سطحی ییدگی سا و خراش تواند از می

 شرح وظایف واحد مسوول:

 پزشکی دندان فوری خدمات دهنده ارایه مرکز اندازی راه 

 در ها آن عمومی حال بهبود به کمک و )پالپیت درمان( دندانی دردهای با افراد به درمانی خدمات ارائه 

 صورتی

 . باشد نداشته بدن از ای نقطه هیچ در دیگری صدمه نوع هیچ فرد که

 غرغره به قادر که افرادی بین در شویه دهان وهمچنین ) خمیردندان امکان صورت در ( مسواک توزیع 

 کردن

 .باشند شویه دهان ) کردن تف( ریختن بیرون سپس و

 فردی های مراقبت و دندان و دهان بهداشت آموزش 
 دندان و دهان بهداشت آموزش زمینه در نیاز مورد وسایل: 
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 آموزشی های کتاب و پمفلت توزیع چهره، به چهره های آموزش آموزشی، مسواک و دندانی ماکت 

 پیشگیری زمینه در نیاز مورد وسایل: 

 مسواک 

 خمیردندان 

 فلوراید وارنیش 

 دندان نخ 

 فلوراید سدیم شویه دهان 

 
 

 کارکردهای تخصصی واحد بهداشت دهان و دندان

  امی  ا الم مورد  یاز بهداشت دهان و د دان در  معیت آسی  دیده در محل اسکان مو ت  S6.7-9پیوست 

  دارکا  و واحد سالمت دهان و د دان  واحد مسوول:

مدیریت  –بهداشت مدارس  –ک یه واحدها  م ارکت کننده در فاز بازیابی  واحدها  بهداشت خا واده واحد همکار:

 سازمان  ظام د دان پزشکی –بالیا 

 شرح کارکرد:

  هت رسیدگی به امور مصدومی  و آسی  دیدگاه ا الم و   هیزا  مورد  یاز بایستی  دارک دیده شو د .

 شرح وظایف واحد مسوول:

  تهیه اقالم و تجهیزات 

 پزشکی دندان فوری خدمات دهنده ارایه مرکز اندازی راه 
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 ها  کارکرد

   صصی

 ارایه خدما     یه در بالیا 
SPECIALITY 

FUNCTION 

S1 
 

 کارکرد عنوان پیوست

S8-1 ای تغذیه سریع ارزیابی 

S8-2 غذایی سبد وکیفی کمی پایش 

S8-3 ایتغذیه-بهداشتی مداخالت واجرای طراحی 
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 کارکردهای تخصصی واحد بهبود تغذیه جامعه

 ای : ارزیابی سریع تغذیهS9-7پیوست

 واحد بهبود تغذیه جامعه واحد مسئول:
 تیم ارزیابی سریع واحد همکار:

 :کارکرد شرح

 کمبودهاین تعیی برای دیده آسیب جمعیت ای تغذیه وضعیت است الزم ت،وضعی پایدارشدن با رخداد بعداز بالفاصله
 و اییه تغذ پذیر آسیب هایگروه وغذا،شناسایی ازآب منتقله هایوریزمغذی،بیماری مغذی درشت ازقبیل اییه تغذ

 .گردد وغیرمصرفی( تعیین نیاز )مصرفی مورد تجهیزات بررسی و خاص تغذیه به نیازمند
 مسئول واحد وظایف شرح

 حجم بادرنظرگرفتن(بالیا  در سال5زیر کودکان تغذیه وضعیت ارزیابی) 1فرم اجرایی راهنمای لیست چک تکمیل -1
 :زیر شرح به نمونه

 :تصادفی -الف
 نفر1۵۵۵۵کمتراز باجمعیت درخانوارهایی کودک45۵ منظم تصادفی

 کودکان تمام نفر(  بررسی2۵۵۵ - 3۵۵۵تر )کوچک هایجمعیت

 :ایخوشه –ب

 نفر1۵۵۵۵باالتراز های جمعیت برای کودک۶۵۵یعنی است کودک3۵شامل وهرخوشه خوشه3۵ایخوشه گیری درنمونه

 در منطقه خانوارها بررسی منظور به( خانوار ای تغذیه سریع ارزیابی )فرم2فرم اجرایی راهنمای لیست چک تکمیل -2
 و معین هایدوره درطی( وید آهن ،B3،A،B2هایانرژی،پروتئین،ویتامین)موادمغذی ازنظردریافت دیده آسیب

