


 
:عنوان كنفرانس

 
بالياسيستم مديريت بحران در 

 
 

 :تهيه وتنظيم 
تقي نقويمحمد 

 



:مقدمه
فناوري هاي نوين باتحوالت عظيم اقتصادي فرهنگي و اجتماعي كشور

ابعاد وسيع  .همديگر گذاشته اندساختاراثرات متقابل عظيمي را بر
سبب شده است  ز ا نسان ساحواد ث خسارات ناشي از بالياي طبيعي و

  زمينه بهينه كردن مديريت بحران و گسترده اي در ‘پژوهشهاي كا ربردي
نگرانيهاي   با توجه به اين مسائل و. سازها انجام شودو ايمن كردن ساخت

شديد  هاي زلزله  بخصوصحوادث غير مترقبه مردم از وقوع مسؤولين و
استاندارد   همواره لزوم تهيه برنامه اي مدون و مبتني بر اصول علمي و

تغييرات ساختاري در روند   طي ساليان گذشته با. مطرح بوده است
  پيشگيرياقدامات مختلفي براي  ايجاد شدهمديريت بحران كشور

       .صورت گرفته است مقابله وبازسازي  همچنين وباليا اثرات كاهش و
پراكندگي مسؤليت ها تا حصول به نتيجه اي   و حوادث توجه تنوع اما با

.داريم را در پيش رودرازي مطلوب راه



خسارات و پيامدهاي ناشي از حوادث و سوانح، به عنوان يكي از  

كشورهاي حادثه خيز به شمار  درعوامل اصلي بازدارنده و توسعه 

 12بـه  نزديـك   1369سال  دربطور مثال زلزله گيالن . مي رود

 .برددقيقه از بين يك  ازدرصد از توليد نا خالص ملي را در كمتر 

در مـورد   .مي باشـد  لص ملياناخسال توليد  4اين رقم معادل 

درصد از توليد ناخـالص   50زلزله تهران نيز بيان مي شود حدود 

يك دقيقه از بين خواهد برد كه اين رقم حـدود  عرض ملي را در 

براسـا س گـزارش   . از توليد نا خالص ملي خواهد بـود  سال 10

جمهـوري اسـالمي    2020برنامه عمران سازمان ملل متحد تا سال

.بودكشوري حادثه خيز دنيا خواهد  15ايران يكي از 



اصلي  مفاهيم با آشنايي

هاه واژ تعريف



:  سوانح  وحوادث تعريف 
ابعا د وسيع بوده  با ، نيمحيطي ناگها  ايه هانح پديدوسيا دث واح

ا  پيدمنطقه تأثير نياز به كمكهاي خارج منطقه اي  ،آنكه در جريان 

.مي كند

 

:  تعريف مديريت حوادث وسوانح
          وسوانحكه  جهت مقابله با حوادث  ها ريزيكليه برنامه به 

)  رخ مي دهد سوانح  واز وقوع حوادث بعد وحين ‘قبل شامل (

.گويند



:تعريف بحران

انساني   عملكرد بحران به حوادث ناشي از رخدادهاي طبيعي و 

         اطالق مي شود كه برطرف كردن آن به اقدامات ا ضطراري و

. وباهمكاري استاني قابل حل مي باشد  داردنيازفوق العاده 
 

: تعريف فاجعه
ي  عدر مناطق وسي به حالتي اطالق مي شودكه باليا در مقيا س بزرگ و

ي منطقه اي از نيروهاي كمك رسان سلب  يامكان پاسخگو ودهد روي 

.امداد رساني بايد در سطح ملي انجام شود شده و



: تعريف نجات
انتقال   وكه موجب رهاسازي  شود مي گفتهمجموعه اقداماتي به 

. ي گرددامنمعرض خطر به محل در  وافراد آسيب ديده 

:پذيريآسيب تعريف 

‘  اجتماعي‘شرايط ايجاد شده توسط عوامل يا فرآيندهاي فيزيكي  

زيست محيطي كه آمادگي جامعه را براي خطر پذيري   اقتصادي و

.افزايش مي دهد



: آمادگيتعريف 
پيش از وقوع    ،افراد جوامع و سازمانها و واست كه دولتها اقداماتي 

به   مؤثر وسريع سازد بطور تا آنها را قادر دهند  انجام ميحوادث و باليا 

.دهندسخ اپسوانح ت يوضع

:پاسخ يا مقابله تعريف 
    فاصله بال  ديدگانارائه به هنگام و واقعي خدمات اضطراري به آسيب 

. مي باشد حهحادثه يا يك سان وع يكقواز پس 

: امدادتعريف 
و اسكان   غذا ونظير آب ( ديدگان به آسيب اضطراري مجموعه كمكهاي به 

 .مي شودگفته  ....)وپوشاك  بهداشت و وموقت 



:بحران اصول مديريت 
  از كليه عوامل مؤثر گستردهبهره گيري  جهتمديريت علمي بحران  

.است كاهش خسارات  و مقابله با بحران بوجود آمده ‘در بهينه سازي 

وضعيت بحراني   مؤثر ومديريتي مديران بحران بايد با روشهاي صحيح 

.بسوي وضيعت عادي هدايت كندحداقل خسارت با  بوجود آمده را

 

