


مرکس مدیریت حوادث و
فوریتهای پسشکی  

دبیرخانه کارگروه بهداشت ، سالمت و
بیولوشیک  دانشگاه علوم پسشکی  

گیالن  



غِال هطتْفی : تذّیي ّ گردآّری 

کبرغٌبش هطئْل دثیرخبًَ کبرگرٍّ ثِذاغت ، ضالهت ّ 

ثیْلْژیک داًػگبٍ 

دکتر جوػیذ هحوذی : زیر ًظر 

دثیر کبرگرٍّ ثِذاغت ، ضالهت ّ ثیْلْژیک داًػگبٍ 



پذافٌذ غیزػاهل در حَسُ تْذاضت ٍ درهاى  

بخششبهباشت ششدهمهن شششل ه ششلشیهانسمنششل هتا ششلا ههه
بعنوت هشنبش هتلش  هشصخییشنشه  شصیهنشل هشخص ش ههههههه
پز شششو همهپنستپز شششو هسهتل،ن شششلاهسهت انشششزتاهسه
تشولالاهمهشنلب هشو نهانلزهمهپشصنبلاال هتلشنشهکننشش هه
تیشهش موعیهن هقللبهیش هبسالششیهش ش هکشیهبشیها شل ههههههه
،الشدهشو،و هت،شدهبشله،شلیسهاالننشلهتشالنهشنونششههههههه

باصسیشهخششلاه تهبیهجلشعیهت تئیهننشه





  Disastersحوادث غیر مترقبه

اتفبقبتی ُطتٌذ کَ ثطْر غبفلگیر کٌٌذٍ ّ گابٍ اجتٌابة   
ًاااب رااا یر ر  دادٍ ّ ثتلااات گطاااتردگی تاااب یر ثااار هٌااابث  
هاابدی ّ اًطاابًی ّ قطاا  رًّااذ اجیتاای ایااب  خاابر  از  
ظرفیت تطبثق جْاه  ثْدٍ ّ گبٍ ثاذّى کوهِابی هلای    

.ّ ثیي الوللی ثَ فبجتَ ُبی اًطبًی هٌتِی هیگردًذ

ااااْادی غیااار هترقجاااَ را ثاااَ دّ ًاااْ  ثالیااابی اجیتااای   
(Natural)     ، هبًٌااذ زلسلااَ ، ضاایش ،راًااع زهاایي

  (Man-made)ّ ثالیبی غیر اجیتای  ... اْفبى ّ 
هبًٌاااااذ اًفیااااابر ًیرّگااااابٍ ُطاااااتَ ای ّ یاااااب  ولیاااااب    

.ترّریطتی تقطین هیهٌٌذ

6



نقاط افتراق مدیریت بحران و
پدافند غیر عامل  

هااذیریت ثحااراى هٌطقااَ ای اضاات رذافٌااذ غیاار  بهااش      -1

ثرای تبضیطب  خبؼ ّ در ًبایَ هحذّد 

تِذیذا  ًظبهی  -2

هذیریت ثحراى ثبزضبزی رص از ابد اَ راًیاس غابهش    -3

هی غْد ّلی رذافٌذ غیر  بهش ثرای کبُع تِذیذا   



نقاط اشتراک مدیریت بحران
و پدافند غیر عامل  

.هطبلتب  ّ ااال ب  هػبثَ ُن ُطتٌذ  -1

.رّیهرد آضیت ر یریِب هػبثَ یهذیگر اضت  -2

را ٍ اش ُبی قبثش ارائَ ثرای ُر دًّْ  هطبلتَ  -3

هذیریت ثحراى ّ رذافٌذ غیر  بهش هػترکٌذ

(. ولهرد ًیرُّبی اهذادی )  



ُ تزيي سیاستْاى تخص سالهت      ػوذ
در هذيزيت ٍضؼیتْاى اضطزارى  

 سطح در ضْزستاى درهاى تخص ٍ تْذاضت هختلف تخطْاي تیي ّواٌّگي ايجاد-    
 پطتیثاًي تخطْاي ٍ كل ادارات هختلف، ّاي ّاي حَسُ ٍ دفاتز اس اػن ستادي

 دٍلتي غیز داٍطلة ساسهاًْاي سايز ٍ احوز ّالل جوؼیت هختلف، هؼاًٍتْاي
.كطَر درهاًي تْذاضتي

دٍلتي ٍ خصَصي تخص تیي تٌگاتٌگ ّوكاري ٍ ّواٌّگي-

هَجَد ساختارّاي ٍ هٌاتغ اس حذاكثز ٍ تْیٌِ استفادُ-

 پطتیثاًي، تا ارتثاط در تخصَظ ضْزستاى سطح هسلح ًیزٍّاي حوايت اس استفادُ-
تْذاضتي خذهات ارائِ هٌظَر تِ غیزُ ٍ اهٌیت ٍ ًظن حفظ ارتثاطات،



 ارسياتي ًتايج تزاساس ديذُ حادثِ هٌطقِ تِ رساًي كوك-
ًیاس حذ اس كوتز يا تیطتز ًیزٍّا اػشام اس اجتٌاب ٍ ًیاسّا