 :شودمی زیرانجام شرح به نمونه حجم یکبار بادرنظرگرفتن هسه ما هر امکان درصورت

 نمونه حجمالف(

 خانوارها%2۵ - 1۵نفر2۵۵۵کمتراز هایدرجمعیت
 خانوارها%1۵ -8نفر2۵۵۵از باالتر هایدرجمعیت

 گیری نمونه روشب(

 تر( تصادفی )مناسب گیرینمونه
 ایخوشه تصادفی گیرینمونه
 ساده:  تصادفی گیری نمونه روش
 توانمی(بهداشت هایروستایی درمراکزوخانه است )مانندآمارزیج افراددردسترس یا خانوارها تمام از فهرستی که زمانی

 .نمود فهرست انتخاب روی از طورتصادفی به اعدادتصادفی،افرادرا تابلوی ازیک بااستفاده
 ای:خوشه تصادفی گیرینمونه روش

 کاغذ شود. ابتدادر رویمی انجام مرحله دردو که است ایخوشه گیرینمونه،نمونه انتخاب فرم ترینرایج درغیراینصورت
یا  است معلوم شان جمعیت که شودمی تقسیم روستاها مانند مجزا ترکوچک جغرافیایی نواحی به جمعیت تمام
شانس  کهب ترتی این به شوندمی انتخاب روستاها ازاین تصادفی طور به هاخوشه شود. سپس زده تواندتخمینمی

 .باشد آن جمعیت اندازه با متناسب روستا هر انتخاب

 درصورت    (Nutrition Assessment                        Emergency)افزار نرم از استفاده(3

 استفاده زیر قرار به نمونه وحجم بررسی درطراحی ازآن توانمی که ونرم افزاری افزاری سخت امکانات بودن فراهم



139 | P a g e 
 

 :کرد

 نمونه حجم محاسبه 

 هاگروه توسط سنجی تن های گیری اندازه سازی استاندارد 

 ایه تغذی وادم سنجی تن – اییه تغذ اطالعات واردکردن 

 خطاها تعیین برای اطالعات کیفیت کنترل: 

 قبول غیرقابل اعداد تعیین 

 گردکردن((عددی ترجیح خطای تعیین 

 گروه وسیله به وتحلیل تجزیه از ناشی خطای 
 موجود است. هاهای راهنمای ارزیابی و دستور عمل تکمیل آن در کتاب پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریتفرم
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 کارکردهای تخصصی واحد بهبود تغذیه جامعه

 : پایش کمی و کیفی سبدهای غذاییS9-2پیوست 

 واحد بهبود تغذیه جامعه واحدمسئول:
 ومدارسو جمعیت  خانواده،واحد بهداشت غذاوداروواحد ،واحد بیماری های واگیر،واحد بهداشت محیط همکار: واحدهای

 :کارکرد شرح

 از از اینکه اطمینان حصول برای دیده آسیب جمعیت غذایی سبد بررسی بالیا زمان در تغذیه کارشناسان مهم وظایف از یکی

 .باشدشد،می خواهد تامین جمعیت آن ایه تغذی نیازهای حداقل وکیفی کمی لحاظ
 مسئول واحد وظایف شرح

 (2اجرایی  راهنمای در مندرج1۴و1،3،4،5سوال آنالیز دیده )براساس آسیب خانوارهای غذایی امنیت پایش (1

 در راهنمای مندرج14و۴،11،12،13 سوال آنالیز پذیر )براساس آسیب هایگروه برایه ای مغذی ریز تامین پایش (2
 (2اجرایی 

 ( 2اجرایی راهنمای در مندرج1۵و۶آنالیزسوال شیرخواران)براساس ایتغذیه نیازهای تامین ایشپ (3

 منظور تصمیم به وکارواحد بهداشت محیط  غذاییالم اق بهداشت و نظرایمنی از سبدغذایی پایش نتایج از استفاده (4
 غذایی سبد تغییردرنوع یا شده اهدا غذایی سبد توزیع برادامه گیری

 هاای در کتاب پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریته تغذی –بهداشتی مداخالت واجرای طراحی کارکرد اجرایی راهنماهای
 موجود میباشد.
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 کارکردهای تخصصی واحد بهبود تغذیه جامعه

