دفتر مدیریت خطر بالیا

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه

دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس
مرکز مدیریت شبکه

بسته
آموزش آمادگی خانوار برای بالیا
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Disaster Assessment of Readiness and Training

1

بسته خدمت ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها برای بالیا

اجزای بسته ارایه خدمت
 .1دستورالعمل اجرای برنامه
 .2فرم ارزیابی آمادگی خانوار
 .3راهنمای آموزش خانوار
 .4فرم پایش برنامه
 .5جدول شاخص های برنامه

ردیف

عنوان برنامه

روش اجرا

1

ارزیابی و
آموزش آمادگی
خانوار

دستورالعمل
DRAT
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ناظر برنامه ()
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مراقب سالمت
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روانشناسی

تغذیه
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+

+

کارشناس
بهداشت
محيط

+

 دستورالعمل انجام برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها برای بالیا


در سال  ،1931سطح آمادگی خانوارهای ایرانی در برابر بالیا  8از  111بوده است .الزم است این شاخص در سطح کشور ارتقا یابد تا
از بار مرگ ،صدمات و سایر پیامدهای سوء بالیا بر خانوار کاسته شود.



این برنامه سالی یکبار انجام می گیرد و آموزش خانوارها به تدریج در طول سال انجام می گیرد.



هر خانوار در سال ،یکبار مورد ارزیابی و آموزش قرار می گیرد.



ارزیابی بر اساس فرم ارزیابی و آموزش بر اساس دستورالعمل آموزش خانوار انجام می شود.
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در هر سال ابتدا فرم ارزیابی تکمیل شده و سپس آموزش انجام می گیرد .فرم ارزیابی در پرونده خانوار قرار می گیرد و مشخصات فرد
ارزیابی شده در لیست خطی مربوطه جهت پایش و محاسبه شاخص ها درج می شود.

توجه:
 oارائه آموزش تنها پس از انجام ارزیابی انجام خواهد گرفت.
 oتا حد ممکن بهتر است انجام ارزیابی و ارائه آموزش همزمان انجام گیرد.
 oاگر چه گروه هدف برنامه همه اعضای خانواده هستند ولی با توجه به دسترسی راحت تر به زنان مراجعه کننده به مرکز،
آموزش به آنان ارائه می گردد.


پایش و نظارت هر واحد بهداشتی و پاسخگویی به سواالت ،به عهده مرکز سطح باالتر است.



مسئولیت اجرای برنامه بر اساس جدول زیر می باشد:

فعالیت

برنامه ریزی ،پایش و
گزارش دهی

ارزیابی و آموزش
خانوار

مرکز بهداشت

خانه

مرکز بهداشت

مرکز بهداشت

مرکز بهداشت

روستایی

بهداشت

استان
مدیر و کارشناس
مدیریت خطر بالیا،
کارشناس بهداشت
خانواده ،مسئول برنامه
رابطین

شهرستان
کارشناس مدیریت
خطر بالیا،
کارشناس بهداشت
خانواده ،مسئول
برنامه رابطین

شهری
کارشناس مدیریت
خطر بالیا ،کارشناس
بهداشت خانواده،
مسئول برنامه رابطین

کارشناس مدیریت خطر
بالیا ،کارشناس بهداشت
خانواده ،مسئول برنامه
رابطین

کارشناس مدیریت خطر
بالیا ،کاردان بهداشت
خانواده ،مسئول برنامه
رابطین

بهورز

کارشناس بهداشت
خانواده ،رابطین
بهداشت

کارشناس بهداشت
خانواده ،رابطین بهداشت

کاردان بهداشت
خانواده ،رابطین
بهداشت

-

-

پایگاه بهداشتی

*هماهنگ کننده مدیریت خطر بالیا در مراکزی که فرد مشخصی ندارند ،مسئول رابطین خواهد بود.
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