
Psychological Supports: National EOP

Help the Helpers

برنامه ملی عملیات فوریتی
یامواجهه یافته با بالروانی گروه سالمت حمایتهای



برتولت برشت



دستور کار

تعاریف•

ساختار•

عملکرد•

نتیجه گیری•

نمایش فیلم•



: اتدوین برنامه های پاسخ به بالیا و فوریت ه
ی فاز زمانی، مقدمات، تعاریف و توالی بازبین





آمادگی

ی کارکردهـای آمادگـی، اقداماتـی هسـتند کـه در فـاز آمادگـی بـرای برنامـه ریـز
.دقیـق و عملیـات پاسـخ موثـر انجـام مـی شـوند

توجـه نماییـد کارکـرد آمـوزش همگانـی. ایـن کارکردهـا در جـدول ذیـل آمـده انـد
در قالـب کارگـروه)نیـز از وظایـف نظـام سـامت 

ـام مـی باشـد، لیکـن در ایـن بخـش تاکیـد بـر آمادگـی خـود نظ( آمـوزش همگانـی
.  سـالمت اسـت



پاسخ

خمبانی عملیات پاس

ساختار 

(تصاصیکارکردهای مدیریتی،  تخصصی و اخ) ساختار مدیریت بالیا وبحران ( 1

سامانه فرماندهی حادثه( 2

اعالم شرایط اضطراری و ختم آن( 3

سطح بندی حادثه ( 4



پاسخ

کارکردهای 

مدیریتی عملیات

پاسخ 



پاسخ

کارکردهای 

ت تخصصی در مدیری

حوادث و بالیا



پاسخ

کارکرد تخصصی

حمایت های روانی 

اجتماعی در 

مدیریت حوادث و 

8Sبالیا 





پاسخ

کارکرد تخصصی

1-8S

ه تشکیل کمیت

علمی مشورتی 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



پاسخ

کارکرد تخصصی

1-8S

ه تشکیل کمیت

علمی مشورتی 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



پاسخ

کارکرد تخصصی

2-8S

آموزش 

مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی

اجتماعی -کمیته علمی مشورتی حمایتهای روانی:مسوولواحد 



پاسخ

کارکرد تخصصی

3-8S

اجرای مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



پاسخ

کارکرد تخصصی

3-8S

اجرای مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



پاسخ

کارکرد تخصصی

3-8S

اجرای مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



ارزیابی موقعیت و آسیب ها

انتقال منابع

جستجو و نجات

خدمات سالمت

هماهنگی–فرماندهی 

توزیع اطالعات

ارزیابی مجدد آسیب ها•

آب، )بازسازی زیرساخت ها •
...(برق، گاز، مخابرات و 

ادامه خدمات سالمت•

ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•

تدوین برنامه آمادگی فوریت•

تتدوین برنامه عملیاتی فوری•

آموزش و تمرین•

پایش مخاطرات•

هشدار اولیه•

شناخت  مخاطرات

ارزیابی خطر

تهیه نقشه خطر منطقه

تدوین سناریوهای محتمل

ی فاز پیشگیر

و تخفیف آثار
فاز آمادگی

فاز بازیابیفاز پاسخ



اقدامات
مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



اقدامات
مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



اقدامات
مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی



اقدامات
مداخالت 

حمایتهای 

اجتماعی-روانی









































سپاس 