 



سازمان   مديريت بحران باتوجه به نظر كارشناسان
.اساسي مي باشداصل  جپنملل متحد داراي 

 
كاهش خسارات  پيشگيري و -1
واكنش    -2
آماد گي   - 3
بازسازي    - 4
عادي سازي  -5



:مراحل مديريت بحران

  غيرسازه اي سازه اي وپيشگيري  شامل:  پيشگيري وكاهش خسارات -1 
باال بردن فرهنگ ايمني در مردم، وضع قوانين دقيق نظارتي، تشويق  (

....مردم به استفاده از كمكهاي بيمه اي

مديريت منابع   ‘آموزش  ‘پژوهش  ‘برنامه ريزي: شامل  :آمادگي-2
مانور استاندارد سازي و‘

بحران وقوع شامل ارائه خدمات اضطراري بال فاصله پس از :مقابله -3 

توجه به   حالت عادي باه برگرداندن جامعه ب :بازسازي وعادي سازي -4
آخرين استانداردها  

 



  را موجود منابع و بالقوه مخاطرات بايد بحران مديريت جامع سيستم

  با موجود منابع كه نمايد ريزي برنامه طوري و نموده ارزيابي

.باشد داشته موازنه مخاطرات



:ويژگيهاي مديريت بحران
 

وامداد  ترغيب و تشويق داوطلبانه مردم در امور آمادگي، مقابله با بحران  -1
غير طبيعي ودرجهت كاهش اثرات بال ياي طبيعي رساني 

به نياز آسيب ديدگان واقف باشد -2
توجه  ابتكاري  وجديد امدادرساني مديريت مستقل و پرداختن به عمليات  -3

دارد
دهدبه توسعه عمليات بحران و آمادگي براي بحران اهميت -4
وري ه افزايش بهريش درجهت خوتوجه دلسوزانه به نيازهاي كاركنان  -5

آنها
داشته باشدتعداد اندكي كارمند با  وسازماني ساده كارآمد  -6
دهدبه گونه اي نامتمركز انجام را آنها كار، يواقتضابه تناسب  -7
وآنها را محترم  كند اجتماعي و فرهنگي محلي توجه سنن  وبه آداب  -8

شمارد.



 
 

:سامانه فرماندهي حادثه 
 

  اين سامانه در حال حاضر رايج ترين نظام اعمال مديريت درسوانح و
.حوادث  در جهان بشمار مي آيد

هابتدا در آمر يكا توسط گروهي از آتش نشانها ايجاد شد 
موجب كاستن   ثراز منابع وؤاستفاده از اين سامانه باعث به كارگيري م 

داراي چند اصول  و  ها در بحرانها مي شود اختالالت درسياستگزاري
.مي باشد

زبان مشترك-1
ساختار مشترك-2 
       سازماندهي با الگوي مشخص -3 

طرحهاي عملياتي حادثه  به شكل متمر كز-4
حوزه مديريتي قابل كنترل-5 
سيستم فرماندهي  واحد-6 

 مديريت جامع منابع -7
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:فرماندهي حادثه در بيمارستانسامانه 
در  بحراني اين سامانه جهت برنامه ريزي براي مقابله در شرايط 

بيمارستانها ايجاد شده كه داراي چارت تشكيالتي مخصوص بخود  
.باشدمي 

وقوع حادثه  بعد از بيمارستانها در كاهش اثرات بالياي طبيعي نقش 
.مي باشد

كاركنان بايد بدانند در زمان وقوع حوادث چه وظيفه اي را  كليه 
.  بدهندبايد انجام 

اوليه اجتناب ناپذير است ولي  در دقايق بروز بي نظمي هرچند 
.  شودمي اين بي نظمي ها برنامه ريزي صحيح باعث كاهش 



شروع وضعيت اضطرار و اقدام فوري 

روش فعال سازي سيستم كنترل بحران بيمارستان به محض اطالع بايد  
در برگيرنده نحوه هشدار و اعالم وضعيت ، ارزيابي شدت حادثه ،  

سازماندهي مركز تلفن ، سازماندهي فضاي پذيرش ، فرا خوان پرسنل ، 
آماده سازي تجهيزات و لوازم ، آماده سازي بخشهاي درماني و  

پاراكلينيكي ،آماده سازي سيستم پرستاري ، آماده سازي واحد امنيت ،  
.باشد  روابط عمومي و خدمات عمومي

تعيين منطقه درماني و  : برنامه داخلي بيمارستان براي كنترل بحرانها  
منطقه ترياژ ، تعيين فضاهاي درماني بيمارستان ، بر قراري سيستم  

  ارجاع ، ثبت مشخصات و وضعيت بيماران ، تشخيص هويت اجساد و 
  
 



خالصه مراحل فعال سازي طرح كنترل بحران   

و مسئول شروع اعالم وضعيت اضطرار بر عهده  رياست ومديرت كنترل بحران   .1
.در شيفت هاي گردشي بر عهده سوپروايزر هر شيفت خواهد بود 

يا اعالم وضعيت  ) بحران داخلي (بالفاصله بعد از وقوع وضعيت اضطرار   .2
با اعالم كد از طريق پيجر  ) بحران خارجي (اضطرار از طرف مقامات مسئول 