 ایه تغذی –طراحی و اجرای مداخالت بهداشتی  S9-9:پیوست 

 واحد بهبود تغذیه جامعه واحد مسئول:
 و و جمعیت خانوادهواحد بهداشت دارو، و غذا واحدواگیر،ی هابیماری واحد،واحد بهداشت محیط واحدهای همکار:

 مدارس

 کارکرد شرح

 ای طراحیتغذیه-بهداشتی مناسب شده،مداخالت کسب اطالعات وسایر ایه تغذی سریع ارزیابی از حاصل نتایج براساس

 .گردد
 مسئول واحد وظایف شرح

 دیده آسیب وجامعه کارکنان به دربحران مناسب تغذیه آموزش (1

 ( حاصل ازWasting) قد برای وزن الغری شاخص تغذیه براساس سوء به مبتال افراد واحدمشاوره به ارجاع (2
 کمتر بدنی توده نمایه شاخص براساس بزرگسال وافراد بالیار د سال 5زیر کودکان تغذیه وضعیت ارزیابی نتایج

 1۴.5ز ا

 مشاوره واحد تقویت یا اندازی راه طریق از ای تغذیه پذیر آسیب های گروه به ایه تغذی مشاوره خدمات ارائه (3

 ارزیابی وضعیت نتایج از حاصل الغری شاخص شدید )براساس تغذیه سوء به مبتال افراد درمانی مراکز به ارجاع (4
 ( 1۴.5کمتراز  بدنی توده نمایه شاخص براساس بزرگسال افراد و بالیا در سال5 زیر کودکان تغذیه

 ارزشیابی و پایش نتایج اساس بر غذایی سبد نوع در تغییر یا شده اهدا غذایی سبد توزیع ادامه بر گیریتصمیم (5
 غذایی سبد توزیع کیفی و کمی کنترل بر نظارت

 همکار واحدهای وظایف شرح

o ضمیمه کتاب پاسخ  درجدول موارد تخصصی های کارکرد درهمه همکار واحدهای وظایف شرح به باتوجه

 .است شده نظام سالمت آورده
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 کارکردها    صصی
 ها  روا ی و ا تماعی در مدیریت بالیاحمایت

 )واحد سالمت روان(

 
SPECIALITY 

FUNCTION 

S8 
 

 

 عنوان کارکرد پیوست

S8-1 اجتماعی-یروان هایتیحما تشکیل کمیته علمی مشورتی 

S8-2 اجتماعی -یروان هایآموزش مداخالت حمایت 

S8-3 اجتماعی -یروان هایاجرای مداخالت حمایت 

S8-4 اجتماعی-یروان هایپایش و ارزشیابی مداخالت حمایت 
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 ایبال تیریدر مد حمایتهای روانی و اجتماعیخدمات  هیاراکارکردهای تخصصی 

 اجتماعی -یروان هایتیحما تشکیل کمیته علمی مشورتی –S9-7وستیپ

 اجتماعی و اعتیاد -واحد مسئول: واحد سالمت روانی
واحدهای همکار: واحد آموزش و ارتقای سالمت، واحد کاهش خطر بالیا، واحد گسترش، واحد بیماریها، واحد بهداشت 

 ی )ره(،نیخمامداد امام  تهیکمهالل احمر،  تیجمعی، ستیبهزمحیط، ، سازمان 

 شرح کارکرد:

با توجه به آنکه ارائه خدمات بهداشت روان تا مدت زمان طوالنی بعد از رخداد بال ادامه می یابد برای هماهنگی برنامه 
ریزی و اجرای عملیات پاسخ نیاز است کمیته علمی مشورتی در این زمینه تحت نظارت و پیگیری واحد سالمت روانی 

ین افرادی انتخاب خواهند شد که واجد صالحیت علمی و دارای تجربه گردد. اعضاء کمیته از ب لیتشکاجتماعی و اعتیاد 
 باشند. ایبالدر زمینه دخالت در 

 سطح شهرستان:

نفر  5-3عضویت  و کمیته اجرایی شهرستان به ریاست معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
اجتماعی و اعتیادو مسئولین واحدهای آموزش و ارتقای سالمت، مدیریت  -کارشناس صاحبنظر در زمینه سالمت روان

 .گرددیمو کاهش خطر بالیا و گسترش تشکیل 
 است از: عبارت در سطح شهرستان تهیکم نیاشرح وظایف 

o که در سطوح استان و وزرات متبوع ایبالاجتماعی در  –های حمایت روانی اجرای کلیه برنامه 
 ریزی شده است.برنامه

o .این کارکرد طبق هماهنگی با واحد متناظر استانی انجام می گردد 
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 ایبال تیریدر مد حمایتهای روانی و اجتماعیخدمات  هیاراکارکردهای تخصصی 

