رسالت :
واحد مدیریت خطر بالیا شبکه بهداشت ودرمان چادگان با همکاری کلیه واحد های فنی تالش می نماییدتا
آمادگی مردم شهرستان چادگان رابا انجام ارزیابی آمادگی خانوارها،آموزش خانوارها و ارتقاء همکاری اعضای
کارگروه افزایش تادر برابر هرگونه مخاطرات طبیعی و انسان ساخت پاسخ بهنگام و بموقع انجام گیرد.
بیانیه ماموریت :

جمهوری اسالمی ایران درمعرض انواع مخاطرات طبیعی وانسان ساخت قراردارد وطی صده
اخیرپیامدهای ناگواری رامتحمل شده است .درراستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه
اجتماعی،اقت صادی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران وهدف کالن نظام سالمت مبنی بر"کاهش
خطرناشی ازمخاطرات طبیعی وانسان ساخت درسطح جامعه ومنابع و تسهیالت نظام سالمت "
"برنامه عملیات پاسخ بهداشتی به بالیا و فوریتها "که توسط مراکز ودفاتر معاونت بهداشت
وباهدایت فنی واحد خطر بالیا تدوین شده ،سند ارزشمندی است که برای اولین باردریک قالب
منسجم درحوزه بهداشت عمومی کشوربه منصه ظهوررسیده است.این دلیل ضرورت دارد تا نظام
سالمت بطور مداوم برای پاسخ به این حوادث کامال آماده باشد و به آنها پاسخ موثر و به موقع دهد لذا عنایات
به مطالب فوق واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا با ماموریت زیر تشکیل شد((.مدیریت آمادگی و پاسخ به
مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطر ناشی از آنهادر جامعه و منابع و تسهیالت بهداشتی))

هماهنگی عملیات و تقویت سامانه پشتیبانی و پاسخ به بالیا:
نقش حوزه بهداشت دربالیا نقش غیرقابل انکاروحیاتی است که درهرچهار فاز مدیریت بالیا اعم ازپیشگیری

وکاهش آسیب ،آمادگی ،پاسخ وبازیابی ،نمودهای عملیاتی ومشخصی دارد .کلیه اسناد باال دستی شامل
چهارچوب عملیاتی هیوگو،برنامه پنجم توسعه اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی واهداف کالن نظام سالمت جمهوری
اسالمی ایران ،ضمن تاکید برپیشگیری وکاهش آسیب برآمادگی نظام سالمت برای مقابله بابالیا تاکید دارند "
برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی در بالیا وفوریتها" یا  Emergency Operation Planکه به اختصار
EOPخوانده میشود ،تالشی است دراین راستا وپاسخ به تقاضای دائمی و روبه افزایش تیمهای بهداشتی برای
دراختیارداشتن دستورالعملهای روزآمد که حاصل تشکیل"شورای راهبری بازبینی مستمردستورالعملهای

بهداشتی دربالیا "متشکل از روسای مراکز و دفاتر معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

است .به منظورتدوین این سند،درابتدا فرمت استانداردی براساس مطالعات نظری وتجربیات میدانی توسط واحد
مدیریت وکاهش خطربالیا ی معاونت بهداشت تهیه ودراختیارمراکزودفاترمعاونت بهداشت وزارت قرارگرفت .
سپس سعی شد تا با بهره مندی ازدستورالعملهای قبلی وتجربیات گذشته،چهارچوبی

برای برنامه ریزی عملیات پاسخ دربالیا درحوزه بهداشت عمومی تدوین شود تادانشگاههای علوم پزشکی بتوانند
برنامه ویژه ومتناسب خودرا برآن اساس تدوین نمایند.

برنامه های گروه مدیریت خطر بالیا
·

پیمایش ملی برنامهها و دستاوردهای معاونتهای بهداشت در مدیریت و کاهش خطر بالیا

·

ارزیابی خطر بالیا در نظام شبکه در ابعاد آمادگی عملکردی و ایمنی سازهای و غیرسازهای

· شناسنامه آسیبها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت
· بازبینی مستمر دستورالعمل ارایه خدمات بهداشتی در بالیا











ادغام مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام شبکه
نظام مراقبت وقوع و خسارات بالیا
تدوین برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی به بالیا )(EOP
پایش و ارزشیابی سیستماتیک برنامه های مدیریت خطر بالیا در سطح جامعه و منابع و تسهیالت
بهداشتی
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها در برابر بالیا
بیمه تسهیالت بهداشتی در برابر حوادث و بالیا
ایمن سازی تسهیالت بهداشتی در برابر حوادث و بالیا
بهبود شاخصهای برنامه ارزیابی خطر بالیا بهداشتی به میزان 06درصد وضع موجود
ارزیابی خطر بالیا در تسهیالت بهداشتی (واحد های بهداشتی درمانی) در سه فاز ارزیابی خطر سازه
ایی و ارزیابی آمادگی عملکردی

شرح وظایف:
الف)قبل از وقوع بالیا


ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیالت و منابع بهداشتی
اجرای اقدامات کاهش آسیبپذیری و ارتقای آمادگی تسهیالت و منابع بهداشتی
جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سالمت -محور کاهش خطر بالیا
آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بالیا
اجرای برنامه های آموزشی تخصصی برای مدیران وکارکنان بهداشتی



تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها
جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سالمت محور کاهش خطر بالیا












استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیالت بهداشتی
اجرای تمرین های آمادگی بالیا در تسهیالت بهداشتی و جامعه
ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارائه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

ب) در زمان وقوع بالیا)(Response





ارزیابی سریع نیازها و آسیب های تسهیالت بهداشتی و جامعه
ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
ارائه مراقبت های بهداشتی اولی هماهنگ ،بموقع و موثر
پایش و ارزشیابی اثر بخشی ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه

ج) پس از وقوع بالیا )(Recovery

 تدوین برنامه بازیابی تسهیالت بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 بازسازی تسهیالت بهداشتی و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
 مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی -اجتماعی جامعه
 پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بالیا