 ٍضؼیتْاي تخصَظ اضطزاري ٍضؼیتْاي هذيزيت-
  چٌذ ٍ تخطي چٌذ تصَرت پیچیذُ يا ٍ گستزدُ اضطزاري

ًظاهِ

.ّا تزًاهِ پیطثزد در جاهؼِ ٍ هزدم ػوَم هطاركت جلة -

 داخل تخصصي ٍ ّوگاًي آهَسش ّاي تزًاهِ اجزاي-
اهَر اًذركاراى دست تزاي تخطي



هذيزيت در تحزاى چْارركي اصلي دارد

ریع گیری ّ کبُع خطبر   -1

هرالَ آهبدگی  -2

ّاکٌع ثَ ٌُگبم ّقْ    -3

ثبزضبزی رص از ثحراى  -4



مرحله پیشگیری و کاهش خسارات 
هیوْ َ اقاذاهبتی ثارای کابُع یاب ازثایي ثاردى هیاساى خطارا          
اْادی غیر هترقجَ ثرجبى ّ هبل هردم  کَ ثبیاذ درُواَ هراااش    

:ثحراى ا وبل غْد ّ غبهش 
تِیَ ، تذّیي ّ اجرای کذُبی ضبختوبًی ّ ًْضبزی هطتور   -1
ثیوَ اْادی   -2
غجهَ ُبی ااال  رضبًی ّ ا الم خطر ابد َ  -3
(آهبیع ضرزهیي )هذیریت کبرثردی اراضی  -4
تیسیَ ّ تحلیش ضبًحَ ااتوبلی -5
آهْزظ ُوگبًی   -6
تحقیق ّ رژُّع   -7
...  تِیَ ًقػَ ُبی خطر ر یری ّ آضیت ر یری ّ  -8



مرحله آمادگی 

هرالَ آهبدگی ًیس رایع از ّقاْ  ُار ضابًحَ  اْر       

هی گیرد ّ هیوْ اَ تْاًابیی ُابی هاذیریت ثحاراى را      

تػااهیش هاای دُااذ ثااَ  جاابر  دیگاار آهاابدگی هیوْ ااَ     

اقذاهبتی اضت جِت افاسایع تاْاى  ولیابتی ، ّ اییابد     

تطاااِیالتی ثااارای ّاکاااٌع هاااْ ر در ثراثااار ابد اااَ ی     

. ااتوبلی کَ ر  خْاُذ داد



ػوذُ تزيي ٍظايف تین هذيزيت پیص اس ٍقَع 
(  هزحلِ آهادگي ) تاليا 

ِ ّاي هذيزيت ٍضؼیت اضطزاري در تخص تْذاضت ٍ سيز • تْیِ چارچَب اصلي تزًاه

ِ ّاي آى هجوَػ

ُ ّاي تاتؼِ • ِ ّا در حَس اختصاظ رديف تَدجِ هجشا تِ هٌظَر تْیِ ٍ اجزاي ايي تزًاه

ضثكِ 

اػوال ّواٌّگیْاي درٍى تخطي، تزٍى تخطي •

:استاًذارد ًوَدى رٍضْاي فٌي هذيزيت ٍضؼیت اضطزاري ضاهل•

تاهیي هٌاتغ ٍ اهكاًات پطتیثاًي اػن اس تَدجِ، ًیزٍي اًساًي، تجْیشات، اًثارّا، هَاد، •

...دارٍ ٍ

خذهات تْذاضت رٍاًي•

تْذاضت خاًَادُ•



ارسياتي سزيغ ٍضؼیت تْذاضتي درهاًي•

كٌتزل تیواريْا ٍ ّوِ گیزيْا ٍ تزقزاري سًجیزُ سزد•

ًظارت، حوايت ٍ سیاستگذاري ًحَُ تغذيِ•

ًظارت تز تْذاضت هحیط•
آهَسش ًیزٍي اًساًي ٍ ػوَم هزدم•

پژٍّص•
ًظام ثثت ٍ گشارش دّي اطالػات•
پايص ٍ ارسضیاتي اقذاهات اًجام ضذُ•



هْوتزيي ٍظايف تین هذيزيت درسهاى ٍقَع ٍضؼیت 
(   هقاتلِ )اضطزارى 

•

اطالع رساًی هٌاسب در زهاى بحراى •
اعالم خطرّای بِ هَقع •
تطکیل ستاد هرکسی برای ّذایت عولیات اهذاد ٍ ًجات •
آگاُ سازی هردم از رٍیذادّا •
بسیج ّوِ اهکاًات ٍ هٌابع هَجَد •
ایجاد هرکس پطتیباًی اقذاهات بخص بْذاضت ٍ درهاى•
جلب ّوکاری ٍ ّواٌّگی درٍى بخطی ٍ برٍى بخطی•
حفظ تواس دائن با سطَح باالتر ٍ پاییي تر•



