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 كليات :(فصل اول)

 مستندات قانوني :1ماده 
  قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  9ماده 

ي ، پشتيباني ، پيگيري عمليات اجرايي كارگروه و ايجاد زير كارگروههاي تخصصي وابسـته  به منظور ايجاد هماهنگ
  ، دبير خانه كارگروه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد.

به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمـادگي و مقابلـه،   
  تدابير و اقدامات زير الزم و ضروري است:

ربط بر حسب ضرورت و بـا   ها و دستگاههاي ذي الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه 
  تصويب هيأت وزيران تشكيل خواهد شد.

در سـطح   االختيـار  ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياسـت رئـيس سـازمان و بـا عضـويت نماينـدگان تـام        
ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربـوط بـه مراحـل چهارگانـه مـديريت بحـران        معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي

  شود. تشكيل مي
ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در اسـتانها بـه رياسـت اسـتاندار و در شهرسـتانها بـه رياسـت فرمانـدار، بـا           

  .شود ربط تشكيل مي عضويت كليه دستگاههاي ذي
د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسالمي ايران شوراي هماهنگي مديريت  

  گردد. بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي
ـ معاون امور عمراني اسـتاندار و معـاون فرمانـدار بـه ترتيـب جانشـين اسـتاندار و فرمانـدار در شـوراي          1تبصره

هنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف بـه همـاهنگي و پاسـخگويي بـه سـازمان      هما
  باشند. مي

ـ اقدام قانوني الزم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشـكيالت در مجلـس شـوراي اسـالمي بـه عمـل       2تبصره
د پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيـران خواهـ  هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به  نامه آورده و آئين

  رسيد.
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران ، كـارگروه بهداشـت و درمـان بـا مسـئوليت وزارت       15ماده  2در اجراي بند 

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ورياست معاون درمان در اين وزارتخانه تشكيل گرديد.
  
  
  
  

  هدف :2ماده 
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  بحران بخش بهداشت و درمان در حوادث غير مترقبه كشورمديريت مخاطرات و 
هدف كلي : كاهش مرگ و مير و بيماريها ، معلوليتها و عوارض سوء ناشي از كليه مخاطرات غيـر مترقبـه طبيعـي و    
انسان سازو تامين پايداري عملكرد حوزه سالمت در زمان وقوع حوادث و سياست گذاري در ارتباط با بـاز سـازي   

  امنيتي) –سازي نظام سالمت( به جز موارد اجتماعي و مقاوم 

  تعاريف :3ماده 
مجلس شـوراي اسـالمي ، بحـران ، مـديزيت      1387خردادسال  29در قانون سازمان مديريت بحران كشور مصوب 

  .بحران ، پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي به شرح ذيل تعريف شده است

  ات زير در معاني مشروح مربوط بكار ميروند:در اين آيين نامه واژه ها و اصطالح

  قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور -الف

  شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور -ب

  سازمان: سازمان مديريت بحران كشور -ج

  شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور-د

زمانهاي دولتــي، نهادهــاي عمــومي غيردولتــي، شــوراهاي اســالمي، دســتگاههاي ذيــربط: وزارتخانــه هــا، ســا -هـــ
شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مسـتلزم ذكـر نـام اسـت، نيروهـاي نظـامي و انتظـامي،        
نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران و رسـانه هـاي    

  شكلهاي مدني و مردمي و بخشهاي خصوص و تعاوني مرتبط با مديريت بحرانگروهي، ت

اي و اعالم آن به دسـتگاههاي ذيـربط بـر عهـده وزيـر كشـور        تشخيص و قوع بحران (حادثه) ملي و منطقه -2ماده 
ن بـه  (قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعالم آ

  دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي باشد.

اي، استاني و محلـي) بـه تصـويب     دستورالعمل تشخيص و اعالم بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقه -1تبصره 
  شوراي عالي ميرسد.

