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 :کلیات )فصل اول(

 مستندات قانونی :1ماده 
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  9ماده 

ی ، پشتیبانی ، پیگیري عملیات اجرایی کارگروه و ایجاد زیر کارگروههاي تخصصی وابسـته  به منظور ایجاد هماهنگ
  .، دبیر خانه کارگروه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد

به منظور هماهنگی فعالیتهاي دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابلـه،  
  :تدابیر و اقدامات زیر الزم و ضروري است

ربط بر حسب ضرورت و بـا   ها و دستگاههاي ذي الف ـ واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه 
  .تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد

در سـطح   االختیـار  ب ـ شوراي هماهنگی مدیریت بحران به ریاسـت رئـیس سـازمان و بـا عضـویت نماینـدگان تـام        
ربط به منظور هماهنگی فعالیتهاي مربـوط بـه مراحـل چهارگانـه مـدیریت بحـران        معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي

  .شود تشکیل می
ج ـ شوراي هماهنگی مدیریت بحران در اسـتانها بـه ریاسـت اسـتاندار و در شهرسـتانها بـه ریاسـت فرمانـدار، بـا           

  .شود ربط تشکیل می عضویت کلیه دستگاههاي ذي
د ـ با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوري اسالمی ایران شوراي هماهنگی مدیریت 

  .گردد بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می
ـ معاون امور عمرانی اسـتاندار و معـاون فرمانـدار بـه ترتیـب جانشـین اسـتاندار و فرمانـدار در شـوراي          1تبصره

هنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف بـه همـاهنگی و پاسـخگویی بـه سـازمان      هما
  .باشند می

ـ اقدام قانونی الزم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشـکیالت در مجلـس شـوراي اسـالمی بـه عمـل       2تبصره
د پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیـران خواهـ  هاي اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به  نامه آورده و آئین

  .رسید
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ، کـارگروه بهداشـت و درمـان بـا مسـئولیت وزارت       15ماده  2در اجراي بند 

  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وریاست معاون درمان در این وزارتخانه تشکیل گردید
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  هدف :2ماده 
  بحران بخش بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه کشورمدیریت مخاطرات و 

کاهش مرگ و میر و بیماریها ، معلولیتها و عوارض سوء ناشی از کلیه مخاطرات غیـر مترقبـه طبیعـی و    : هدف کلی 
انسان سازو تامین پایداري عملکرد حوزه سالمت در زمان وقوع حوادث و سیاست گذاري در ارتباط با بـاز سـازي   

  )امنیتی –به جز موارد اجتماعی ( سازي نظام سالمتو مقاوم 

  تعاریف :3ماده 
مجلس شـوراي اسـالمی ، بحـران ، مـدیزیت      1387خردادسال  29در قانون سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

  .بحران ، پیشگیري ، آمادگی ، مقابله و بازسازي به شرح ذیل تعریف شده است

  :ات زیر در معانی مشروح مربوط بکار میرونددر این آیین نامه واژه ها و اصطالح

  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور: قانون -الف

  شوراي عالی مدیریت بحران کشور: شوراي عالی -ب

  سازمان مدیریت بحران کشور: سازمان -ج

  شوراي هماهنگی مدیریت بحران کشور: شوراي هماهنگی-د

زمانهاي دولتـی، نهادهــاي عمــومی غیردولتــی، شــوراهاي اســالمی،  وزارتخانــه هــا، ســا: دســتگاههاي ذیــربط -هــ 
شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکـر نـام اسـت، نیروهـاي نظـامی و انتظـامی،        
نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایـران و رسـانه هـاي    

  شکلهاي مدنی و مردمی و بخشهاي خصوص و تعاونی مرتبط با مدیریت بحرانگروهی، ت

اي و اعالم آن به دستگاههاي ذیـربط بـر عهـده وزیـر کشـور       ملی و منطقه) حادثه(تشخیص و قوع بحران  -2ماده 
ن بـه  می باشد و تشخیص وقوع بحرانهاي استانی و محلی و اعالم آ) قائم مقام رئیس شوراي عالی مدیریت بحران(

  .دستگاههاي استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار می باشد

بـه تصـویب   ) اي، استانی و محلـی  در هر یک از سطوح ملی، منطقه(دستورالعمل تشخیص و اعالم بحران  -1تبصره 
  .شوراي عالی میرسد
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له به سازمان و واحد سـازمانی آن  دستگاههاي ذیربط مکلفند عالیم خطر و هشدار را به موقع و بالفاص -2تبصره 
  .در استان اعالم کنند

