
  هاي كشوريدستورالعمل حسب (NRF)هماهنگي اجرايي شدن ساختار سازماني حوزه حوادث در سوانح غيرمترقبه .1

حوادث   و اجرايي شدن فرايند چارچوب ملي پاسخ به (EOP)باليا  و   حوادث   به  پاسخ   عملياتي   برنامه  تدوين   بر  نظارت    پيگيري و .2

 و باليا در نظام سالمت 

 1401 سال در وزارت  سوانح  و حوادث خطر مديريت راه  نقشه ابالغي  سند برداشتن گام هاي اجرايي موثر در تحقق  .3

و ارزيابي مديريت ارايه گزارش وضعيت شاخص ها عمومي )ابالغي تصويب نامه هييت وزيران( و شاخص اختصاصي نظام پايش   .4

  قانون مديريت بحران 24بحران )ابالغي اداره كل امور حوادث و بالياي وزارت بهداشت( ذيل موضوع ماده 

  ريزي به منظور پاسخ سريع و مؤثر به حوادث و سوانح مرتبط با حوزه سالمتبرنامه  .5

  ي، استانيشهرستان مدار  بحران هاي  سازمان و هماهنگي و تعامل سازنده با ساير مراكز .6

 24صورت  به مركز عمليات بحران در مواقع بحران منظور ارتقاء عملكرد و بهبود فرايندهاي هماهنگي ريزي و نظارت بهبرنامه  .7

  هاي درگيرساعته در حوزه

يت هاي آموزشي مرتبط با آمادگي و پاسخ موثر در برخورد با حوادث، دوره هاي آموزشي مديرهماهنگي جهت برگزاري كارگاه  .8

 سازماني و برون ريزي جلسات تمرين و عمليات مشترك درونرنامهخطر و ب

بط  يررساني به مسئولين ذ روزي و اطالعصورت شبانهآوري آمار حوادث ويژه بهها و جمعنظارت بر پيگيري و دريافت گزارش .9

 ها مطابق دستورالعمل

صورت مستمر از زمان رخداد  ، صحيح و مؤثر به حوادث ويژه بهتهيه اطالعات الزم و پايش عملكرد حوزه سالمت در پاسخ سريع .10

منظور بهبود عملكرد به واحدهاي  هاي بررسي كارشناسي و ارائه نتايج و درس آموخته ها بهتا پايان عمليات و تشكيل نشست

 عملياتي و ستادي مرتبط 

و ارتباط مؤثر با كميته   غيرمترقبه با همكاريهاي سالمت در حوادث  ريزي و پيگيري برگزاري جلسات منظم كارگروهبرنامه  .11

 پدافند غيرعامل دانشگاه 

منظور پذيرش مصدومين و احتمال نياز به بيمارستان صحرايي و ساير نيازها )تعيين تعداد  ارزيابي سريع اورژانس بيمارستاني به .12

 انبوه و...(ها با در نظر منابع انساني جهت پذيرش مصدومين احتمالي در حوادث با تلفات تخت

 مربوطه  دستورالعمل مطابق و حوادث سطح  بسته به  ICS سازيفعال .13

 رساني هشدار سريع موارد مهم به سطوح فرماندهي مطابق دستورالعمل مربوطهمديريت اطالع .14

 ها منظور تسهيل در اجراي فرايندها و بهبود روشبرگزاري جلسات هماهنگي به .15

 مربوطه امور  دهاي مديريتي درارايه آمار و اطالعات و تهيه داشبور .16

  شناسايي و رتبه بندي مخاطرات و داشتن برنامه پاسخ و تعيين اقدامات اولويت دار .17

  پيگيري مصوبات كميسيون ايمني راه ها .18

برگزاري جلسات مشترك با واحد مديريت خطر معاونت بهداشت با رويكرد پيش فعال با تاكيد بر پيشگيري، آمادگي و تاب   .19

 آوري

به عنوان دو   MCMC مركز پيام و ساير واحدها علي الخصوص با ري، هماهنگي و هم افزايي در سطوح مختلف حوادثهمكا .20

 بازوي مهم در حوزه مديريت حوادث

   انجام ساير امور محوله .21