له به سازمان و واحـد سـازماني آن   دستگاههاي ذيربط مكلفند عاليم خطر و هشدار را به موقع و بالفاص -2تبصره 
  در استان اعالم كنند.
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جـز مـوارد موضـوعه در     شرايطي است كه در اثر حوادث، رخـدادها و عملكردهـاي طبيعـي و انسـاني (بـه      بحران:بحران:

آيد و موجب ايجاد مشقت و سـختي بـه    وجود مي طور ناگهاني يا غيرقابل كنترل به هاي امنيتي و اجتماعي) به حوزه

  العاده دارد. گردد و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق يا جامعه انساني مي يك مجموعه

 

ريزي، عملكرد و اقدامات اجرائي است كه توسط دسـتگاههاي دولتـي، غيردولتـي و     فرآيند برنامه مديريت بحران :مديريت بحران :

تـا شـرايط بـه     پـذيرد  ه  صـورت مـي  ديـد  مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيبجهت عمومي 

  وضعيت عادي بازگردد.

  : چهار مرحله مديريت بحران كه شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازيچرخه مديريت بحران چرخه مديريت بحران 

مجموعه اقداماتي است كه بـا هـدف جلـوگيري از وقـوع حـوادث و يـا كـاهش آثـار زيانبـار آن، سـطح            پيشگيري :پيشگيري :

 دهد. وده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش ميخطرپذيري جامعه را ارزيابي نم

دهـد كـه    است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افـزايش مـي   مجموعه اقداماتي آمادگي:آمادگي:

نابع و امكانـات،  ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين م آوري اطالعات، برنامه شامل جمع

  تمرين و مانور است.

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

رسـاني،   شود. عمليـات مقابلـه شـامل اطـالع     تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي

و امداد، بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطـات، فوريتهـاي پزشـكي، تـدفين،      هشدار، جست و جو، نجات

رسـاني، برقـراري شـريانهاي حيـاتي و سـاير خـدمات        دفع پسماندها، مهار آتش، كنتـرل مـواد خطرنـاك، سـوخت    

  ربط است. اضطراري ذي

  

وقوع بحران است كه براي بازگردانـدن  بازسازي شامل كليه اقدامات الزم و ضروري پس از  ::بازسازي و بازتوانيبازسازي و بازتواني

ديده با درنظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشاركتهاي مردمي و  وضعيت عادي به مناطق آسيب
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گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي اسـت كـه    ديده انجام مي مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب

  رسد. ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيبجهت بازگرداندن شرايط 

ترياژ يعني : انجام بيشترين كار مفيد براي بيشترين تعداد بيمـار و روشـي اسـت بـراي تشـخيص       : ترياژ و تخليه
  قربانياني كه آسيب هاي تهديد كننده حيات دارند و بيشترين شانس زنده ماندن را دارند .

زير مجموعه مركز مديريت حوادث مي باشد كه اين مركز متولي مديريت سـالمت در  ات پيش بيمارستاني: خدم
حوادث بوده و در ايـن راسـتا اورژانـس پـيش بيمارسـتاني را در اختيـار دارد كـه وظيفـه آن رسـيدگي بـه مـوارد            

  فوريتهاي پزشكي و ارائه خدمات به مصدومين و بيماران اورژانسي مي باشد.
  كليه اقدامات درماني كه از طرف بيمارستان براي بيماران نيازمند به درمان انجام مي گيرد.   ات بيمارستاني:خدم

از جمله وظايف آن : نظارت بر بهداشت سر پناه ، نظارت بر بهداشت آب ، نظارت بر بهداشت مـواد   بهداشت محيط:
  بر دفع صحيح مواد زائد و... مي باشد . غذايي، سمپاشي ، ضد عفوني ، گندزدايي، آموزش مردم ، نظارت

رفاه كامل جسمي ، روحي ، اجتماعي و نه صرفا فقدان بيماري و ناراحتي در تمام موارد مـرتبط   بهداشت باروري :
  باسيستم توليد مثل ،  عملكردها و روندهاي مربوط به آن مي شود.

ه مبارزه با منبع عفونت،  قطع زنجيره انتقال ، و حفاظت از جمله فعاليتهاي اين ادار پيشگيري و مبارزه با بيماريها :
  از افراد مستعد ابتال و... مي باشد.

اداره تغذيه با هدف تهيه و توزيع غذاي سالم و بهداشتي در زمان بحـران و در جهـت    ارزيابي و نظارت بر تغذيه :
  ارتقاء ايمني غذا و سالمت جسم و روح فعاليت مي كند.