ّذایت ٍ فعال سازی حَزُ ّای عولیاتی ٍ رٍضْای فٌی  •
هختلف بخص بْذاضت ٍ درهاى

اعسام تیوْای اهذادی بْذاضتی ٍ درهاًی•
پایص ٍ ارزضیابی اقذاهات•
گسارش اقذاهات ٍ ارائِ تَصیِ ّای عولی بِ سطَح بااالتر  •

ٍ پاییي تر
بااِ رٍز کااردى برًاهااِ ّااای هختلااف هااذیریت ٍ ااعیت   •

ا طراری بخص بْذاضت براساس ًتایج پایص ٍ ارزضیابی 
اقذاهات



هزحلِ تاسساسي 

  هرالااااَ ثبزضاااابزی هیوْ ااااَ اقااااذاهبتی اضاااات ثاااارای

ثبزگرداًذى غرایط زیطاتی هاردم ّ ًبایاَ فبجتاَ دیاذٍ      

ُوچٌاایي اقااذاهب  ثلٌااذ هااذ  ثاارای ایٌهااَ جبهتااَ ثااَ       

. ابلت  بدی یب ثِتر از ابلت  بدی ثرگردد



اقدامات بازسازی 

هػبّرٍ دراهر ثبزضبزی  -1

ثرآّرد خراثی ّ خطبر   -2

ربکطبزی غبهش ًخبلَ ّ ضبیتب  ضبختوبًی ّ   -3

آلْدگی ُبی ثْجْد آهذٍ 

راٍ اًذازی هرکس اهذاد رضبًی  -4

ررداخت ّام ُبی کن ثِرٍ ّ یب ثال ْض جِت –5

غرّ  ثبزضبزی خبًَ ُبی آضیت دیذٍ 

ااال  رضبًی هٌبضت درهْرد هرااش ثبزضبزی –6



EMSپذافٌذ غیز ػاهل ٍ 

داغتي ااال ب  کبفی  -1

آهبدگی کبهش جطوی ّ رّاًی -2

هحبفظت ازخْد ّ اجتٌبة از توبش ثب ضالاِبی کػتبر جوتی  -3

از هیاااساى تِذیاااذ کاااَ از اریاااق ضااابزهبى اهٌیااات هلااای هٌتػااار       -4

هی غْد آگبٍ ثبغیذ کَ ایي تِذیذ هی تْاًاذ غاذیذ ، ثابی،ثیع از     

اااذ هتوااْل ،کٌتاارل غااذٍ ّ کاان ثبغااذ ّ ثراضاابش هیااساى تِذیااذ         

فتبلیتِب ّ اقذاهب  ااتیبای یزم را ثتوش آّریذ 

اگاار ثااَ ّقااْ  یااک ابد ااَ ترّریطااتی هػااهْ  ُطااتیذ هطواائي    -5

غااْیذ کااَ  ااحٌَ ایوااي اضاات درغیاار ایٌوااْر  ّارد ًػااْیذ ّ       

هٌتظر کوک ثوبًیذ  



آگاابٍ ضاابزی ا ااسام کٌٌااذٍ ضاارّری اضاات هاااش تتااذاد قرثبًیاابى ،راُِاابی    -6
. دضترضی هخبلف جِت ثبد ، یب ثِتریت راُِبی دضترضی

یک ًبایَ اضتقرار درًظر ثگیریذ کاَ ثاب دیگار گرُِّاب هلحاق غاْیذ ّ        -7
.راُِبی ّرّدی ّ خرّجی را ثَ یبد داغتَ ثبغیذ 

اّلیي اهذادگراى  حٌَ ثبیذ آغافتگی را هرتات کٌٌاذ ّ ّظابیف خاْد را       -8
. ICSهتلْم ًوبیٌذ اگر ( ICS)تحت  ٌْاى ضیتن فرهبًذُی ابد َ 

ثَ دًجابل هتواذی قارار گابٍ رسغاهی ثبغاٌذ تاب هبهْریات خاْد را          “ثْد فْرا
.دریبفت ًوبیٌذ 

.اهٌیت  حٌَ را ثررضی ًوبیٌذ “جِت ااویٌبى هیذدا -9

  ABCدرهبى  بهش ضْزاًٌذٍ اثتذا غبهش آلْدگی زدایی ّ ضپص  -10

.اضت 

 بهش  وجی هرگجبرتریي ضالاِب ُطاتٌذ کاَ های تْاًٌاذ درثٌاذ  بًیاَ        -11
ّ ربدزُرُاب راٍ درهابى    ABCهْجت ایطت قلجای غاًْذ کاَ افبظات از     

اضت 



در هْاجَِ ثب  ْاهش ثیْلْژیک رضبًیذى دارّ اًتقبل  -12

ثیوبراى ثَ ثیوبرضتبى هِن هی ثبغذ 

در هْاجَِ ثب ثیوبراى کَ تحت تب یر  رادیْاکتیْ ّ   -13

اغتَ قرار گرفتَ اًذ از رْغب  هحبفظتی اضتفبدٍ ًوبئیذ  
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