نه در  پرسنل بيمارستان را آگاه سازيد در صورت قطع بودن تلفن مسئول تلفنخا
مورد اضطرار را   "هر شيفت را موظف كنيد كه با حضور خود در هر بخش سريعا

.به اطالع پرسنل برساند
رياست و  مديريت ومترون  بيمارستان و پرستار مسئول كنترل بحران   .3

ايد در بيمارستان را از طريق تلفن يا به نحو مقتضي مطلع سازيد اين اشخاص ب
.اسرع وقت در محل اتاق بحران بيمارستان حضور يابند

طبق فرم خواسته شده را در اسرع وقت استخراج كرده و (آمار هر بخش   .4
.جهت ارائه گزارش يا نمابر آن در اختيار داشته باشيد

در اسرع ) طبق فرم خواسته شده (آمار پرسنل و پزشكان حاضر و داوطلب را   .5
.وقت استخراج كرده وجهت ارائه نگه داريم 

مؤظف شوند پرونده مديريت بحران ) در شيفت حاضر (مسئولين هر بخش   .6
ستفاده آن بخش را در دسترس قرار داده و طبق برنامه پيش بيني شده از آنها ا

.شود 



در صورت نياز به پرسنل پرستاري و پزشكي بيش از تعداد حاضر، به    .7
پرسنل حاضر بايد جليقه شناسائي  . پرستاران و پزشكان داوطلب اطالع دهيد 

.بپوشند و كارت شناسائي خود را الصاق كنند
تخت هاي غير اورژانسي را تخليه كرده نسبت به ترخيص يا اسكان    .8

.بيماران غير اورژانس در محل مناسب ديگر اقدام كنيد 
و  پذيرش بيماران غير اورژانسي را تا پايان زمان اضطراري متوقف سازيد   .9

.عملهاي جراحي غير اورژانس را كنسل كنيد 
هر دو درب بيمارستان را باز نگهداريد واز ورود خودروهاي غير ضروري    .10

.به داخل بيمارستان جلوگيري كنيد 
.از نظر قطع گاز، برق ، آب و تلفن آمادگي داشته باشيد  .11
   مراحل اجراي طرح را ثبت و ضبط كنيد  .12



:اتاق بحران
 

مركز فرماندهي مديريت بحران مكاني ايمن و مقاوم در برابر انواع 
ويژگيهاي منحصر بفرد كه در   غير طبيعي با حوادث و  بال ياي طبيعي و

  .باشد يبراحتي قابل دسترس زمان بحران بايد

:امكانات اتاق بحران در بيمارستانها  
بيمارستان   هاي داشتن نقشه-1
كليه واحدها   داشتن ارتباط با -2
داشتن ارتباط با مسئولين شهر-3

    مشخصات افراد كميته بحران  وجود اطالعات و -4 
  داشتن تجهيزات كافي- 5 
خودكفا بودن از هر نظر-6 



 :مخاطره
آنها و   اموالوهر پديده يا شرايطي كه با لقوه بتواند به مردم 

. گويند مخاطره آسيب وارد كند يسيستم هاي خدماتي يا محيط
 



 

 :انواع مخاطرات 
طوفان  –سرمازدگي –رانش زمين   -سيل –زلزله : شامل طبيعي -1
......گرد بادو–آتشفشان –
همه  –همه گيري حيواني –همه گيري گياهي : شاملزيست شناختي  -2

....گيري انساني و
–شيميايي  مواد نشت ازي آلودگي ناش–آتش سوزي :شامل فناوري -3

....تصادفات و
....و جرم–تبعيض –تروريسم –آشوب خياباني : شامل  اجتماعي -4
 
 
 



يكي از شايع ترين و مهمترين مخاطراتي كه ممكن است 

همين خـاطر  به  است زلزلهمواجه شويم آن  باهرلحظه 

:دهــيم  بيشــتر مــورد برســي قــرار مــي زلزلــه را

 