جـز مـوارد موضـوعه در     بـه (شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهـاي طبیعـی و انسـانی     ::بحرانبحران

آید و موجب ایجاد مشقت و سـختی بـه    وجود می طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به به) هاي امنیتی و اجتماعی حوزه

  .العاده دارد گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق یا جامعه انسانی می یک مجموعه

 

ریزي، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههاي دولتـی، غیردولتـی و    فرآیند برنامه ::مدیریت بحران مدیریت بحران 

تـا شـرایط بـه     پـذیرد  ه  صـورت مـی  دیـد  مدیریت عملیات مقابله و بازسازي و بازتوانی منطقه آسیبجهت عمومی 

  .وضعیت عادي بازگردد

  چهار مرحله مدیریت بحران که شامل پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسازي: چرخه مدیریت بحران چرخه مدیریت بحران 

مجموعه اقداماتی است که بـا هـدف جلـوگیري از وقـوع حـوادث و یـا کـاهش آثـار زیانبـار آن، سـطح            ::پیشگیري پیشگیري 

 .دهد وده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش میخطرپذیري جامعه را ارزیابی نم

دهـد کـه    است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش مـی  مجموعه اقداماتی ::آمادگیآمادگی

نابع و امکانـات،  ریزي، سازماندهی، ایجاد ساختارهاي مدیریتی، آموزش، تأمین م آوري اطالعات، برنامه شامل جمع

  .تمرین و مانور است

انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جـان و مـال انسـانها،     ::مقابلهمقابله

رسـانی،   عملیـات مقابلـه شـامل اطـالع    . شود تأمین رفاه نسبی براي آنها و جلوگیري از گسترش خسارات انجام می

و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابري، ارتباطـات، فوریتهـاي پزشـکی، تـدفین،      هشدار، جست و جو، نجات

رسـانی، برقـراري شـریانهاي حیـاتی و سـایر خـدمات        دفع پسماندها، مهار آتش، کنتـرل مـواد خطرنـاك، سـوخت    

  .ربط است اضطراري ذي
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وقوع بحران است که براي بازگردانـدن  بازسازي شامل کلیه اقدامات الزم و ضروري پس از  ::بازسازي و بازتوانیبازسازي و بازتوانی

دیده با درنظر گرفتن ویژگیهاي توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهاي مردمی و  وضعیت عادي به مناطق آسیب

بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی اسـت کـه   . گیرد دیده انجام می مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب

  .رسد دیدگان به حالت طبیعی به انجام می جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیبجهت بازگرداندن شرایط 

انجام بیشترین کار مفید براي بیشترین تعـداد بیمـار و روشـی اسـت بـراي تشـخیص       : تریاژ یعنی  : تریاژ و تخلیه
  .قربانیانی که آسیب هاي تهدید کننده حیات دارند و بیشترین شانس زنده ماندن را دارند 

زیر مجموعه مرکز مدیریت حوادث می باشد که این مرکز متولی مدیریت سـالمت در  : ات پیش بیمارستانیخدم
حوادث بوده و در ایـن راسـتا اورژانـس پـیش بیمارسـتانی را در اختیـار دارد کـه وظیفـه آن رسـیدگی بـه مـوارد            

  .فوریتهاي پزشکی و ارائه خدمات به مصدومین و بیماران اورژانسی می باشد
  . کلیه اقدامات درمانی که از طرف بیمارستان براي بیماران نیازمند به درمان انجام می گیرد :ات بیمارستانیخدم

نظارت بر بهداشت سر پناه ، نظارت بر بهداشت آب ، نظارت بر بهداشت مـواد  : از جمله وظایف آن  :بهداشت محیط
  .می باشد ... بر دفع صحیح مواد زائد و غذایی، سمپاشی ، ضد عفونی ، گندزدایی، آموزش مردم ، نظارت

رفاه کامل جسمی ، روحی ، اجتماعی و نه صرفا فقدان بیماري و ناراحتی در تمام موارد مـرتبط   :بهداشت باروري 
  .باسیستم تولید مثل ،  عملکردها و روندهاي مربوط به آن می شود

ه مبارزه با منبع عفونت،  قطع زنجیره انتقال ، و حفاظـت  از جمله فعالیتهاي این ادار :پیشگیري و مبارزه با بیماریها 
  .می باشد... از افراد مستعد ابتال و