 اجتماعی -یروان هایآموزش مداخالت حمایت –S9-2پیوست 

 اجتماعی و اعتیاد -سالمت روانیواحد مسئول: واحد 
 واحدهای همکار: واحد آموزش و ارتقای سالمت، واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا، واحد گسترش

 شرح کارکرد

این اصل که پیشگیری مقدم بر درمان است، هزینه آموزش از مهمترین کارکردهای حوزه نظام سالمت در بالیا است. با توجه به
های ملی و محلی به ها و دستورالعملسرمایه گذاری است. در حوزه سالمت روان هم الزم است برنامهبرای آموزش به نوعی 

 شکل سالیانه به کارشناسان آموزش داده شود. محتوای آموزشی برای مسئولین و مدیران شامل موارد زیر خواهد بود:

  و تبلیغ اثر بخشی مداخالت روانی اجتماعی ایبالآشنایی با اهمیت و ابعاد مشکالت روانی در 

 آشنایی با تجربیات قبلی جهانی و داخلی در مورد مداخالت روانی اجتماعی در بالیا 

 آموزش چگونگی مقابله با استرس و آموزش تکنیکهای عملی برای کنترل بهتر خود برای مقابله موثر با استرس 

 شرح وظایف واحد مسئول

  های ملی )در طول سال(ها و دستورالعملبر اساس برنامهتوزیع محتوای آموزشی 

 ها )در طول سال(ارزیابی وضعیت علمی و مهارتی کارشناسان در بالیا و تمرین 

 )هماهنگی برگزاری کالس، کارگاه و یا سمینار بر اساس ارزیابی اولیه )در طول سال 

 ی بر اساس نظر مدرسین و فراگیران )در طول سال(ارزیابی برگزاری کالس به لحاظ کیفیت برگزاری و محتوای آموزش 

 .گزارش اقدامات آموزشی به واحد سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه 
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 ایبال تیریدر مد حمایتهای روانی و اجتماعیخدمات  هیاراکارکردهای تخصصی 

 اجتماعی -یروان هایاجرای مداخالت حمایت –S9-9پیوست 

 اجتماعی و اعتیاد -واحد سالمت روانیواحد مسئول: 
 واحدهای همکار: واحد آموزش و ارتقای سالمت ، واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا، واحد گسترش

 شرح کارکرد:

بعد از رخداد بالیا الزم است کارشناس سالمت روان ضمن حضور در منطقه و ارزیابی وضعیت، با هماهنگی با سایر 
ها مداخالت مناسب را طراحی و اجرا نماید. واحدهای دانشگاه علوم پزشکی،واحدهای ستادی شهرستان و سایر سازمان

ی روانی ناشی از هابیآسالمت روان جامعه و پیشگیری از همانگونه که ذکر شد این مداخالت با هدف حفظ و ارتقاء س
 بالیا می باشد.

 شرح وظایف واحد مسئول در زمان حادثه:

  جمع آوری کلیه اطالعات راجع به افراد فوت شده، مجروح و اعزام شده برای درمان و کودکان در گروههای
 سنی مختلف که والد یا والدین خود را از دست داده اند.

  های روانی و نوع اطالعات فوری به امدادگران و مردم منطقه راجع به وجود مرکز خدمات حمایتدادن

 .خدمات آن

  دادن اطالعات صحیح به امدادگران و بازماندگان و اقوام دور از محل حادثه )اطالع دادن خبرمرگ به بستگان
ضور یکی از اعضاء خانواده صورت به شیوه تخصصی، بهتر است حتی االمکان توسط افراد این کمیته و با ح

 گیرد.(

 .اطالع رسانی در مورد مجروحان به افراد بازمانده و بالعکس 

  دیدن جنازه توسط بازماندگان اگر هدایت شده و صحیح صورت گیرد، از نظر روانی مفید خواهد بود. توضیح
 دادن راجع به چگونگی وقوع مرگ به نحو صحیح مفید است.