:تعريف زلزله  
ناشي از   يارتعاشات ناگهاني سطح حركات و :از است عبارت زلزله

رها شدن انرژي ذخيره شده در   شكسته شدن سنگهاي زير زمين و

اگرشدت انرژي آزاد شده  زياد باشد موجب . مي باشد آنها

  خسارتهاي فراواني در مراكز انساني مي شود كه اين خسارات در

البته رابطه بين   .ايجاد گسل مي كند مقياس متفاوت رخ مي دهد و

باشد   مي باشد يعني اينكه هرچه گسل بيشتر زلزله دو طرفه گسل و

زلزله خود باعث  همچنين. زلزله خيز بودن منطقه بيشتر است

.ايجاد گسل مي شود



: تعريف گسل 
 

.ي پوسته زمين را گسل گويند يشكستگي همراه با جابجا
 

:انواع گسل 
 
گسل فشاري -1
گسل كششي -2
گسل امتداد لغز-3
 

.بوجود آورنده زلزله بم از نوع امتداد لغز بوده است گسلِ
 



نحوه آزاد شدن انرژي در زلزله ها بطور 

.شود مي انجام كلي به سه طريق
 
پيش لرزه  -1

لرزش اصلي - 2
   

پس لرزه  -3



:زلزله شدت
     15000بيش از  ههرسال ندقدرت تخريب همه زلزله ها يكسان نيست

آنها  زاتعدادي   د كهنمي ده  رخدرجهان زلزله ) هزارپانزده  (

دوازده درجه  زلزله از نظرشدت به . دننمي شو حسها توسط انسان

اثرات زير   اگر ساختمانها بطور اصولي ساخته شوند .تقسيم مي شود

  .درآنها ظاهر مي شود



شرح تاثير                                                 درجه  برحسب ريشتر قدرت

درجه يک فقط بوسيله لرزه نگارها ثبت می شود            ريشتر ١تا٢   

درجه دو بعضی از مردم آنرا حس می کنند                          ريشتر ٢تا٣

درجه سه افراد درحال استراحت آن راحس می کنن          ريشتر ٣تا۵/٣

بوسيله افرادی که درحال قدم زدن هستند حس می شود             چهار درجه          ريشتر ٣/۵تا٤

افراد ازشدت حرکت زمين از خواب بيدار می شوند و       درجه پنج رشتر ۴/۵تا٥
ناقوس به صدا در می آييد                                        

درجه شش درختان حرکت موجی پيدا می کنند اشيائ آ ويزان می چرخند   ريشتر ٥تا٥/٥              

د  ديوارها شکاف بر می دار                           درجه هفت رشتر ٥/٥تا١/۶               

ماشين های درحال حرکت غير قابل کنترل می شوند دود کشها                                      درجه هشت
می افتد ساختمانهای ضعيف خراب می شوند ريشتر۶/١تا ۶/۵

درجه نه از خانه ها فرو می ريزد زمين شکاف بر می داردبعضی     ريشتر ۶/۵تا ٩/۶

دزمين شکاف فراوان پيدا می کن                           درجه ده ريشتر٧تا ٧/٣
 

خراب می شوند   درجه يازده            و کابلها ريلها بيشتر خانه ها وپلها و                 ريشتر٧/٣تا  ٨
ملويرانه کا                             درجه دوازده                        ريشتر ٨بيشتراز 



:كنيمچگونه خانه خود را در برابر آسيب زلزله مقاوم 

  بنا نمائيمساختمان ها را درحداقل شيب ممكن  -1

بسازيمافقي  كالف قائم و بتني با - اسكلت فلزي درزمين هاي سفت با -2

سقف بتني   -3

نقشه مطلوب -4

ساخت مطلوب  -5



احداث ساختمان در مناطق زير بايد پرهيز از
:كرد

نزديك گسلها در -1

 ها شيب لبه پرتگاهها و در -2 

      مجاورت ديوارهاي غير مقاوم در -3

مجاورت ساختمانهاي غير مقاوم  در -4 

تماس با ساختمانهاي بلند در -5

زمينها سست در -6



كمك هاي اوليه در بحران

آشنايي با مباني كمك هاي اوليه براي هر فرد ضروري است



در برخورد با مصدوم چه كنيم؟

 شانه هاي مصدوم را به آرامي تكان مي دهيم و از هوشياربودن او مطمئن -
.مي شويم

:اگر پاسخي داده نشد
با نگاه كردن به حركات (ضربان قلب و  تنفس مصدوم را بررسي كنيم -

سينه وبا گرفتن نبض مصدوم ويا با نزديك كردن گونه خود به دهان
وي يا گوش كردن به صداي تنفس وقلب او، مي توانيد از نفس كشيدن 

)وضربان قلب او مطمئن مي شويد
اه اگرضربا قلب نداشت ما ساژ قلبي واگر تنفس نداشت  بعد از باز كردن ر - 

دادن تنفس مصنوعي را آغاز مي كنيم  ‘هواي مصدوم 





روش جلوگيري از خونريزي 

.ابتدا مصدوم را بخوابانيد -
.پد يا گاز استريل را روي زخم قرار دهيد -
به كمك انگشتان و يا كف دست فشار مستقيم و مستمر بر روي  -

.زخم وارد كنيد و ناحيه آسيب ديده را باالتراز بدن وي قرار دهيد
.محل پانسمان را با باند ببنديد -



شكستگيها

.عضو شكسته را در همان وضعيتي كه هست ثابت نگه داريد -
.داطراف محل شكسته را با قراردادن پد، پنبه، حوله و پارچه محافظت كني -
نند در شكستگي دست و پا با استفاده از آتل چوبي يا فلزي و يا وسايلي ما -

چوب، پتو
.يا روزنامه اندام آسيب ديده را ثابت نگه داريد

از تكان دادن مصدوم مشكوك به شكستگي گردن و ستون فقرات جداً  
خودداري كنيد 



شكستگيها

.عضو شكسته را در همان وضعيتي كه هست ثابت نگه داريد -
.داطراف محل شكسته را با قراردادن پد، پنبه، حوله و پارچه محافظت كني -
نند در شكستگي دست و پا با استفاده از آتل چوبي يا فلزي و يا وسايلي ما -