اداره تغذیه با هدف تهیه و توزیع غذاي سالم و بهداشتی در زمان بحران و در جهـت   :ارزیابی و نظارت بر تغذیه 
  .ارتقاء ایمنی غذا و سالمت جسم و روح فعالیت می کند

ایفـاي   داشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامـل بـراي  به :بهداشت روان 
عدم برآورده شدن نیازهاي اولیه،  .هاي روانی و جسمی ، بهداشت به معناي نبود بیماري یا عقب ماندگی نیست نقش

ین تاثیرگـذاران بـر بهداشـت روانـی     از عمده تر... جمعی و ناکامی، استرس، یادگیري، مسائل اجتماعی و رسانه هاي
  .هستند
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  شرح وظایف عمومی و تخصصی )فصل دوم(
 

  شرح وظایف عمومی :4ماده 
 اجراي مصوبات شورایعالی و شوراي هماهنگی مدیریت بحران کشور .1

انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیري ، آمادگی ، مقابله ، بازسـازي و بـازتوانی پـس از     .2
 راي هماهنگی مدیریت بحران کشور و ابالغ توسط وزیر کشورتایید شو

بررسی و تصویب وظایف دقیق و نقش کارگروههاي فرعی و سایر سازمانها و بخـش هـاي ذیـربط در     .3
 .مدیریت بحران و نیز سازمانهاي همکار و نظارت بر اجراي آن

 .ها و واحدهاي استانیتهیه طرح جامع خطر پذیري بخش بهداشت و درمان با هماهنگی سایر دستگاه .4

پیگیري و هدایت پژوهش هاي کاربردي در زمینـه ارتقـاء اسـتانداردهاي ایمنـی در مراحـل پیشـگیري ،        .5
 .آمادگی ، مقابله ، بازسازي و بازتوانی در بخش بهداشت و درمان

بررسی  و پیشنهاد طرح هاي مطالعاتی و اجرایی مدیریت بحران در زیر بخش هاي مربـوط در مراحـل    .6
 .ش بینی و پیشگیري ، آمادگی ، مقابله ، بازسازي و بازتوانیپی

تدوین برنامه هاي سالیانه و میان مدت کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبـه و   .7
کارگروههاي فرعی در مرکز و اسـتان هـا و ارائـه آن بـه مراجـع ذیـربط جهـت تصـویب و تخصـیص          

 .هاي مربوط اعتبارات الزم و تبادل موافقت نامه

جمع آوري و جمع بندي آمار و اطالعات مربـوط بـه خسـارات وارده در بخـش در اثـر وقـوع حـوادث         .8
 .طبیعی و انسان ساز بزرگ و اعالم آن به مراکز ذیربط جهت تامین اعتبارات مورد نیاز

 تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد مدیران در مراحل مختلف مدیریت بحران .9

، نظارت و ارزیابی بر اقدامات شرکت ها و سازمان هاي زیر مجموعه در خصوص پشتیبانی ، هماهنگی  .10
 .در مرکز و استان ها و ارائه گزارش به وزیر ) بویژه آمادگی و مقابله ( مراحل مختلف مدیریت بحران 

برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی الزم به منظور جلوگیري از تداخل مسئولیت ها و انجام کارهاي مـوازي   .11
 تکراري در مراحل مختلف مدیریت بحران در بخش هاي مختلفو 

 .تهیه سایت کامپیوتري و بروز نگهداشتن آن .12

 .گزارش اقدامات انجام شده در هر شش ماه یکبار به وزیر بهداشت و درمان و سازمان مدیریت بحران .13
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  تهیه دستورالعمل مربوط به شرح وظایف کارگروه .14
آیین نامـه اجرایـی    23عال در حوزه وظایف کارگروه بر اساس ماده تامین بودجه دستگاههاي اجرایی ف .15

  سازمان مدیریت بحران
  تعیین وظایف و تقسیم کار بین اعضاي زیر کارگروههاي فرعی .16
  ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مراجع ذیربط .17
ازمان مـدیریت  قـانون تشـکیل سـ    8مـاده   1بند(تهیه برنامه هاي عملیاتی پنج ساالنه و ساالنه کارگروه  .18

  )بحران کشور
  همکاري در اجراي مانورها و ارزیابی عملکردها .19
  تهیه طرح جامع خطر پذیري  .20
  ایجاد بانک اطالعاتی .21
  همکاري با سازمانهاي مردم نهادو غیر دولتی .22
  مستند سازي حوادث .23