  حداقل نیروی انسانی مورد دگانیدبیآساجتماعی برای  –های روانیتیحماگروهی جهت انجام مداخالت ،
نیاز مطلوب جهت انجام مداخله شامل یک روانشناس، یک روانپزشک و یک مددکار اجتماعی است. درصورت 
فراهم بودن همکاری بین بخشی، ترکیبی از نمایندگان مرکز بهداشت شهرستان،هالل احمر و بهزیستی 

 خواهد بود. مطلوب

 .در مداخالت گروهی اولیه، ادامه نیازسنجی و غربالگری موارد شدیدتر صورت می گیرد 

  مداخالت تخصصی برای گروههای غربال شده با هدف بازسازی روابط اجتماعی و خانوادگی آسیب دیده
حس همدلی در بین های تخلیه هیجانی، چرخش تعامالت گروهی و تسریع حادثه، با استفاده از شیوه دنبالبه

خواهد شد. ضمنا  انجام های بهبود روانیافراد گروه و استفاده از تکنیک بازگویی روانشناختی و سایر تکنیک
 .شوندیم لیتشکی بزرگساالن و اطفال جداگانه براها گروه نیا

  ی خاص:هاگروهمداخالت ویژه 

o  از امکانات مراکز بازی یا خانه کودکان: کودکان این مناطق عالوه بر شرکت در گروههای تخصصی
های فیزیکی و ایجاد می گردد، استفاده خواهند نمود تا از طریق فعالیتبازی کودک که در منطقه

 بازی بازنمایی تجارب ذهنی در زلزله در آنها کاهش یابد.

o :ی هاکیتکناستفاده از  و جلسات گروهی حمایت روانی ا اجتماعی داغدیدگان لیتشک داغدیدگان
 های بهبود روانی.ازگویی روانشناختی و سایر تکنیکب
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o جلسات گروهی حمایت روانی ا اجتماعی  لیتشک مداخالت ویژه سندروم استرس پس از حادثه

جلسه به فاصله یک هفته با رویکرد  4گروهی حداقل  صورتبه. این جلسات PTSDمبتالیان به 
دسته عالیم ایجاد شده ناشی ازاسترس شامل تجربه مجدد هیجانات دردناک، بیش  3کنترل 

 برانگیختگی هیجانی و عالیم اجتنابی و اضطرابی تشکیل می شود.

o  تخصصی امدادگران: تشکیل جلسات جهت تخلیه هیجانی و بازگویی روانشناختی، توسط اعضاء
 کمیته در جهت کاهش تنش و ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از فرسودگی شغلی امدادگران

 :خدمات مددکاری مستمر به بازماندگان 

o  برنامه ریزی مددکاری برای مشکالت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی بازماندگان و ایجاد ارتباط
 فعال بین مردم و مسئولین از طریق مددکاران کمیته

 اهنگی با کلیه نیروهای روانشناس در مراکز و مراقبین سالمت و پزشکان در زمان حادثه )در صورت نیاز(هم 
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  کارکرد

 اختصا ی

 آموز  و ار  ا  سالمت

SPECIALITY 

FUNCTION 

S3 
 

 کارکرد پیوست

S۶-1 نیازسنجی آموزشی 

S۶-2 ارایه آموزش به جمعیت تحت تاثیر 
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 کارکردهای تخصصی واحد آموزش و ارتقای سالمت

 نیازسنجی آموزشی: S7-7پیوست 

 واحد آموزش و ارتقای سالمتواحد مسوول:

 کلیه واحدهای مشارکت کننده در فاز پاسخواحد همکار:

 شرح کارکرد:

وقاوع بالیاا، بار اسااس تحلیال وضعیات موجاود در هار منطقاه در شارایط عاادی، حیان وقاوع و بعاد از 
گردد. جهات مشاکالت بهداشاتی افاراد و جمعیات در غالاب نیازهاای آموزشای جهات تولیاد رساانه شناساایی می

ارزیابای منطقاه، نیااز باه دریافات اطالعاات در خصاوص شناساایی مخاطارات مختلاف و آسایب پذیاری منطقاه 
کارگیاری کلیاه مناباع اطالعاتای، اطالعاات اولیاه را مت باا بهباشد. کارشناساان آماوزش و ارتقاای ساالمی

کنند و ساپس نسابت باه برناماه ریازی آموزشای جهات هاای بهداشاتی را اساتخراج میاولویات دریافات نماوده و
 نمایند.حال مشاکالت مهام بهداشاتی اقادام می

 شرح وظایف واحد مسوول:

