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 مقدمه

 :مقدمه موارد زير را پوشش مي دهد 

 اداره/ واحد/ مرکزمعرفی •

 سطح خطر منطقه •

جايگاه مركز در ارائه خدمت به جمعيت تحت پوشش در زمان •
 باليا

كاركنان ، جمعيت تحت پوشش و اهميت توجه به ايمنی •
 مراجعين

مجموعه با تاكيد بر مرکز از کارکنان زير /انتظارات واحد•
 بازبيني برنامه در تاريخ مقرر و انتظار از ساير ذينفعان

 مركز/ واحدنام و امضای رئيس درج •



 نمونه مقدمه

اين مکتوب شرح وظايف واحدهای مختلف بهداشتی اين .......

به باليا و فوريتها تعيين کرده و عمالً با در پاسخ مرکز را 

کاهش آسيب پذيری جوامع ارائه امکان تشريح خدمات قابل 

 .را در چارچوب اين برنامه عنوان می کند

اميد است با به کارگيری مناسب اين برنامه بتوانيم شاخصهای 

باليا را بهبود بخشيده و از اثرات سوء باليا مناسب به پاسخ 

 .......بر جامعه بکاهيم



 سابقه برنامه

 

مهم برنامه نسبت به برنامه قبلی و سابقه مواردی که تغييرات 

 :فعلی موثر بوده استدربرنامه 

 باليادستورالعملهای محلی مربوط به •

تجربيات مربوط به باليايی که واحد در آن فعاليت داشته •

 است



 نمونه سابقه برنامه

 جايگاه و نقش و بحران در تغذيه مديريت های برنامه 1370 دهه از..........

 وعضويت محيط بهداشت مديريت با بهداشتی معاونت در باليا در تغذيه
 شرح همچنين .گرديد مطرح " بحران مديريت" کميته در تغذيه کارشناس

 به و تدوين )شهرستان و استانی ستادی،( سطوح در تغذيه کارشناسان وظايف

 .......... .رسيد چاپ

  دستور پيرو 1382 سال در بم شهرستان زلزله بار اسف حادثه در ..........
 سبد گرديد موظف جامعه تغذيه دفتربهبود سالمت، محترم معاونت کتبی

 شده انجام های بررسی در .نمايد تدوين را بحران در غذايی مطلوب
 .......... .گرديد گزارش و استخراج ای تغذيه مشکالت

 دفتر با ای تغذيه مداخالت طراحی خصوص در دفتر اين تجربه اولين ..........

 .......... :بود ذيل موارد شامل 1383 سال در بم حادثه از پس تهران يونيسف



 بیانیه هدف

 زير كلي هدف راستاي در كه شود مي بيان قسمت اين در

 شده تدوين (اختصاصي اهداف)اهدافي چه به حاضر برنامه

 .است

 بر مبنی سالمت نظام کالن هدف راستای در بايد کلی هدف

  با ارتباط در ساخت انسان و طبيعی باليای خطر کاهش

 .باشد واحد



 نمونه بیانیه هدف

 : هدف كلي •

كاهش خطر ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت در 
 سطح جامعه و تسهيالت و منابع نظام سالمت

 :اهداف اختصاصي •

 كاهش آسيب پذيري غير سازه اي مركز در باليا-

 كاهش آسيبب پذيري سازه اي مركز در باليا-

 كسب آمادگي مركز براي تخليه در شرايط اضطراري-

-..... 



 اختیارات قانونی و برنامه های مرجع

 منطقه و باالدست سطح در فوريت برنامه به بخش اين در•
   .ميگيرد قرار قالب آن در شما EOP كه شود مي اشاره اي

 اي، منطقه يا باالدستی فوريت هاي برنامه از يک هر در•

 توسط خدمات ارايه براي مشخصی وظيفه آيا که نماييد دقت

 تاکنون اگر .خير يا است شده تعريف باليا در شما مرکز

 ، است نشده تعريف شما مرکز براي اي وظيفه چنين

 .گيرد انجام کار اين که بخواهيد



 نمونه اختیارات قانونی و برنامه های مرجع

 مهمترين از يکی جامعه ای تغذيه سالمت و غذايی امنيت•

 برنامه در بخشی فرا توسعه ملی سند نظر مورد اهداف

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، چهارم توسعه

   ايران اسالمی

 امنيت تامين هدف با توسعه پنجم برنامه اليحه 136 ماده•

 غذايی



 شرح وضعیت

 :در بيان شرح وضعيت موارد زير ارائه مي شود 

 و پيامدهای احتمالی هرکدام از آنها بر عملکرد انواع مخاطرات
 (ابزار ارزيابي خطر باليا)اختصاصی 

توصيف مرکز و منطقه تحت پوشش 

 شهرستانیحوزه جغرافيايی و موقعيت مرکز در تقسيم بندی شهری و •

 آنتوزيع جمعيت و خصوصيات •

 ...(  قومی، نژادی و افراد آسيب پذير و مثال )گروههای ويژه •

 پوششمناطق آسيب پذير تحت •

 پذيرمراکز مهم و حياتی آسيب /تسهيالت•

 نقشه منطقه•



 نمونه شرح وضعیت

 :مثال برای مراکز حياتی و مهم

 سازیکارخانه واکسن وجود •

 خونبانک •

 منطقهوجود مراکز نظامی مثل پادگانها در •

 :( ويژه)پذيرگروههای آسيب مثال 

 معلولين•

 ناتوانافراد مسن و •

 ... و  MSبيماريهای خاص مثل تاالسمی،•



 پیش فرض ها

 شرايطی را شامل می شوند که به نفع يا ضرر برنامه هستند و

 .موفقيت آن را تحت تاثير قرار خواهند داد

 موجودظرفيت های •

 (محدوديت ها)در برنامه های موجود ارتقاء نقاط قابل •



 نمونه پیش فرض ها

 :ظرفیت های موجود•

 بالياوجود دفتر مديريت خطر •

 پزشکیوجود مرکز مديريت حوادث و فوريتهای •

•EOC وجود 

•EOP وجود 

 سريعوجود سيستم هشدار •

 (:محدودیتها)قابل ارتقاء در برنامه های موجود نقاط •

 ناکافیهماهنگی •

 آموزش ناکافی•

 تمرينعدم •