  شرح وظایف تخصصی :5ماده 
  .به به شرح زیر می باشد شرح وظایف کارگروه تخصصی بهداشت و درمان حوادث و سوانح غیر مترق

هر گونه اقدام درراستاي برنامه ریزي ، نظارت ، هماهنگی و توسعه در مراحل خطر زدایی و پیشگیري ، آمادگی 

، پاسخ و بازتوانی بحران در زمینه مسایل سـالمت کشـور اعـم از تریـاژ و تخلیـه، خـدمات پـیش بیمارسـتانی ،         

ت خانواده و  بهداشت باروري ، پیشـگیري و مبـارزه بـا بیماریهـا ،     خدمات بیمارستانی ، بهداشت محیط ، بهداش

نظارت بربهداشت مواد خـوراکی و آشـامیدنی ، ارزیـابی و نظـارت بـر تغذیـه ، تخلیـه بیمارسـتانها و تسـهیالت          

اسـاس  ه هـاي فعالیـت و وظـایف کـارگروه بر    بهداشتی درمانی ، خدمات توانبخشی ، بهداشت روان و سایر حوز

تربیـت نیروهـاي   ی بـه منظـور انجـام آمـوزش بـه منظور     داخلی آن همچنـین برنامـه ریـزي و همـاهنگ     آیین نامه

  .لید شواهد علمی براي هدایت خدماتو  پژوهش به منظور تو) دانشگاهی و آموزش مداوم (متخصص 
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  پیش بینی و پیشگیري 5-1

جهت مقاوم سازي ساختمان  بررسی تاسیسات و امکانات موجود بخش از نظر شرایط ایمنی و پیگیري در - 1
 .ها و تاسیسات موجود

نظارت عالیه بر رعایت اصول فنی و ایمنی در احداث تاسیسات و سـاختمان هـا و نحـوه نگهـداري آنهـا و       - 2
 .استفاده از تجربیات کشورهاي پیشرفته در این خصوص 

 ).ا کارگروه هاي مرتبط در ارتباط ب( نظارت عالیه بر رعایت اصول ایمنی در حمل و نقل کاالهاي خطرناك  - 3

جمع آوري آمار و اطالعات مربوط به وقوع حوادث طبیعی و نیز انسان سازبزرگ بخش و تجزیه و تحلیل  - 4
 .نتایج آنها جهت استفاده در طرح هاي جدید 

بررسی مطالعه تجربیات و اقداماتی که در سایر کشورهاي دنیا در جهت پیشگیري از وقوع حوادث طبیعی  - 5
 بزرگ در بخش انجام می شود و بکارگیري موارد مورد لزوم و انسان ساز

نظارت عالیه و پیگیري در استفاده مـوثر از انـواع بیمـه هـا و تسـهیالت اعتبـاري در بخـش در ارتبـاط بـا           - 6
  .خسارات ناشی از حوادث

  آمادگی -5-2
طـرح  وزارت بهداشـت و درمـان و   تهیه طرح جامع مدیریت حوادث طبیعـی و انسـان سـاز بـزرگ در      - 1

 .تفصیلی هر نوع حادثه و تهیه و تدوین برنامه ساالنه و نیز شناسایی ریسک حوادث

تهیه سازمان جانشین مدیریت بحران در وزارت بهداشت و درمان و پیگیري جهت تهیه سازمان هـاي   - 2
جانشین بحران در هر یک از زیر بخش هاي مربوط در مراحل آمادگی و مقابله بـا بحـران و تصـویب    

 .آنها

 .عیین شرح وظایف هر یک از مدیران و پرسنل مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بحرانت - 3

 .انجام آموزش هاي مورد نیاز به مدیران و پرسنل ذیربط و برنامه ریزي جهت تداوم آنها - 4

برنامه ریزي و نیز پیگیري در جهت ارائه آموزش هاي الزم به مردم و کـاربران بخـش در ارتبـاط بـا      - 5
 .چگونگی پیشگیري از وقوع بالیا و یا کاهش اثرات ان و نیز مقابله با آن در بخش هاي مربوط

ث بـه  تهیه و ابالغ دستورالعمل هاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتیاطی در هنگـام وقـوع حـواد    - 6
 دستگاههاي ذیربط
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  آمادگی -5-3
اطالع رسانی سریع از وقوع هر نوع حادثه به مدیران مسئول در زیر بخش هاي مربـوط و ارائـه    - 1