  جمااع آوری و تحلیاال کلیااه اطالعااات مربااوط بااه مخاطاارات سااالمت از طریااق تکمیاال فاارم
نیازساانجی آموزشاای در هار منطقاه در شارایط عاادی، گازارش باه ساایر واحدهای مرتباط و کمیتاه 

 ی( مدیریات بالیاا مرکز بهداشت  )بار اسااس دسااتورالعمل نیازساانجی بهداشاات

  اعازام کارشناساان باه منطقاه آسایب دیده در زماان وقاوع بالیاا و تحلیال وضعیات بهداشاتی موجاود در
 منطقاه و اولویات بنادی مشاکالت بار اسااس دساتورالعمل نیازسانجی آموزشای باا هماکاری کلیاه

 واحدهای مرتباط.

 یده بعد از وقوع بالیا.منطقه آسیب د بررسی و اولویت بندی مشکالت بهداشتی در  

 شرح وظایف واحدهای همکار: 

  همااکاری بااا واحااد آمااوزش سااالمت در ارزیاباای وضعیاات موجااود، اسااتخراج اطالعااات و
 بناادی مشااکالت بهداشااتی در هاار منطقااه در شاارایط عااادی.اولویاات

  ارزیاباای وضعیاات موجااود، اسااتخراج اطالعااات و همااکاری بااا واحااد آمااوزش سااالمت در
 بناادی مشااکالت بهداشااتی در حیاان وقااوع بالیااا.اولویاات

منطقه آساایب  همااکاری بااا واحااد آمااوزش سااالمت در بررساای و اولویاات بناادی مشااکالت بهداشااتی در
 دیااده بعااد از وقاوع بالیاا.
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 تخصصی واحد آموزش و ارتقای سالمت شهرستان ابیک کارکردهای

 : ارایه آموزش به جمعیت تحت تاثیرS7-2پیوست 

 واحد مسوول: واحد آموزش و ارتقای سالمت

 واحد همکار: كليه واحدهای مشاركت كننده در فاز پاسخ
 شرح کارکرد:

ها  بهداشـتی شهرستان با همـکار  در او ویتها  آموزشـی بـه منظـور مداخ ـه  راحـی  ا ـرا و ارزشـیابی بر امه
 ک یـه واحدها  بهداشـتی در شـرای  عـاد   حیـ  و بعـد از و ـو  بالیا.

 شرح وظایف واحد مسوول:

 ها  آموزشـی بـرا  ک یـه کارکنـان بهداشـتی و درما ـی درگیـر در بالیـا بـه منظـور ا ـرا  بر امه
 زشـی کارکنـان.  وا ایـی و مهـار  آموار  ـا 

 ها  بهداشـتی حا ـل از  یازسـن ی آموزشـی  راحـی سـری  و د یـ  مداخـال  آموزشـی بـرا  او ویت
 بـا همـکار  ک یـه واحـدها.

  ارزیابی وسایل ار  ا ی مو ود با همکار  واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا  مرکز بهداشت شهرستان بعد از
 بالیا. 

 چـک  ها  )بـر اسـاس شـیوه  امـه وآموزشـی مو ـود و  کمیـل  وا ـ  و بایگا ـی آنها  ارزیابـی رسا ه
 ها  مو ود(  یسـت

  ها  آموزشـی مـورد محتـوا  آموزشـی  ا ت ـا  پیام    آموزشی ا را شده حی  بحرانهابر امه ظـار  بـر
  دیـد.ها  آموزشـی است اده و در  ـور   یـاز ا دام به  دویـ  پیام

 ها  آموزشی در شرای  عاد   حی  و بعد از و و  بالیا. پایش و ارزشیابی  هایی بر امه 

  .مستندساز  مداخال  آموزشی و ارا ه گزار  به معاو ت بهداشتی 

 شرح وظایف واحدهای همکار: 

  و ارتقای  های آموزشی مناسب با نظارت کارشناسان واحد آموزشهای آموزشی و تهیه رسانهتدوین بسته
 سالمت.

  اجرای مداخالت آموزشی در شرایط عادی، حین وقوع و بعد از وقوع بالیا با نظارت واحد آموزش و ارتقای
 سالمت.