ايفـاي   داشت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت قرار دارد و بهداشت يعني توانايي كامـل بـراي  به بهداشت روان :
عدم برآورده شدن نيازهاي اوليه،  .هاي رواني و جسمي ، بهداشت به معناي نبود بيماري يا عقب ماندگي نيست نقش

ين تاثيرگـذاران بـر بهداشـت روانـي     جمعي و... از عمده تر ناكامي، استرس، يادگيري، مسائل اجتماعي و رسانه هاي
  .هستند

  
  
  

  شرح وظايف عمومي و تخصصي (فصل دوم)
 

  شرح وظايف عمومي :4ماده 
 اجراي مصوبات شورايعالي و شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور .1

انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگي ، مقابله ، بازسـازي و بـازتواني پـس از     .2
 راي هماهنگي مديريت بحران كشور و ابالغ توسط وزير كشورتاييد شو
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بررسي و تصويب وظايف دقيق و نقش كارگروههاي فرعي و ساير سازمانها و بخـش هـاي ذيـربط در     .3
 مديريت بحران و نيز سازمانهاي همكار و نظارت بر اجراي آن.

 ها و واحدهاي استاني.تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش بهداشت و درمان با هماهنگي ساير دستگاه .4

پيگيري و هدايت پژوهش هاي كاربردي در زمينـه ارتقـاء اسـتانداردهاي ايمنـي در مراحـل پيشـگيري ،        .5
 آمادگي ، مقابله ، بازسازي و بازتواني در بخش بهداشت و درمان.

بررسي  و پيشنهاد طرح هاي مطالعاتي و اجرايي مديريت بحران در زير بخش هاي مربـوط در مراحـل    .6
 ش بيني و پيشگيري ، آمادگي ، مقابله ، بازسازي و بازتواني.پي

تدوين برنامه هاي ساليانه و ميان مدت كارگروه تخصصي بهداشت و درمان در حوادث غيـر مترقبـه و    .7
كارگروههاي فرعي در مركز و اسـتان هـا و ارائـه آن بـه مراجـع ذيـربط جهـت تصـويب و تخصـيص          

 هاي مربوط. اعتبارات الزم و تبادل موافقت نامه

جمع آوري و جمع بندي آمار و اطالعـات مربـوط بـه خسـارات وارده در بخـش در اثـر وقـوع حـوادث          .8
 طبيعي و انسان ساز بزرگ و اعالم آن به مراكز ذيربط جهت تامين اعتبارات مورد نياز.

 تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد مديران در مراحل مختلف مديريت بحران .9

، نظارت و ارزيابي بر اقدامات شركت ها و سازمان هاي زير مجموعه در خصوص پشتيباني ، هماهنگي  .10
 مراحل مختلف مديريت بحران ( بويژه آمادگي و مقابله ) در مركز و استان ها و ارائه گزارش به وزير .

برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي الزم به منظور جلوگيري از تداخل مسئوليت ها و انجام كارهـاي مـوازي    .11
 تكراري در مراحل مختلف مديريت بحران در بخش هاي مختلفو 

 تهيه سايت كامپيوتري و بروز نگهداشتن آن. .12

 گزارش اقدامات انجام شده در هر شش ماه يكبار به وزير بهداشت و درمان و سازمان مديريت بحران. .13

    
  تهيه دستورالعمل مربوط به شرح وظايف كارگروه .14
آيين نامـه اجرايـي    23عال در حوزه وظايف كارگروه بر اساس ماده تامين بودجه دستگاههاي اجرايي ف .15

  سازمان مديريت بحران
  تعيين وظايف و تقسيم كار بين اعضاي زير كارگروههاي فرعي .16
  ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مراجع ذيربط .17
ازمان مـديريت  قـانون تشـكيل سـ    8مـاده   1تهيه برنامه هاي عملياتي پنج ساالنه و ساالنه كارگروه (بند .18

  بحران كشور)
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  همكاري در اجراي مانورها و ارزيابي عملكردها .19
  تهيه طرح جامع خطر پذيري  .20
  ايجاد بانك اطالعاتي .21
  همكاري با سازمانهاي مردم نهادو غير دولتي .22
  مستند سازي حوادث .23

  شرح وظايف تخصصي :5ماده 
  به به شرح زير مي باشد .شرح وظايف كارگروه تخصصي بهداشت و درمان حوادث و سوانح غير مترق

هر گونه اقدام درراستاي برنامه ريزي ، نظارت ، هماهنگي و توسعه در مراحل خطر زدايي و پيشگيري ، آمـادگي  