اخبار و اطالعات مربوط به رویدادها و اقدامات انجام شده به سازمان مدیریت بحـران کشـور در   
 ساعت تا پایان مرحله عملیات مقابله با بحران 12هر 

و ترمیم و بازسازي سریع تاسیسات و تجهیزات آسیب دیده توسط هـر یـک از زیـربخش    هدایت  - 2
 .هاي مرتبط

بکارگیري کل امکانات دولتی و خصوصی در هنگام مقابلـه بـا بحـران بـا توجـه بـه ابـالغ رئـیس          - 3
 .سازمان مدیریت بحران کشور

پی وقـوع حـوادث    اعزام کارگروه هاي ارزیابی عملکرد مدیران وتخصصی ارزیابی  خسارات  در - 4
به منظور ارزیابی عملکرد مدیران بخش در مقابله با بحران و نیز بدسـت آوردن دالیـل خسـارات    

 .وارده

اخذ گزارش کارگروه ارزیابی عملکرد مدیران در هنگام بحـران و ابـالغ نقـاط ضـعف احتمـالی و       - 5
 پیگیري و نظارت جهت رفع آنها

 12م آن بـه سـازمان مـدیریت بحـران کشـور در      برآورد اولیه خسارات ریالی وارد شده و اعـال  - 6
 .ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال گزارشات تکمیلی آن

  بازسازي و بازتوانی -5-4
اخذ گزارش کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات و تجزیه و تحلیـل تخریـب و آسـیب دیـدن      - 1

ا و تاسیسات موجود و در صورت لزوم پیگیـري در انجـام اصـالحات الزم در طراحـی اجـر     
 نظارت و نگهداري

 .کنترل و نظارت عالیه بر استفاده از مصالح استاندارد جهت احداث تاسیسات - 2

کنترل و نظارت عالیه بر استفاده از کارگران داراي کارت مهـارت فنـی در اجـراي تاسیسـات      - 3
 مربوط

بررسی نقاط ضعف و قوت عملیات مقابله با حوادث و اصالح نقاط ضعف و ارائه پیشـنهادات   - 4
 زم در زمینه اصالح قوانین و مقررات مربوط در صورت نیازال

 پیگیري اخذ اعتبارات الزم از مراجع مسئول جهت بازسازي تاسیسات آسیب دیده - 5
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پیگیري جهت بازتوانی کارگزاران بخش که در اثر وقوع حوادث دچار خسارات بدنی و مـالی   - 6
  .می شوند

  
  شرح وظایف زیر کارگروه بهداشت:  

نگی کامل با کارگروه بهداشت و درمان درحـوادث غیـر مترقبـه و تـدوین دسـتورالعمل      همکاري و هماه )1

  هاي در خواستی کارگروه در حوزه بهداشت 

بـا کمـک   (بررسی آسیب پذیري و ظرفیت شناسی در حوزه هاي مرتبط با بهداشت و ترسیم نقشه خطـر  )2

  )نقشه هاي تحلیل بالیا 

( بهداشـت مشـتمل بـر چهـار فـاز مـدیریت بحـران       تدوین بسته هاي خدمتی در حوزه هـاي تخصصـی    )3

به صورت عملیاتی و با پیروي از ) پیشگیري و خطر زدایی ، آمادگی ، پاسخ و بازگشت به شرایط عادي

  )شرح وظایف کارگروه 12بند ( ساختار کلی بسته هاي خدمتی 

رد به خطرات موجود تدوین بسته خدمتی کنترل بیماریهاي واگیر و غیر واگیر در شرایط بحران با رویک )4

  در کشور

تدوین بسته خدمتی بهداشت محیط و کار و تعریف استانداردهاي ایجاد سرپناه بـا رویکـرد بـه مسـایل      )5

  بهداشت محیط و کار

 تدوین بسته خدمتی مادر و کودك وبهداشت باروري، واکسیناسیون در شرایط بحران  )6

  تدوین بسته خدمتی سالمت روان در حوادث غیر مترقبه )7

به عنـوان مسـئول هـدایت راهبـري بحـران در       EOCین طرح عملیاتی ساختار بهداشت با رویکرد به تدو )8

 وزارت بهداشت  

 تدوین بسته خدمتی نحوه همکاري با آزمایشگاه مرجع سالمت در بحران )9
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 تدوین بسته خدمتی  نحوه همکاري با انیستیتو پاستور در بحران )10

