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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت بهداشت
 واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه
 کمیته بهداشت

 

 

 

 

 ها و خسارات فرم برآورد آسیب

 ساخت ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان

 هداشتی درمانیبه تسهیالت ب

(DA-1 ، DA-2  وDA-3) 
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 DA-1فرم 

 اطالعات کلی

  نام دانشگاه 1

  شماره سریال فرم 2

 روز ....    ماه .....   سال .... تاریخ تكمیل فرم                 3

 مشخصات مخاطره

  نوع مخاطرهکد  4

 :(22ي ال 6)بطور خالصه و به جز اطالعات  شدت و توصیف مخاطره 5
 
 
 
 
 
 
 

 روز ....    ماه .....   سال .... تاریخ وقوع مخاطره             6

 ساعت .......      دقیقه ........ مخاطره              وقوعزمان  7

 دیده: )ها( آسیبنام شهرستان 8
 

 برآورد خسارت و اسیب به مراکز

 ... نفر تعداد پرسنل مصدوم 9

 .... نفر شده تعداد پرسنل فوت 12

 .... درصد دیدهای در تمام مراکز آسیبمتوسط میزان خسارت سازه 11

 .... درصد دیدهای در تمام مراکز آسیبمتوسط میزان خسارت غیر سازه 12

 درصد.....  دیده های ارایه خدمت در تمام مراکز آسیبمتوسط آسیب به برنامه 13

 نفر روز....  دیدهم مراکز آسیبجمع نفر روز غیبت از کار در تما 14

 ................... ریال دیدهصادی در تمام مراکز آسیبتجمع خسارت اق 15

 برآورد خسارت و آسیب به جمعیت تحت پوشش

 ... نفر منطقه تحت تاثیردر تعداد جمعیت جمع  16

 .... نفر منطقه تحت تاثیردر  تعداد جمعیت مصدومجمع  17

 .... نفر منطقه تحت تاثیردر  جمعیت فوت شدهتعداد جمع  18

 .... درصد های منطقه تحت تاثیرمتوسط میزان خسارت به ساختمان 19

 ریالمیلیون ...................  منطقه تحت تاثیرصادی در تجمع خسارت اق 22

<<<<   >>>> 
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 و انسان ساخت به تسهیالت بهداشتی درمانی آسیب ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعیاهنمای تکمیل فرم ارزیابی ر

این فرم برای وقوع هر یک از مخاطرات فهرست شده در زیر جداگانه تكمیل شود. از نطر تعریف، مخاطره عبارت است از پدیده فیزیكي که ( 1

جاني به مرکز ارایه خدمات بهداشتي درماني و تواند بالقوه باعث آسیب زا باشد. بعنوان مثال، زلزله یک مخاطره است که ميتواند بالقوه آسیبمي

 پرسنل آن بشود، یا ساختمان و لوازم و تجهیزات مرکز را تخریب کند یا عملكرد مرکز را مختل نماید.  

 فهرست و کد انواع مخاطرات

 مخاطرات زیستی مخاطرات زمین شناختی

G-1 زلزله B-1 هااپیدمي 

G-2 (زلزله بدنبال) زمینرانش B-2 موذی جانواران ومجه 

G-3 زمیننشست  B-3 حمله حیوانات وحشي 

G-4 مخاطرات فناورزاد گرایيروان 

G-5 آتشفشان T-1 زگا انفجار 

G-6  سونامي T-2 بمب انفجار 

 سوزیآتش T-3 مخاطرات اب و هوایی

HM-1 طوفان T-4 مضر مواد نشت 

HM-2 گردباد T-5 ایستهه یداتتهد 

HM-3 آساسیل هایباران T-6 رادیولوژیک یداتتهد 

HM-4 آسابرق سیل T-7 (طاعون آنتراکس، مثل) بیولوژیک دیداتته... ، 

HM-5 طوفان از ناشي بلند امواج یا رودخانه سیل T-8 موادغذایيآب یا  ه کردنآلود مثل بیولوژیک دیداتته 

HM-6 سیل و شدید بارش بدنبال زمینرانش T-9 زاتاول عوامل نوع از شیمیایي دیداتته 

HM-7 (شدید سرمای یا گرما) شدید جوی شرایط T-10 سمي صنعتي مواد نوع از شیمیایي دیداتته 

HM-8 غبار و گرد T-11 اعصاب عوامل نوع از شیمیایي دیداتته 
HM-9 طوفان شن T-12 کلر تانكر انفجار مثل شیمیایي دیداتته 