، پاسخ و بازتواني بحران در زمينه مسايل سـالمت كشـور اعـم از تريـاژ و تخليـه، خـدمات پـيش بيمارسـتاني ،         

ت خانواده و  بهداشت باروري ، پيشـگيري و مبـارزه بـا بيماريهـا ،     خدمات بيمارستاني ، بهداشت محيط ، بهداش

نظارت بربهداشت مواد خـوراكي و آشـاميدني ، ارزيـابي و نظـارت بـر تغذيـه ، تخليـه بيمارسـتانها و تسـهيالت          

اسـاس  ه هـاي فعاليـت و وظـايف كـارگروه بر    بهداشتي درماني ، خدمات توانبخشي ، بهداشت روان و ساير حوز

تربيـت نيروهـاي   ي بـه منظـور انجـام آمـوزش بـه منظور     داخلي آن همچنـين برنامـه ريـزي و همـاهنگ     آيين نامه

  .ليد شواهد علمي براي هدايت خدماتمتخصص (دانشگاهي و آموزش مداوم ) و  پژوهش به منظور تو

  
  
  پيش بيني و پيشگيري 5-1

جهت مقاوم سازي ساختمان  بررسي تاسيسات و امكانات موجود بخش از نظر شرايط ايمني و پيگيري در -1
 ها و تاسيسات موجود.

نظارت عاليه بر رعايت اصول فني و ايمني در احداث تاسيسات و سـاختمان هـا و نحـوه نگهـداري آنهـا و       -2
 استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته در اين خصوص .

 ا كارگروه هاي مرتبط ).نظارت عاليه بر رعايت اصول ايمني در حمل و نقل كاالهاي خطرناك ( در ارتباط ب -3

جمع آوري آمار و اطالعات مربوط به وقوع حوادث طبيعي و نيز انسان سازبزرگ بخش و تجزيه و تحليـل   - 4
 نتايج آنها جهت استفاده در طرح هاي جديد .
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بررسي مطالعه تجربيات و اقداماتي كه در ساير كشورهاي دنيا در جهت پيشگيري از وقوع حوادث طبيعـي   - 5
 بزرگ در بخش انجام مي شود و بكارگيري موارد مورد لزوم و انسان ساز

نظارت عاليه و پيگيري در استفاده مـوثر از انـواع بيمـه هـا و تسـهيالت اعتبـاري در بخـش در ارتبـاط بـا           - 6
   خسارات ناشي از حوادث.

  آمادگي -5-2
طـرح  وزارت بهداشـت و درمـان و   تهيه طرح جامع مديريت حوادث طبيعـي و انسـان سـاز بـزرگ در      - 1

 تفصيلي هر نوع حادثه و تهيه و تدوين برنامه ساالنه و نيز شناسايي ريسك حوادث.

تهيه سازمان جانشين مديريت بحران در وزارت بهداشت و درمان و پيگيري جهت تهيه سازمان هـاي   - 2
جانشين بحران در هر يك از زير بخش هاي مربوط در مراحل آمادگي و مقابله بـا بحـران و تصـويب    

 آنها.

 عيين شرح وظايف هر يك از مديران و پرسنل مورد نياز در زمان آمادگي و مقابله با بحران.ت - 3

 انجام آموزش هاي مورد نياز به مديران و پرسنل ذيربط و برنامه ريزي جهت تداوم آنها. - 4

برنامه ريزي و نيز پيگيري در جهت ارائه آموزش هاي الزم به مردم و كـاربران بخـش در ارتبـاط بـا      - 5
 چگونگي پيشگيري از وقوع باليا و يا كاهش اثرات ان و نيز مقابله با آن در بخش هاي مربوط.

ث بـه  تهيه و ابالغ دستورالعمل هاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگـام وقـوع حـواد    - 6
 دستگاههاي ذيربط

  آمادگي -5-3
اطالع رساني سريع از وقوع هر نوع حادثه به مديران مسئول در زير بخش هـاي مربـوط و ارائـه     - 1

اخبار و اطالعات مربوط به رويدادها و اقدامات انجام شده به سازمان مديريت بحـران كشـور در   
 ساعت تا پايان مرحله عمليات مقابله با بحران 12هر 

و ترميم و بازسازي سريع تاسيسات و تجهيزات آسيب ديده توسط هـر يـك از زيـربخش    هدايت  - 2
 هاي مرتبط.