اثیر در بحران و تعیین استانداردهاي مـواد غـذایی و   تدوین بسته نظارتی بر تغذیه جمعیت تحت ت )11

 نیازهاي مددجویان با رویکرد به خطرات موجود در کشور

تدوین بسته خدمتی  نحوه همکاري با پاالیش خون وفراورده هاي خونی و آمادگی آن حـوزه در   )12

 بحران

 

  درمان  زیر کارگروهشرح وظایف:  

شامل (درمان مشتمل بر چهار فاز مدیریت بحران تدوین بسته هاي خدمتی در حوزه هاي تخصصی  .1

به صورت اجرایـی  ) پیشگیري وخطر زدایی،آمادگی ، پاسخ ، بازگشت به شرایط عادي و باز توانی : 

  )شرح وظایف کارگروه 12بند ( و عملیاتی و با پیروي از ساختار کلی بسته هاي خدمتی 

حـوزه درمـان و ترسـیم نقشـه هـاي       بررسی آسیب پذیري و ظرفیت شناسی در مباحث مربوط بـه  .2

  ) با کمک نقشه هاي تحلیل بالیا (خطر

همکاري و هماهنگی کامل با کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و تدوین دستورالعمل  .3

  هاي درخواستی از طرف کارگروه 

  تدوین و بازنگري سامانه فرماندهی حادثه با قابلیت اجرایی و عملیاتی .4

خدمتی راههاي مقاوم سازي بیمارستانها و مراکز درمـانی بـه صـورت مقـاوم سـازي      تدوین بسته  .5

  غیره سازه اي و ارائه راهکارهاي متناسب و عملیاتی 

  تدوین بسته خدمتی تامین خون وفراورده هاي خونی و آمادگی حوزه انتقال خون در بحران  .6

  ساماندهی و فراخوان نیروهاتدوین بسته خدمتی تامین نیروي انسانی تخصصی شامل شناسایی ،  .7
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نقـل و انتقـال    –نـوع بیمارسـتان    –تجهیـزات   –نیـرو  ( تدوین بسـته خـدمتی بیمارسـتان صـحرایی      .8

  ) پشتیبانی  –تجهیزات 

به عنوان مسئول هدایت و راهبري بحران در  EOCتدوین طرح عملیاتی ساختار درمان با رویکرد به  .9

  وزارت بهداشت 

  مات روانپزشکی به مددجویان ناشی از بحران تدوین بسته خدمتی ارائه خد .10

  تدوین بسته هاي خدمتی در حوزه هاي تخصصی تریاژ و تخلیه  .11

بررسی آسیب پذیري و ظرفیت شناسی نظام سالمت در مباحث مربوط به حوزه تریاژ و تخلیه و  .12

  ترسیم نقشه هاي خطر 

  ارستانیتدوین بسته خدمتی حوادث پر تلفات و ارائه خدمات درمانی پیش بیم .13

  در بحران و نحوه تریاژ و تخلیه مجروحان EMSتدوین بسته خدمتی  .14

تـدوین راهکــار همـاهنگی و ارتبــاطی پـیش بیمارســتانی و بیمارسـتانی در بحــث تریـاژ و تخلیــه       .15

  مجروحان

جهت حضور در میدان و ارائـه خـدمات درمـانی میـدانی       DMATتدوین بسته خدمتی گروههاي  .16

  )اندهی فراخوان تجهیزات شامل شناسایی نیرو ، سام(

یـا بیمارسـتان صـحرایی و نیـرو هـاي       DMATتدوین دستورالعمل هماهنگی و همکاري تیم هاي  .17

EMS 

به عنوان ارزیابی سریع در بحران و خـط اول برخـورد بـا بحـران در      EMSتدوین بسته خدمتی  .18

  حوزه نظام سالمت 

ن مسـئول هـدایت در امـر بحـران     بـه عنـوا    EOCتدوین طرح عملیاتی ساختار دیسپچ با رویکرد  .19

 وزارت بهداشت 
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  آموزش  زیر کارگروهشرح وظایف:  

برنامه ریزي در خصوص آموزش هاي تخصصی ضمن خدمت و به روز به نیروهاي حوزه هاي مختلف  .1

  نظام سالمت در زمینه مدیریت بحران

  هی تهیه و تدوین دروس تخصصی و ورود این مباحث در دوره هاي آموزش تخصصی دانشگا .2

  تدوین بسته خدمتی ارزیابی آموزشهاي انجام گرفته در افزایش توان عملیاتی نیروها  .3

 ارتباط مستمر با کارگروه و به کارگیري سیستمهاي آموزشی مورد درخواست کارگروه  .4

  

