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  آسیب ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت به تسهیالت بهداشتی درمانیاهنماي تکمیل فرم ارزیابی ر

  

از نطر تعریف، مخاطره عبارت است از پدیده فیزیکی که . این فرم براي وقوع هر یک از مخاطرات فهرست شده در زیر جداگانه تکمیل شود) 1

تواند بالقوه باعث آسیب جانی به مرکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی و بعنوان مثال، زلزله یک مخاطره است که می. دزا باشتواند بالقوه آسیبمی

  .  پرسنل آن بشود، یا ساختمان و لوازم و تجهیزات مرکز را تخریب کند یا عملکرد مرکز را مختل نماید

  فهرست و کد انواع مخاطرات

 یستیمخاطرات ز  مخاطرات زمین شناختی

G-1 زلزله B-1  هااپیدمی 

G-2  زلزله بدنبال( زمینرانش( B-2  موذي جانواران ومهج 

G-3  زمیننشست  B-3  حمله حیوانات وحشی 

G-4  مخاطرات فناورزاد گراییروان 

G-5  آتشفشان T-1  زگا انفجار 

G-6   سونامی  T-2  بمب انفجار 

 سوزيآتش  T-3  مخاطرات اب و هوایی

HM-1  طوفان T-4  مضر مواد نشت 

HM-2  گردباد T-5  ايستهه یداتتهد 

HM-3  آساسیل هايباران T-6  رادیولوژیک یداتتهد 

HM-4  آسابرق سیل T-7  طاعون آنتراکس، مثل( بیولوژیک دیداتته ،(... 

HM-5  طوفان از ناشی بلند امواج یا رودخانه سیل T-8  ییموادغذاآب یا  ه کردنآلود مثل بیولوژیک دیداتته 

HM-6  سیل و شدید بارش بدنبال زمینرانش T-9  زاتاول عوامل نوع از شیمیایی دیداتته 

HM-7  شدید سرماي یا گرما( شدید جوي شرایط( T-10  سمی صنعتی مواد نوع از شیمیایی دیداتته 

HM-8  غبار و گرد T-11  اعصاب عوامل نوع از شیمیایی دیداتته  

HM-9  طوفان شن T-12  کلر تانکر انفجار مثل یاییشیم دیداتته  

HM-10  کوالك T-13  تهویه سیستم افتادن کار از  

HM-11  بادهاي شدید T-14  برق قطع  

HM-12  آلودگی هوا  T-15  آب قطع  

  مرکز  از بخشی یا تمام فوري تخلیه  T-16  مخاطرات اجتماعی

S-1 جمعیتگسترده  جابجایی  T-17 حوادث با مصدومین متعدد  

S-2  و غیرمسلحانه مسلحانهشامل (رکز به م حمله( T-18  سرقت  

S-3  پرسنل گیريگروگان     

S-4  دزدي بچه     

S-5  مرکز  کارکرد وابستگی صورت در(ر سایب یداتتهد

 )اینترنت شبکه سیستم به درمانی- بهداشتی

    

S-6  اغتشاشات     
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  .شودمرتب  1شماره سریال فرم در هر دانشگاه بر حسب زمان وقوع از عدد ) 2

  .کد مخاطره بر اساس جدول فوق ثبت شود) 3

مرکز مدیریت  ، معاونت بهداشت،بر اساس گزارش مدیریت حوادث غیرمترقبه استانداري: ها و خساراتو برآورد آسیب مخاطرهمنبع اطالعات براي توصیف ) 4

  . یا سایر منابع معتبرحوادث دانشگاه 

  : ثبت تاریخ تکمیل فرم و قوع مخاطره) 5

  .ثبت شود 31تا  1ز از رو �

  .ثبت شود 12تا  1ماه از  �

  :تثبت زمان وقوع مخاطره) 6

  .ثبت شود 23تا  0ساعت وقوع از  �

  .ثبت شود 59تا  1دقیقه از  �

 :در سواالتی که تعداد مرکز آسیب دیده در هر گروه مد نظر است، از تعریف قراردادي زیر استفاده نمایید DA-2در فرم ) 7

 صد آسیب در 30تا  1= خفیف  �

 درصد آسیب 60تا  30= متوسط  �

 درصد آسیب 100تا  60= شدید  �

  : DA-2و  DA-1هاي ثبت برآورد آسیب و خسارات در فرم) 8

 . اي را خالی نگذاریدهیچ خانه �

 .)با حروف(ثبت نمایید " صفر"در مواردي که خسارتی وارد نشده است، لطفا  �

  . بگذارید "؟"است، در خانه مربوطه عالمت  در مواردي که اطالعات موجود بسیار غیر مطمئن �

  :هاي ارسالی به روش زیر انجام شودنامگذاري فایل) 9

  Markazi_10: مثال). به انگلیسی( 10_نام دانشگاه :  از چپ به راست): سال اخیر 10بررسی ( 1براي فاز  �

: مثال). به انگلیسی(سال وقوع _ماه وقوع_وقوعروز _کد مخاطره_نام دانشگاه: از چپ به راست): مخاطرات آینده( 2براي فاز  �

Markazi_G2_07_10_1390 

  . در صورت گزارش فصلی نام فصل و سال را ذکر نمایید. را در ردیف اول هر فرم فراموش نکنید) فوري یا فصلی(ثبت نوع گزارش ) 10

   .الزامی است) فوري یا فصلی(ارایه گزارش صفر در هر دو نوع ثبت نوع گزارش ) 11

  

  با ارزوي موفقیت و قدردانی از شما همکار عزیز 

 در ساماندهی مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام سالمت کشور اسالمی عزیزمان