بكارگيري كل امكانات دولتي و خصوصي در هنگام مقابلـه بـا بحـران بـا توجـه بـه ابـالغ رئـيس          - 3
 سازمان مديريت بحران كشور.

پي وقـوع حـوادث    اعزام كارگروه هاي ارزيابي عملكرد مديران وتخصصي ارزيابي  خسارات  در - 4
به منظور ارزيابي عملكرد مديران بخش در مقابله با بحران و نيز بدسـت آوردن داليـل خسـارات    

 وارده.
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اخذ گزارش كارگروه ارزيابي عملكرد مديران در هنگـام بحـران و ابـالغ نقـاط ضـعف احتمـالي و        - 5
 پيگيري و نظارت جهت رفع آنها

 12م آن بـه سـازمان مـديريت بحـران كشـور در      برآورد اوليه خسارات ريالي وارد شـده و اعـال   - 6
 ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال گزارشات تكميلي آن.

  بازسازي و بازتواني -5-4
اخذ گزارش كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات و تجزيه و تحليـل تخريـب و آسـيب ديـدن      - 1

ا و تاسيسات موجود و در صورت لزوم پيگيـري در انجـام اصـالحات الزم در طراحـي اجـر     
 نظارت و نگهداري

 كنترل و نظارت عاليه بر استفاده از مصالح استاندارد جهت احداث تاسيسات. - 2

كنترل و نظارت عاليه بر استفاده از كارگران داراي كارت مهـارت فنـي در اجـراي تاسيسـات      - 3
 مربوط

بررسي نقاط ضعف و قوت عمليات مقابله با حوادث و اصالح نقاط ضعف و ارائه پيشنهادات  - 4
 زم در زمينه اصالح قوانين و مقررات مربوط در صورت نيازال

 پيگيري اخذ اعتبارات الزم از مراجع مسئول جهت بازسازي تاسيسات آسيب ديده - 5

پيگيري جهت بازتواني كارگزاران بخش كه در اثر وقوع حوادث دچار خسارات بـدني و مـالي    - 6
  مي شوند.

  
 : شرح وظايف زير كارگروه بهداشت  

نگي كامل با كارگروه بهداشت و درمان درحـوادث غيـر مترقبـه و تـدوين دسـتورالعمل      همكاري و هماه )1

  هاي در خواستي كارگروه در حوزه بهداشت 

بررسي آسيب پذيري و ظرفيت شناسي در حوزه هاي مرتبط با بهداشت و ترسيم نقشـه خطر(بـا كمـك     )2

  نقشه هاي تحليل باليا )

بهداشـت مشـتمل بـر چهـار فـاز مـديريت بحـران(        تدوين بسته هاي خدمتي در حـوزه هـاي تخصصـي     )3

پيشگيري و خطر زدايي ، آمادگي ، پاسخ و بازگشت به شرايط عادي) به صورت عملياتي و با پيروي از 

  شرح وظايف كارگروه) 12ساختار كلي بسته هاي خدمتي ( بند 
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رد به خطرات موجـود  تدوين بسته خدمتي كنترل بيماريهاي واگير و غير واگير در شرايط بحران با رويك )4

  در كشور

تدوين بسته خدمتي بهداشت محيط و كار و تعريف استانداردهاي ايجاد سرپناه بـا رويكـرد بـه مسـايل      )5

  بهداشت محيط و كار

 تدوين بسته خدمتي مادر و كودك وبهداشت باروري، واكسيناسيون در شرايط بحران   )6

  تدوين بسته خدمتي سالمت روان در حوادث غير مترقبه )7

به عنـوان مسـئول هـدايت راهبـري بحـران در       EOCين طرح عملياتي ساختار بهداشت با رويكرد به تدو )8

 وزارت بهداشت   

 تدوين بسته خدمتي نحوه همكاري با آزمايشگاه مرجع سالمت در بحران )9

 تدوين بسته خدمتي  نحوه همكاري با انيستيتو پاستور در بحران )10

اثير در بحران و تعيين استانداردهاي مـواد غـذايي و   تدوين بسته نظارتي بر تغذيه جمعيت تحت ت )11

 نيازهاي مددجويان با رويكرد به خطرات موجود در كشور

تدوين بسته خدمتي  نحوه همكاري با پااليش خون وفراورده هاي خوني و آمـادگي آن حـوزه در    )12