چوب، پتو
.يا روزنامه اندام آسيب ديده را ثابت نگه داريد

از تكان دادن مصدوم مشكوك به شكستگي گردن و ستون فقرات جداً  
خودداري كنيد 



حمل مصدوم 
  

جابه  ...) احتمال تخريب، انفجار، آتش سوزي و (مصدوم را فقط در مواقع ضروري  -
.جا كنيد

د  در مواقعي كه احتمال شكستگي و آسيب به ناحيه گردن و ستون فقرات وجو -
در اطراف گردن، مصدوم را در وضعيتي قرار دهيد  ... دارد، با قرار داد بالش، حوله يا 

كه سر و گردن و ستون فقرات اصالً تكان نخورد
.با همكاري ديگران مصدوم را روي برانكارد يا پتو قرار دهيد -  

هرگز مصدوم را حركت نداده و به او آب و غذا ندهيد  
  



چگونه برانكارد بسازيم؟

:استفاده از لباس
).در صورت دكمه دار بودن لباس(دكمه ها را مي بنديم  -
.دو عدد چوب يا ميله از آستين ها و پائين لباس عبور مي دهيم -
.توجه كنيم فاصله بين لباس ها زياد نباشد -

:استفاده از پتو
.طرفين پتو را در طول آن لوله كنيد -
.مصدوم را به آهستگي روي آن قرار دهيد -

ت بحران منطقه جهت آموزش اصول امداد و كمك هاي اوليه با مسئول هماهنگي ستاد مديري
محل سكونت خود و يا

.با سازمان هاي امدادي تماس بگيريد
.  مصدوم را فقط در مواقع ضروري جابه جا كنيد



:آموزش همگاني جهت مقابله با زلزله

نكات ايمني قبل از وقوع زلزله رعايت

 رعايت نكات ايمني هنگام وقوع زلزله

پس از وقوع زلزله چه بايد كرد؟



:قبل از وقوع زلزله چه بايد كرد

محل   و مشخص نمودن نوشتن دستورالعملهاي نحوه قطع جريان آب، برق،  گاز -1
....برق و ساير امكانات جعبه فيوز ،شيرفلكه آب ،قرار گرفتن شيرگاز

نجا جمع مكاني را انتخاب كنيد كه همه اعضاي خانواده بعد از وقوع زلزله در آ-2
.شوند

انتخاب كنيد تا در مواقع ضروري بتوانيد به آن منزل در  يك يا چند نقطه امن را -3
.نقاط پناه ببريد



محل سكونت خود را روي نقشه اي مشخص كنيد   نقاط امن محل كار و-4
.نزديكان خود قرار دهيد دراختيار را وآن

.مانورهاي دوره اي نجات در زمين لرزه را انجام دهيد -5

ريوي -هاي كمكهاي اوليه به ويژه آموزش احياي قلبيه دور-6

از استحكام و مقاوم سازي ساختمانهاي قديمي در برابر زلزله مطمئن  -7
.شويد

درساختماي جديد اصول و مقرارت ايمني و مقاوم سازي سازه در برابر  -8
.زلزله را بايد به دقت رعايت كرد



ساير   ‘آينه‘ تابلو‘زير لوستر ‘در كنار پنجره محل خواب افراد نبايد -9

.شكننده وآويزان باشد ءاشيا

كه هنگام وقوع زلزله ممكن است سقوط كنند   وسايل سنگيني را -10

را درمحل خود محكم  ..... لوسترها  و گلدانهاي آويز ،مانند قفسه كتاب

.كنيد

سي كنيد و وسايلي را كه  رهاي منزل را بر خروجي راهروها و -11

.شوند خا رج كنيد ممكن است بعد وقوع زلزله سد راه



.قفسه هاي پايين قرار دهيد سنگين را در بزرگ و ءاشيا  -12

كالهك دودكشها  در موقع زلزله ممكن است سقوط  شيرواني و -13

.كنند آنها را بازرسي كنيد

      به صورت كنسرو به اندازه مصرف   غذا ترجيحاً ذخيره آب و -14

.آماده كنيد سه روز را

.نجات را همواره در منزل داشته باشيد كيف امداد و -15



ظرف پالستيكي نگهداري   سمي خطرآفرين را در و ييموادشيميا -16
.پايين ترين قفسه قراردهيد كنيد وآنهارا در

.يك كپسول آتش نشاني در منزل داشته باشيد حتمًا -17

                   نشاني، راهداري، درمانگاه ،آتش، شماره هالل احمر -18 
.همراه خود داشته باشيده را بنيروي انتظامي 



:زلزله وقوع هنگام رعايت نكات ايمني

اگر ساختمان مسكوني شما با خطر ريزش رو برو است به پناهگاه يا  -1
.           نقطه امن برويد