 های کارکرد اختصاصی آموزش و ارتقای سالمت شاخص

 تعریف شاخص عنوان شاخص کد کارکرد ردیف

1 S۶-1 خیربلی /  انجام نیاز سنجی آموزشی و تدوین گزارش آن 

2 S۶-2 تعداد اندهای آموزشی را دریافت کردهتعداد جمعیت تحت تاثیر که پیام 

3 S۶-2 درصد اندهای آموزشی را دریافت کردهدرصد جمعیت تحت تاثیر که پیام 

 (1۵۵دربر تعداد کل جمعیت تحت تاثیر ضرباند تقسیم های آموزشی را دریافت کردهپذیر که پیام)تعداد جمعیت آسیب 
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  کارکرد

 اختصا ی

 عم یا  پاس  دارویی

 

SPECIALITY 

FUNCTION 

S77 
 

 عنوان کارکرد پیوست

S11-1 بیولوژیکی مواد و دارو به نیاز برآورد 

S11-2 بیولوژیکی مواد و دارو توزیع و تهیه 
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 بالیا در بیولوژیکی مواد و دارو تخصصی کارکردهای

 بیولوژیکی مواد و دارو به نیاز برآورد :77S-7پیوست

 بهداشتی معاونت دارویی واحد :مسئول واحد

 و بیمارساتانی  پایش  اورژاناس  واگیار،  غیار  هاای  بیمااری  واحاد  واگیار،  هاای  بیماری گروه :همکار واحدهای

 دارو و غذا سازمان ، بهداشتی دانشگاه معاونت گسترش گروه

 کارکرد شرح

 که منابع تخصیص که زیرا است، توزیع و تامین زنجیره در مهم کارکردهای مهمترین از منطقی یکی نیاز برآورد

 انقضاء تاریخ بیولوژیکی مواد و دارو که جائی آن از و گیرد می انجام نیاز برآورد اساس بر است، محدود اغلب

 و دارو کمبود از همچنین و منابع اتالف و دارو مورد بی تجمع از تواند می نیاز برآورد در پس دقت دارند مصرف
 ذیل موارد به توجه بیولوژیکی مواد و دارو به نیاز برآورد آورد. در عمل به دیدگان ممانعت آسیب درمان در اختال

 :است ضروری

 بحران یا و بالیا فوریت، نوع 

 دیده آسیب منطقه وسعت 

 تاثیر تحت جمعیت 

 انبارها موجودی 
 بوده و  کم بسیار مذکور اقام به نیاز یا و نبوده نیاز مورد منطقه در عادی شرایط در که جدیدی اقالم تعیین

 .گردد اضافه لیست به بایست می

 مربوطه واحدهای از آمده پیش فوریت در ها بیماری بار افزایش برآورد دریافت 

 نهایی نیاز تعیین جهت انبار موجودی با مقایسه و نیاز مورد اقالم فهرست تهیه 

 مسئول واحد وظایف شرح

 :از عبارتند بیولوژیکی مواد و دارو به نیاز برآورد با رابطه در بهداشتی معاونت دارویی مسئول وظایف

 انبارها موجودی تعیین

 مربوطه های واحد از آمده پیش فوریت در ها بیماری بار افزایش برآورد دریافت

بوده براساس  کم بسیار مذکور اقالم به نیاز یا و نبوده نیاز مورد منطقه در عادی شرایط در که اقالمی تعیین
 .نیاز صورت در موارد افزودن و 1 اجرایی راهنمای

 ونحوه  ریزی برنامه مورد در پزشکی وآموزش درمان بهداشت وزارت بهداشت معاونت دارویی مسئول با هماهنگی

 استان سطح در کننده توزیع های شرکت در دارو احتمالی کمبود گزارش و دارویی نیازهای تامین
 سطح استان در کننده توزیع های شرکت در دارو احتمالی کمبودهای رفع جهت در دارو و غذا سازمان با هماهنگی

 دیده آسیب های

 تامین وتوزیع فرآیند انجام جهت نهایی نیاز تعیین جهت انبار موجودی با مقایسه و نیاز مورد اقالم فهرست تهیه

 همکار واحدهای وظایف شرح

 هاای  کماک  انبارهاا،  موجاودی  تااثیر،  تحات  جمعیات  وساعت،  دقیاق،  محال  مانناد  حادثاه  اطالعاات  ارساال 

 و EOC و بالیاا  خطار  کااهش  و مادیریت  واحاد  توساط  آمارهاا  ساایر  و منطقاه  باه  شاده  دارویای ارساال  
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 دانشگاه بهداشتی واحدهای     معاونت سایر همچنین