 بحران

 

  درمان : زير كارگروهشرح وظايف  

درمان مشتمل بر چهار فاز مديريت بحران (شامل تدوين بسته هاي خدمتي در حوزه هاي تخصصي  .1

: پيشگيري وخطر زدايي،آمادگي ، پاسخ ، بازگشت به شرايط عادي و باز تواني ) به صورت اجرايـي  

  شرح وظايف كارگروه) 12و عملياتي و با پيروي از ساختار كلي بسته هاي خدمتي ( بند 

حـوزه درمـان و ترسـيم نقشـه هـاي       بررسي آسيب پذيري و ظرفيت شناسي در مباحث مربوط بـه  .2

  خطر(با كمك نقشه هاي تحليل باليا )  
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همكاري و هماهنگي كامل با كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غير مترقبه و تدوين دستورالعمل  .3

  هاي درخواستي از طرف كارگروه  

  تدوين و بازنگري سامانه فرماندهي حادثه با قابليت اجرايي و عملياتي .4

خدمتي راههاي مقاوم سازي بيمارستانها و مراكـز درمـاني بـه صـورت مقـاوم سـازي       تدوين بسته  .5

  غيره سازه اي و ارائه راهكارهاي متناسب و عملياتي 

  تدوين بسته خدمتي تامين خون وفراورده هاي خوني و آمادگي حوزه انتقال خون در بحران   .6

  ساماندهي و فراخوان نيروهاتدوين بسته خدمتي تامين نيروي انساني تخصصي شامل شناسايي ،  .7

نقـل و انتقـال    –نـوع بيمارسـتان    –تجهيـزات   –تدوين بسته خـدمتي بيمارسـتان صـحرايي ( نيـرو      .8

  پشتيباني )  –تجهيزات 

به عنوان مسئول هدايت و راهبري بحـران در   EOCتدوين طرح عملياتي ساختار درمان با رويكرد به  .9

  وزارت بهداشت 

  مات روانپزشكي به مددجويان ناشي از بحران  تدوين بسته خدمتي ارائه خد .10

  تدوين بسته هاي خدمتي در حوزه هاي تخصصي ترياژ و تخليه  .11

بررسي آسيب پذيري و ظرفيت شناسي نظام سالمت در مباحث مربوط به حوزه ترياژ و تخليه و  .12

  ترسيم نقشه هاي خطر  

  ارستانيتدوين بسته خدمتي حوادث پر تلفات و ارائه خدمات درماني پيش بيم .13

  در بحران و نحوه ترياژ و تخليه مجروحان EMSتدوين بسته خدمتي  .14

تـدوين راهكــار همــاهنگي و ارتبــاطي پــيش بيمارسـتاني و بيمارســتاني در بحــث تريــاژ و تخليــه    .15

  مجروحان

جهت حضور در ميـدان و ارائـه خـدمات درمـاني ميـداني        DMATتدوين بسته خدمتي گروههاي  .16

  اندهي فراخوان تجهيزات )(شامل شناسايي نيرو ، سام
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يـا بيمارسـتان صـحرايي و نيـرو هـاي       DMATتدوين دستورالعمل هماهنگي و همكاري تيم هاي  .17

EMS 

به عنوان ارزيابي سريع در بحـران و خـط اول برخـورد بـا بحـران در       EMSتدوين بسته خدمتي  .18

  حوزه نظام سالمت  

ن مسـئول هـدايت در امـر بحـران     بـه عنـوا    EOCتدوين طرح عملياتي ساختار ديسپچ با رويكـرد   .19

 وزارت بهداشت 

  

  آموزش : زير كارگروهشرح وظايف  

برنامه ريزي در خصوص آموزش هاي تخصصي ضمن خدمت و به روز به نيروهاي حوزه هاي مختلـف   .1

  نظام سالمت در زمينه مديريت بحران

  هي تهيه و تدوين دروس تخصصي و ورود اين مباحث در دوره هاي آموزش تخصصي دانشگا .2

  تدوين بسته خدمتي ارزيابي آموزشهاي انجام گرفته در افزايش توان عملياتي نيروها  .3

 ارتباط مستمر با كارگروه و به كارگيري سيستمهاي آموزشي مورد درخواست كارگروه   .4

  