HM-10 کوالک T-13 تهویه سیستم افتادن کار از 
HM-11 بادهای شدید T-14 برق قطع 
HM-12 آلودگي هوا T-15 آب قطع 

 مرکز  از بخشي یا تمام فوری تخلیه T-16 مخاطرات اجتماعی

S-1 جمعیتگسترده  جابجایي  T-17 حوادث با مصدومین متعدد 
S-2 و غیرمسلحانه( مسلحانهبه مرکز )شامل  حمله T-18 سرقت 
S-3 پرسنل گیریگروگان   

S-4 دزدی بچه   

S-5 مرکز  کارکرد وابستگي صورت درر )سایب یداتتهد
 (اینترنت شبكه سیستم به درماني-بهداشتي

  

S-6 اغتشاشات   

 مرتب شود. 1شماره سریال فرم در هر دانشگاه بر حسب زمان وقوع از عدد ( 2

 کد مخاطره بر اساس جدول فوق ثبت شود.( 3
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مرکز مدیریت  ، معاونت بهداشت،: بر اساس گزارش مدیریت حوادث غیرمترقبه استانداریها و خساراتو برآورد آسیب مخاطرهیف ( منبع اطالعات برای توص4

 یا سایر منابع معتبر. حوادث دانشگاه 

 ثبت تاریخ تكمیل فرم و قوع مخاطره: ( 5

  ثبت شود. 31تا  1روز از 

  ثبت شود. 12تا  1ماه از 

 ره:تثبت زمان وقوع مخاط( 6

  ثبت شود. 23تا  2ساعت وقوع از 

  ثبت شود. 59تا  1دقیقه از 

 در سواالتي که تعداد مرکز آسیب دیده در هر گروه مد نظر است، از تعریف قراردادی زیر استفاده نمایید: DA-2( در فرم 7

  = درصد آسیب  32تا  1خفیف 

  = درصد آسیب 62تا  32متوسط 

  = درصد آسیب 122تا  62شدید 

 : DA-2و  DA-1های ت برآورد آسیب و خسارات در فرم( ثب8

 ای را خالي نگذارید. هیچ خانه 

  ثبت نمایید )با حروف(" صفر"در مواردی که خسارتي وارد نشده است، لطفا. 

  بگذارید.  "؟"در مواردی که اطالعات موجود بسیار غیر مطمئن است، در خانه مربوطه عالمت 

 به روش زیر انجام شود: های ارسالينامگذاری فایل( 9

  به انگلیسي(. مثال:  12_: نام دانشگاه  سال اخیر(: از چپ به راست 12)بررسي  1برای فاز(Markazi_10 

  سال وقوع )به انگلیسي(. مثال: _ماه وقوع_روز وقوع_کد مخاطره_)مخاطرات آینده(: از چپ به راست: نام دانشگاه 2برای فاز

Markazi_G2_07_10_1390 

 ثبت نوع گزارش )فوری یا فصلي( را در ردیف اول هر فرم فراموش نكنید. در صورت گزارش فصلي نام فصل و سال را ذکر نمایید.  (12

 ( ارایه گزارش صفر در هر دو نوع ثبت نوع گزارش )فوری یا فصلي( الزامي است. 11

 

 با ارزوی موفقیت و قدردانی از شما همکار عزیز 

کاهش خطر بالیا در نظام سالمت کشور اسالمی عزیزمان در ساماندهی مدیریت و
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 DA-2فرم 

 دیدهآسیب مرکزتعداد جمع  مرکزنوع 

تعداد مرکز با خسارت سازه 

 (در هر گروه)

تعداد مرکز با خسارت 

 (در هر گروه)غیرسازه 

تعداد مرکز با خسارت به 

 (در هر گروه)عملکرد 

آسیب نیروی 

 انسانی

روز غیبت -)نفر

 از کار(

 سیب اقتصادیآ

 )میلیون ریال(
 شدید متوسط خفیف شدید متوسط خفیف شدید متوسط خفیف

             خانه بهداشت

             م.ب.د.روستایی

             پایگاه بهداشت

             م.ب.د.شهری

مرکز بهداشت 

 شهرستان
            

             مرکز شبکه
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 DA-3 فرم

 )آسیب مستقیم یا غیرمستقیم( دچار اختالل شده استبدلیل وقوع مخاطره ها هایی که اجرای آنت برنامهفهرس

 توصیف/توضیح نوع اختالل نام برنامه مرکز وعن

   خانه بهداشت

   م.ب.د.روستایی

   پایگاه بهداشت

   م.ب.د.شهری

مرکز بهداشت 

 شهرستان
  

   مرکز شبکه

 