 گساترش  گاروه  و اورژاناس  واگیار،  غیار  واحاد  واگیار،  هاای  بیمااری  گاروه  توساط  بیمااری  باار  افزایش تعیین

 ماواد  و دارو باه  نیااز  بارآورد  در لحااظ  جهات  بهداشاتی  معاونات  دارویای  واحاد  باه  ارائاه  و معاونات بهداشاتی  

 بیولوژیکی

 

 بیولوژیکی مواد و دارو به نیاز برآورد کارکرد اجرایی راهنماهای

 بالیا مدیریت در نیاز مورد داروهای فهرست -7 :اجرایی راهنمای

  هاای  پیوسات  و رسامی  مناابع  در اختصاصای  واحاد  هار  تفکیاک  باه  پیشانهادی  داروهاای  فهرسات 

 :است آمده برنامه همین

  آخارین  (پزشاکی  آماوزش  و درماان  بهداشات،  وزرات "بهداشات  خاناه  داروناماه " داروهاای  فهرسات 

 ) ویرایش

  پزشاکی  آماوزش  و درماان  بهداشات،  وزرات "روساتائی  بیماه  و خاانواده  پزشاک " داروهاای  فهرسات) 

 ) ویرایش آخرین

 ویرایش آخرین (پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزرات "اورژانس قفسه" داروهای فهرست ( 

 پیوست بخش در "واگیردار های بیماری مدیریت" داروهای فهرست S3 

 پیوست بخش در "واگیردار غیر های بیماری مدیریت" داروهای فهرست S4 

 ویارایش  آخارین  (پزشاکی  آماوزش  و درماان  بهداشات،  وزراتبیولاوژیکی   ماواد  و هاا  واکسن فهرست 

( 

 پیوست بخش در "مادران مراقبت" داروهای فهرست S6 

 پیوست بخش در "کودکان مراقبت" داروهای فهرست S6 

 پیوست بخش در "خانواده تنظیم" داروهای فهرست S6 

 بالیا مدیریت در بیولوژیکی مواد و دارو تخصصی کارکردهای

 بیولوژیکی مواد و دارو به نیاز برآورد : 11S-2 : پیوست

 بهداشتی معاونت دارویی واحد ل:مسئو واحد

 و بیمارساتانی  پایش  اورژاناس  واگیار،  غیار  هاای  بیمااری  واحاد  واگیار،  هاای  بیمااری  گاروه : همکاار  واحدهای
 دارو و غذا سازمان و دانشگاه بهداشتی معاونت گسترش، گروه

 کارکرد شرح

 نیازهاای  از یکای  یاباد،  مای  افازایش  درماانی  مراکاز  باه  کننادگان  مراجعاه  اینکه به توجه با مخاطره رخداد از بعد

 باه  توجاه  باا  هام  هاا  دانشاگاه  در اسات.  بیولاوژیکی  ماواد  و دارو توزیاع  و تهیاه  ساالمت  نظاام  در عملیات پاسخ

 الزم اسات،  بهداشات  معاونات  باا  درماانی  بهداشاتی  مراکاز  تاا  بهداشات  خاناه  از مراقبت شابکه  نظام تولیت آنکه

 از یکپارچاه  نظاام  یاک  طراحای  نیازمناد  توزیاع  و تهیاه  فرآیناد  .گیارد  منظورانجاام  بادین  الزم ریزی برنامه است

 .است شده طراحی قبل
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 مسئول واحد وظایف شرح

 :از عبارتند بیولوژیکی مواد و دارو وتوزیع تهیه با رابطه در بهداشتی معاونت دارویی مسئول وظایف

 دارو توزیع های شرکت از نیاز مورد داروهای تهیه 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بهداشت معاونت از بیولوژیکی مواد و داروها دریافت 

 شده انجام کارشناسی یا و نیازها اعالم اساس بر داروها توزیع 

 یا دارو متولی تعیین و شهرستان هر در دارو واحد مسئولین وضعیت بررسی با دارو توزیع سیستم ایجاد 

 باالتر سطوح و درمانی  -بهداشتی  مرکز درهر دارویار

 همکار واحدهای وظایف شرح

 و غیرواگیر های بیماری واگیر، های بیماری گروه مانند اختصاصی واحدهای به مربوط داروهای توزیع در همکاری
 .جمعیت و خانواده سالمت

 موجود دارو توزیع های شرکت در نظر مورد زمان در که دارویی اقالم تامین جهت دارو و غذا سازمان همکاری

 .نیست