 پژوهش و فناوري زیر کارگروه شرح وظایف:  

  ران تدوین بسته خدمتی در حوزه پژوهش و فناوري در چهار فاز مدیریت بح .1

  ارزیابی طرح هاي تحقیقاتی انجام گرفته در زمینه بحران  .2

  برنامه ریزي در خصوص پژوهش هاي کاربردي و بنیادي در زمینه هاي بحران  .3

  تدوین بسته خدمتی بررسی فناوري هاي جدید در حوزه مقابله با بحران در نظام سالمت  .4

  ژوهش در زمینه هاي بحران تدوین بسته خدمتی پشتیبانی مالی و معنوي از تحقیقات و پ .5

 ارتباط مستمر با کارگروه و تهیه بسته هاي پژوهشی و فناوري مورد درخواست کارگروه  .6

  شرح وظایف زیر کارگروه پشتیبانی و مالی:  

شـامل  (تدوین بسته هاي خدمتی در حوزه هاي تخصصی پشتیبانی مشتمل بر چهار فاز مدیریت بحران  .1

بـه صـورت اجرایـی و    ) ، پاسخ ، بازگشت به شرایط عادي و بازتوانی خطرزدایی وپیشگیري ،آمادگی : 

  عملیاتی
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بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت ، درمان و آموزش پزشکیوزارت وزارت    

 

بررسی آسیب پذیري و ظرفیت شناسی در  نظام سالمت در مباحث مربوط به حوزه پشتیبانی و ترسیم  .2

  نقشه هاي خطر 

همکاري و هماهنگی کامل با کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیـر مترقبـه و تـدوین دسـتورالعمل      .3

  اي درخواستی از طرف کارگروه ه

  تدوین بسته خدمتی نیرو و منابع انسانی به جهت تامین حق الزحمه و خدمات رفاهی .4

 تدوین بسته خدمتی انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها و چگونگی پشتیبانی مالی از آنها  .5

تانها و دیگر ارگانهاي جهت مراکز درمانی بیمارس) پشتیبانی(تدوین بسته خدمتی تامین تجهیزات و دارو  .6

  درگیر در ارائه خدمات درمانی 

 ارتباط مستمر با کارگروه و تهیه بسته هاي پشتیبانی و مالی مورد درخواست کارگروه .7

  تدوین بسته خدمتی حراست در فرایندهاي عملیاتی وزارت بهداشت  .8

  ت بهداشت تدوین بسته خدمتی افسر امور حقوقی و بین الملل در فرآیندهاي عملیاتی وزار .9

 در بحران ITتدوین بسته خدمتی واحد فناوري اطالعات  .10

 تدوین بسته خدمتی  تجهیزات پزشکی در بحران .11
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 ترکیب اعضاء )فصل سوم(

  اعضاء اصلی :6ماده 

  : اعضا و ارکان کارگروه بهداشت و درمان حوادث و سوانح غیر مترقبه به شرح ذیل می باشد 

 )ر زیر کارگروه رئیس و نماینده ه(معاونین وزیر  - 1

به عنوان عضو اصلی و با وظیفـه نظـارت و   ) یکی از معاونین ( نماینده سازمان مدیریت بحران کشور - 2

 .هماهنگ کننده در جلسات شرکت می نماید

 نمایندگان حوزه هاي مختلف بهداشت و درمان به تشخیص رئیس کارگروه و دعوت دبیر - 3

دستگاههاي زیر مجموعه وزارتخانه و دستگاه مسئول مـی  منظور از اعضاء اصلی سازمان ها و : 1تبصره 

  .باشد

  .منظور از اعضاي همکارسازمانها و دستگاههاي مرتبط با شرح وظایف کارگروه می باشد: 2تبصره 

  

  دستگاههاي همکار :7ماده 
 :کارگروه بهداشت و درمان متشکل از نمایندگان دستگاههاي اجرایی ذیل است 

 مر جمهوري اسالمی ایراننماینده جمعیت هالل اح .1

 نماینده بسیج جامعه پزشکی  .2

 نماینده اصناف خصوصی مرتبط با نظام سالمت به تشخیص رئیس کارگروه .3

 نماینده معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی .4

 نماینده ستاد کل بهداري نیرو هاي مسلح .5

 نماینده وزارت جهاد کشاورزي .6
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 نماینده سازمان بهزیستی .7