حفاظت نشده   سنگين و استفاده نكنيد و از اشياي بلند و راز آسانسو -2
.بگيريد فاصله

اگر در داخل ساختمان هستيد روي زمين  بنشينيد وبه كمك بازوها   -3

پشت گردن محافظت كنيد يا اينكه زير ميز محكم   ودستهاي خود از سر و

.هاي اطاق بايستيده اه يا گوشگزير در يا سبيد وچبه پايه آن ب بنشينيد و



در سمت راست   اگر داخل اتومبيل در حال حركت هستيد فوراً  -4

.خيابان متوقف شويد

اگر در فروشگاه يا مكانهاي پر ازدحام هستيد  ازهجوم بردن به   -5

.خوداري كنيد سمت دربهاي خروجي جداً



ا  ر صورتي كه روي ويلچر قرار داريد  همان جا بمانيد ويلچر در -6

.قفل كنيد

.از تلفن فقط در مواقع ضروري استفاده كنيد -7

.    خاج شويد تاريك فورًا از خيابانهاي كوچك تنگ و -9

.از پلهاي عابر پياده و ماشين رو دور شويد-10

.از راديو براي دريافت اطالعات بيشتر كمك بگيريد -11

از ديوارهاي بلند و سنگ كاري شده، بخاري ديواري، شيشه هاي   -12

.بزرگ فاصله بگيريد

.تا متوقف شدن زلزله در مكاني كه هستيد بمانيد -13



:پس از وقوع زلزله چه بايد كرد
:اگر داخل ساختمان هستيد: الف

.آرامش خود را حفظ كنيد و به ديگران نيز آرامش بدهيد -1
.براي مقابله با خطرهاي احتمالي آماده باشيد -2
براي پيشگيري از وقوع آ تش سوزي جريان برق را قطع كنيد و   -3

.  اگر امكان پذير نباشد فوراً از محل خارج شويد شير گاز را ببنديد
اگر جريان آب هنوز برقرار است چندين ظرف آب ذخيره كنيد اگر   -4

.امكان نداشت از قالبهاي يخ داخل يخچال استفاده كنيد
در محلهاي كه بوي گاز مي آيد از روشن كردن كبريت، فندك و   -5

.سيگار خوداري كنيد و از آن جا دور شويد
اگر آتش سوزي در داخل ساختمان رخ داده در مهار آن اقدام   -6

.نماييد در صورتي كه ممكن نبود از آن محل خارج شويد



افرادي كه بشدت مجروح شده اند را حركت ندهيد مگر اينكه   -7

.خطر خفگي آنها راتهديد كند

.از مصرف غذاهاي آلوده خوداري كنيد-8

درِ كمدها و قفسه ها را با احتياط باز كنيد و مراقب سقوط اشياء  -9

.باشيد

راديو را روشن كنيد تا از آخرين دستور العمل و راهنمايي ها  -10

.آگاهي پيدا كنيد

.براي پيدا كردن نشت گاز از چراغ قوه استفاده كنيد -11



:  اگر خارج ساختمان هستيد: ب

در خيابانها خودداري كنيد و مسير را براي حركت خودروهاي  از تجمع-1
.امدادي باز بگذاريد

جهت مشاهده به مناطق اطراف نرويد، از نزديك شدن به ساختمانهاي در  -2
.حال تخريب خودداري كنيد

.به سيمها و كابلهاي برق دست نزنيد -3

.به نيروهاي امدادي كمك ولي مزاحم فعاليت آنها نشويد -4

.از ناحيه تخريب شده خارج شويد تا كا مالً پاكسازي شود -5

. سعي كنيد تا چند روز از خودروي شخصي استفاده نكنيد -6



:واكنشهاي رواني افراد زنده مانده در باليا 

انسانها در برخورد با باليا وحوادث واكنشهايي از خود نشان مي دهند  

 :كه مي توان آنها را به پنج دسته تقسيم كرد



اين مرحله چند دقيقه پس از حادثه ظاهر  :  ضربه يا تماسمرحله اول، -1

.مي شود اكثر افراد دچار ترس و وحشت مي گردند

برخي از افراد بهت زده مي شوند گيج و درمانده هستند و قدرت انجام   

.هيچ كاري را ندارند

امدادگران   اين حالت معمو الً گذرا و كوتاه مدت است قبل از رسيدن 

.پايان مي يابد



اين مرحله در ساعات اوليه حادثه بروز   :قهرمان گرائي ،دوم مرحله -2
.مي كند كه باعث همبستگي بين مردم مي شود

افراد احساس مي كنند كه بايد كاري انجام بدهند و داوطلبانه   
.امدادرساني مي كنند

تا رسيدن نيروهاي امدادي اجساد عزيزان خويش را از زيرآوار بيرون   
.مي آورند، مردم با گذشت و ايثار زياد عمل مي كنند



: غم فراموشي يا شادماني، مرحله سوم -3 
همزمان با رسيدن  . يك هفته تا چند ماه بعد از حادثه بروز مي كند

نيروهاي كمكي و توزيع كمكها افراد اميدوار مي شوند ممكن است حالت 

حالت سر خوشي و شادماني دارند  كمك  . آرامش و نشاط پيدا كنند

.در اين مرحله بسيار مهم و مفيد مي باشد رساني به افراد

 



:واقعيت با مواجهمرحله چهارم، -4
.ماه بعد از وقوع حادثه بروز مي كند 3الي 2

ت افراد تازه متوجه وسعت خسارت و فقدانها مي شوند روحيه خود را از دس
.مي دهند نا آرام، خسته و درمانده مي شوند

كند  ممكن است به اين نتيجه برسند كه كمكهاي رسيده براي آنها كفايت نمي 
افراد در اين مرحله  . و دريافتي خود با دريافتي ديگران مقايسه مي كنند