 پژوهش و فناوري: زير كارگروه شرح وظايف  

  ران  تدوين بسته خدمتي در حوزه پژوهش و فناوري در چهار فاز مديريت بح .1

  ارزيابي طرح هاي تحقيقاتي انجام گرفته در زمينه بحران   .2

  برنامه ريزي در خصوص پژوهش هاي كاربردي و بنيادي در زمينه هاي بحران   .3

  تدوين بسته خدمتي بررسي فناوري هاي جديد در حوزه مقابله با بحران در نظام سالمت   .4

  ژوهش در زمينه هاي بحران  تدوين بسته خدمتي پشتيباني مالي و معنوي از تحقيقات و پ .5

 ارتباط مستمر با كارگروه و تهيه بسته هاي پژوهشي و فناوري مورد درخواست كارگروه   .6
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 : شرح وظايف زير كارگروه پشتيباني و مالي  

تدوين بسته هاي خدمتي در حوزه هاي تخصصي پشتيباني مشتمل بر چهار فاز مديريت بحران (شـامل   .1

، پاسخ ، بازگشت به شرايط عادي و بازتواني ) بـه صـورت اجرايـي و    : خطرزدايي وپيشگيري ،آمادگي 

  عملياتي

بررسي آسيب پذيري و ظرفيت شناسي در  نظام سالمت در مباحث مربوط به حوزه پشتيباني و ترسيم  .2

  نقشه هاي خطر  

همكاري و هماهنگي كامل با كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غيـر مترقبـه و تـدوين دسـتورالعمل      .3

  اي درخواستي از طرف كارگروه  ه

  تدوين بسته خدمتي نيرو و منابع انساني به جهت تامين حق الزحمه و خدمات رفاهي .4

 تدوين بسته خدمتي انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها و چگونگي پشتيباني مالي از آنها  .5

تانها و ديگر ارگانهاي تدوين بسته خدمتي تامين تجهيزات و دارو (پشتيباني) جهت مراكز درماني بيمارس .6

  درگير در ارائه خدمات درماني  

 ارتباط مستمر با كارگروه و تهيه بسته هاي پشتيباني و مالي مورد درخواست كارگروه .7

  تدوين بسته خدمتي حراست در فرايندهاي عملياتي وزارت بهداشت  .8

  ت بهداشت تدوين بسته خدمتي افسر امور حقوقي و بين الملل در فرآيندهاي عملياتي وزار .9

 در بحران ITتدوين بسته خدمتي واحد فناوري اطالعات  .10

 تدوين بسته خدمتي  تجهيزات پزشكي در بحران .11
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 تركيب اعضاء (فصل سوم)

  اعضاء اصلي :6ماده 
  اعضا و اركان كارگروه بهداشت و درمان حوادث و سوانح غير مترقبه به شرح ذيل مي باشد :  

 ر زير كارگروه )معاونين وزير (رئيس و نماينده ه - 1

نماينده سازمان مديريت بحران كشور( يكي از معاونين ) به عنوان عضو اصلي و بـا وظيفـه نظـارت و     - 2

 هماهنگ كننده در جلسات شركت مي نمايد.

 نمايندگان حوزه هاي مختلف بهداشت و درمان به تشخيص رئيس كارگروه و دعوت دبير - 3

دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه و دستگاه مسئول مـي  : منظور از اعضاء اصلي سازمان ها و 1تبصره 

  باشد.

  : منظور از اعضاي همكارسازمانها و دستگاههاي مرتبط با شرح وظايف كارگروه مي باشد.2تبصره 

  

  دستگاههاي همكار :7ماده 
 كارگروه بهداشت و درمان متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيل است :

 مر جمهوري اسالمي ايراننماينده جمعيت هالل اح .1

 نماينده بسيج جامعه پزشكي   .2

 نماينده اصناف خصوصي مرتبط با نظام سالمت به تشخيص رئيس كارگروه .3

 نماينده معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي .4

 نماينده ستاد كل بهداري نيرو هاي مسلح .5

 نماينده وزارت جهاد كشاورزي .6

 نماينده سازمان بهزيستي .7
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 ظام پزشكينماينده سازمان ن .8

 نماينده سازمان نظام پرستاري .9

 نماينده سازمان انتقال خون .10

تركيب كارگروه تخصصي بهداشت و درمان در سطح دانشگاه علوم پزشكي بـا مسـوليت رئـيس دانشـگاه     

) خواهـد بـود  و    معاون درمان به جانشيني از رئيس دانشگاهعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ( يا 

  مي باشد. يس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكيدبير كارگروه رئ

در سطح شهرستان ، رئيس شبكه مسئول كارگروه تخصصـي در سـطح شـبكه بهداشـت و درمـان بـوده        

  ودبير كارگروه  رئيس اداره حوادث و فوريتهاي پزشكي مي باشد.