 ظام پزشکینماینده سازمان ن .8

 نماینده سازمان نظام پرستاري .9

 نماینده سازمان انتقال خون .10

ترکیب کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در سطح دانشگاه علوم پزشکی بـا مسـولیت رئـیس دانشـگاه     

خواهد بـود  و  )  معاون درمان به جانشینی از رئیس دانشگاهیا ( علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  .می باشد یس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکیدبیر کارگروه رئ

در سطح شهرستان ، رئیس شبکه مسئول کارگروه تخصصی در سـطح شـبکه بهداشـت و درمـان بـوده       

  .ودبیر کارگروه  رئیس اداره حوادث و فوریتهاي پزشکی می باشد

  : زیر کارگروه هااعضاء : 8ماده 

  :زیر کارگروه  بهداشت  )1

  )معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( رئیس کمیته  )1

  )کارشناس رابط بهداشت دبیر خانه کارگروه (دبیر کمیته  )2

  مدیر کل مرکز مدیریت بیماریها یا نماینده تام اال ختیار )3
  مدیر کل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس یا نماینده تام االختیار  )4

  کاریا نماینده تام االختیار مدیرکل دفتر سالمت محیط )5

  مدیر کل دفتر مدیریت و توسعه شبکه یا نماینده تام االختیار )6

 مشاور امور سالمت روان و اعتیاد یا نماینده تام االختیار )7

 مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت یا نماینده تام االختیار )8

 مدیرکل انیستیتو پاستور یا نماینده تام االختیار )9

 عه غذا و دارونماینده مرکز توس )10
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  مدیر کل سازمان پاالیش خون یا نماینده تام االختیار )11

رئیس کمیته مجاز است از دیگـر اعضـاي بخشـهاي وزارت    (نماینده بخشهاي دیگر وزارت بهداشت مرتبط با کمیته 
  .)بهداشت بسته به موضوع جلسه جهت شرکت در جلسات تخصصی دعوت به عمل آورد

  :زیر کارگروه  درمان  )2

  )به عنوان رئیس کمیته درمان ( درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاون  )1

  )کارشناس رابط درمان ( دبیر کمیته  )2

 مدیر کل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی یا نماینده تام االختیار )3

  مدیر کل دفتر ارزیابی و فناوري و تدوین استاندارد و تعرفه یا نماینده تام االختیار )4
  ل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات یا نماینده تام االختیارمدیر ک )5

 مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی یا نماینده تام االختیار )6

  سازمان انتقال خون  یا نماینده تام االختیار مدیر عامل )7

  مدیر کل دفتر پرستاري یا نماینده تام االختیار  )8
 زشکی یا نماینده تام االختیارمدیر کل شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پ )9

 مدیر کل دفتر سالمت روان یا نماینده تام االختیار)10

 

  :آموزشی زیر کارگروه  )3

  )به عنوان رئیس کمیته آموزش(معاون آموزشی  )1

  )کارشناس رابط آموزش ( دبیر کمیته  )2

  مدیر کل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و سنجش و آزمونها یا نماینده تام االختیار )3
مدیر کل اعتبار بخشی و ارزیابی و دبیرخانه هاي شوراي اموزش پزشکی و تخصصی یا نماینده تـام   )4

  االختیار

  مدیر کل امور آموزش دانشجویی یا نماینده تام االختیار )5
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 مدیر کل امور اساتید و نخبگان یا نماینده تام االختیار )6

 

  :پژوهش و فناوري زیر کارگروه  )4

  زیابی تحقیقات یا نماینده تام االختیارمدیر کل توسعه هماهنگی و ار )1

  مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی یا نماینده تام االختیار )2

 مدیر کل دفتر توسعه فناوري سالمت یا نماینده تام االختیار )3

  :پشتیبانی زیر کارگروه  )5

  مدیر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد یا نماینده تام االختیار )6

  کل مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري یا نماینده تام االختیارمدیر  )7

  مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی یا نماینده تام االختیار )8

  مدیر کل امور مالی و ذیحسابی یا نماینده تام االختیار )9
 مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی یا نماینده تام االختیار )10

 نماینده تام االختیار مدیر کل دفترحراست یا )11

 یا نماینده تام االختیار ITمدیر کل دفتر  )12

 مدیر کل دفترحقوقی یا نماینده تام االختیار )13

  مدیر کل دفتر تجهیزات پزشکی یا نماینده تام االختیار )14
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