  : زير كارگروه هااعضاء : 8ماده 

  زير كارگروه  بهداشت : )1

  رئيس كميته ( معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ) )1
  دبير كميته (كارشناس رابط بهداشت دبير خانه كارگروه ) )2
  مدير كل مركز مديريت بيماريها يا نماينده تام اال ختيار )3
  مدير كل دفتر سالمت جمعيت خانواده و مدارس يا نماينده تام االختيار  )4
  كاريا نماينده تام االختيار مديركل دفتر سالمت محيط )5
  مدير كل دفتر مديريت و توسعه شبكه يا نماينده تام االختيار )6
 مشاور امور سالمت روان و اعتياد يا نماينده تام االختيار )7

 مدير كل آزمايشگاه مرجع سالمت يا نماينده تام االختيار )8

 مديركل انيستيتو پاستور يا نماينده تام االختيار )9

 عه غذا و دارونماينده مركز توس )10

  مدير كل سازمان پااليش خون يا نماينده تام االختيار )11
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نماينده بخشهاي ديگر وزارت بهداشت مرتبط با كميته (رئيس كميته مجاز اسـت از ديگـر اعضـاي بخشـهاي وزارت     
  بهداشت بسته به موضوع جلسه جهت شركت در جلسات تخصصي دعوت به عمل آورد.)

  زير كارگروه  درمان : )2
  درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ( به عنوان رئيس كميته درمان )معاون  )1
  دبير كميته ( كارشناس رابط درمان ) )2
 مدير كل مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي يا نماينده تام االختيار )3

  مدير كل دفتر ارزيابي و فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه يا نماينده تام االختيار )4
  ل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات يا نماينده تام االختيارمدير ك )5
 مدير كل دفتر نظارت و اعتبار بخشي يا نماينده تام االختيار )6

  سازمان انتقال خون  يا نماينده تام االختيار مدير عامل )7
  مدير كل دفتر پرستاري يا نماينده تام االختيار  )8
 زشكي يا نماينده تام االختيارمدير كل شركت سهامي دارويي و تجهيزات پ )9

 مدير كل دفتر سالمت روان يا نماينده تام االختيار )10

 

  آموزشي: زير كارگروه  )3
  معاون آموزشي (به عنوان رئيس كميته آموزش) )1
  دبير كميته ( كارشناس رابط آموزش ) )2
  مدير كل مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و سنجش و آزمونها يا نماينده تام االختيار )3
مدير كل اعتبار بخشي و ارزيابي و دبيرخانه هاي شوراي اموزش پزشكي و تخصصي يا نماينده تـام   )4

  االختيار
  مدير كل امور آموزش دانشجويي يا نماينده تام االختيار )5
 مدير كل امور اساتيد و نخبگان يا نماينده تام االختيار )6
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  پژوهش و فناوري: زير كارگروه  )4
  زيابي تحقيقات يا نماينده تام االختيارمدير كل توسعه هماهنگي و ار )1
  مدير كل مركز توسعه و هماهنگي اطالعات و انتشارات علمي يا نماينده تام االختيار )2
 مدير كل دفتر توسعه فناوري سالمت يا نماينده تام االختيار )3

  پشتيباني: زير كارگروه  )5
  مدير كل مركز بودجه و پايش عملكرد يا نماينده تام االختيار )6
  كل مركز توسعه مديريت و تحول اداري يا نماينده تام االختيارمدير  )7
  مدير كل منابع انساني و پشتيباني يا نماينده تام االختيار )8
  مدير كل امور مالي و ذيحسابي يا نماينده تام االختيار )9

 مدير كل دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني يا نماينده تام االختيار )10

 نماينده تام االختيار مدير كل دفترحراست يا )11

 يا نماينده تام االختيار ITمدير كل دفتر  )12

 مدير كل دفترحقوقي يا نماينده تام االختيار )13

  مدير كل دفتر تجهيزات پزشكي يا نماينده تام االختيار )14
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