افسرده و مضطرب و حساس هستند احساس تنهايي شديد مي كنند از نظر 
.رواني احتياج  به حمايت بيشتري دارند

  

    
  



 :سازمان تجديدمر حله پنجم، -5
افراد شروع به  . ماه تا يك سال بعد از وقوع حادثه بروز مي كند 6

بازسازي زندگي خود كرده  بتدريج درك مي كنند كه بايد به خود  

.متكي باشند

عدم رسيدگي كامل از سوي مسؤولين در اين مرحله منجر به باقي   

در آسيب   دروني ماندن احساس ناراحتي و  پرخاشگري و دشمني

.ديده گان مي شود



:در آخر 
در حوادث عالوه بر برقراري يك رابطه   اجرائي و مسؤول مدير هر

:مناسب با آسيب ديدگان بايد به نكات زير توجه كند
.نبايد مانع ابراز احساسات افراد شوند -1

.صحيح بدهند اطالعاتبه بازماندگان  -2 

.    افراد را از ديدن جنازه عزيزان شان محروم نسازند-3

. براي آرام كردن افراد از عقايد مذهبي آنها كمك بگيرند -4

.دراجتماعات مردمي حضور يابند -5

.از بازماندگان براي ارائه خدمات امدادرساني استفاده كنند-6

.براي سكونت بازماندگان حق انتخاب قائل باشند-7



پايان


	Slide Number 1
	 �عنوان کنفرانس:� �سیستم مدیریت بحران در بلایا� � �تهیه وتنظیم : �محمد تقی نقوی� 
	مقدمه:�تحولات عظیم اقتصادي فرهنگی و اجتماعی کشور با فناوری های نوین اثرات متقابل عظیمی را بر ساختار همدیگر گذاشته اند. ابعاد وسیع خسارات ناشی از بلایای طبیعی و حواد ث ا نسان ساز سبب شده است پژوهشهای کا ربردی’ گسترده ای در زمینه بهینه کردن مدیریت بحران و ایمن کردن ساخت وسازها انجام شود. با توجه به این مسائل و نگرانیهای مسؤولین و مردم از وقوع حوادث غیر مترقبه بخصوص زلزله های شدید همواره لزوم تهیه برنامه اي مدون و مبتنی بر اصول علمی و استاندارد مطرح بوده است. طی سالیان گذشته با تغییرات ساختاری در روند مدیریت بحران کشورایجاد شده اقدامات مختلفی برای پیشگیری وکاهش اثرات بلایا و همچنین بازسازی و مقابله صورت گرفته است.     اما با توجه تنوع حوادث و پراکندگی مسؤلیت ها تا حصول به نتیجه ای مطلوب راه درازی را در پیش رو داریم.�
	 � �� خسارات و پیامدهاي ناشی از حوادث و سوانح، به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده و توسعه در کشورهاي حادثه خیز به شمار می رود. بطور مثال زلزله گیلان در سال 1369 نزدیک به 12 درصد از تولید نا خالص ملی را در کمتر از یک دقیقه از بین برد. این رقم معادل 4 سال تولید ناخالص ملی می باشد. در مورد زلزله تهران نیز بیان می شود حدود 50 درصد از تولید ناخالص ملی را در عرض یک دقیقه از بین خواهد برد که این رقم حدود 10 سال از تولید نا خالص ملی خواهد بود. براسا س گزارش برنامه عمران سازمان ملل متحد تا سال2020 جمهوری اسلامی ایران یکی از 15 کشوری حادثه خیز دنیا خواهد بود.
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	 تعریف حوادث و سوانح : �حوادث یا سوانح پدیده های محیطی ناگها نی، با ابعا د وسیع بوده که در جریان آن، منطقه تأثیر نیاز به کمکهاي خارج منطقه ای پیدا می کند.� �تعریف مدیریت حوادث وسوانح: �به کلیه برنامه ریزی ها که  جهت مقابله با حوادث وسوانح         (شامل قبل ’ حینوبعد از وقوع حوادث و سوانح رخ می دهد ) گویند.
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	�تعریف نجات: �به مجموعه اقداماتی گفته می شود که موجب رهاسازی و انتقال افراد آسیب دیده و در معرض خطر به محل امنی گردد .��تعریف آسیب پذیری:� شرایط ایجاد شده توسط عوامل یا فرآیندهای فیزیکی ’اجتماعی’ اقتصادی و زیست محیطی که آمادگی جامعه را برای خطر پذیری افزایش می دهد.
	تعریف آمادگی: �اقداماتی است که دولتها و سازمانها و جوامع و افراد،  پیش از وقوع حوادث و بلایا انجام می دهند تا آنها را قادر سازد بطور سریع و مؤثر به وضعیت سوانح پاسخ دهند.�تعریف پاسخ یا مقابله :�ارائه به هنگام و واقعی خدمات اضطراری به آسیب دیدگان بلا فاصله    پس از وقوع یک حادثه یا یک سانحه می باشد. �تعریف امداد: �به مجموعه کمکهای اضطراری به آسیب دیدگان ( نظیر آب و غذا و اسکان موقت و بهداشت و پوشاک و....) گفته می شود. �
	اصول مدیریت بحران :� مدیریت علمی بحران جهت بهره گیری گسترده از کلیه عوامل مؤثر در بهینه سازی ’ کاهش خسارات  و مقابله با بحران بوجود آمده است.�مدیران بحران باید با روشهای صحیح مدیریتی و مؤثر وضعیت بحرانی بوجود آمده را با حداقل خسارت بسوی وضیعت عادی هدایت کند.� � 
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	مراحل مدیریت بحران:�� 1- پیشگیری وکاهش خسارات:  شامل پیشگیری سازه ای و غیرسازه ای (بالا بردن فرهنگ ایمنی در مردم، وضع قوانین دقیق نظارتی، تشویق مردم به استفاده از کمکهای بیمه ای....� �2-آمادگی: شامل : برنامه ریزی’ پژوهش ’ آموزش ’ مدیریت منابع ’استاندارد سازی و مانور�� 3- مقابله: شامل ارائه خدمات اضطراری بلا فاصله پس از وقوع بحران��4- بازسازی وعادی سازی: برگرداندن جامعه به حالت عادی با توجه به آخرین استانداردها � 
	سیستم جامع مدیریت بحران باید مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابی نموده و طوری برنامه ریزی نماید که منابع موجود با مخاطرات موازنه داشته باشد.
	ویژگیهای مدیریت بحران:� �1- ترغیب و تشویق داوطلبانه مردم در امور آمادگی، مقابله با بحران وامداد رسانی درجهت کاهش اثرات بلا یای طبیعی و غیر طبیعی�2- به نیاز آسیب دیدگان واقف باشد�3- مدیریت مستقل و پرداختن به عملیات امدادرسانی جدید و ابتکاری توجه دارد�4-به توسعه عملیات بحران و آمادگی برای بحران اهمیت دهد�5- توجه دلسوزانه به نیازهای کارکنان خویش درجهت افزایش بهره وری آنها�6- سازمانی ساده کارآمد و با تعداد اندکی کارمند داشته باشد�7- به تناسب واقتضای کار،آنها را به گونه ای نامتمرکز انجام دهد�8- به آداب و سنن اجتماعی و فرهنگی محلی توجه کند وآنها را محترم .شمارد�
	 (  I . C . S )    Incident. Command. System� � �سامانه فرماندهی حادثه :� �این سامانه در حال حاضر رایج ترین نظام اعمال مدیریت درسوانح و حوادث  در جهان بشمار می آید.� ابتدا در آمر یکا توسط گروهی از آتش نشانها ایجاد شده� استفاده از این سامانه باعث به کارگیری مؤثراز منابع و موجب کاستن اختلالات درسیاستگزاری ها در بحرانها می شود و دارای چند اصول می باشد.�1-زبان مشترک� 2-ساختار مشترک� 3-سازماندهی با الگوی مشخص        �4-طرحهای عملیاتی حادثه  به شکل متمر کز� 5-حوزه مدیریتی قابل کنترل� 6-سیستم فرماندهی  واحد�7- مدیریت جامع منابع � �
	          (H.I.C.S)Hospital.Incident .Command .System�  �سامانه فرماندهی حادثه در بیمارستان:�این سامانه جهت برنامه ریزی برای مقابله در شرایط بحرانی در بیمارستانها ایجاد شده که دارای چارت تشکیلاتی مخصوص بخود می باشد.�نقش بیمارستانها در کاهش اثرات بلایای طبیعی بعد از وقوع حادثه می باشد.�کلیه کارکنان باید بدانند در زمان وقوع حوادث چه وظیفه ای را باید انجام بدهند. �هرچند بروز بی نظمی در دقایق اولیه اجتناب ناپذیر است ولی برنامه ریزی صحیح باعث کاهش این بی نظمی ها می شود. 
	�  شروع وضعیت اضطرار و اقدام فوری���روش فعال سازی سیستم کنترل بحران بیمارستان به محض اطلاع باید در برگیرنده نحوه هشدار و اعلام وضعیت ، ارزیابی شدت حادثه ، سازماندهی مرکز تلفن ، سازماندهی فضای پذیرش ، فرا خوان پرسنل ، آماده سازی تجهیزات و لوازم ، آماده سازی بخشهای درمانی و پاراکلینیکی ،آماده سازی سیستم پرستاری ، آماده سازی واحد امنیت ، روابط عمومی و خدمات عمومی  باشد.� برنامه داخلی بیمارستان برای کنترل بحرانها : تعیین منطقه درمانی و منطقه تریاژ ، تعیین فضاهای درمانی بیمارستان ، بر قراری سیستم ارجاع ، ثبت مشخصات و وضعیت بیماران ، تشخیص هویت اجساد و    � � � �
	 خلاصه مراحل فعال سازی طرح کنترل بحران ��1.  مسئول شروع اعلام وضعيت اضطرار بر عهده  ریاست ومدیرت كنترل بحران و در شيفت هاي گردشي بر عهده سوپروايزر هر شيفت خواهد بود .�2.  بلافاصله بعد از وقوع وضعيت اضطرار (بحران داخلي ) يا اعلام وضعيت اضطرار از طرف مقامات مسئول (بحران خارجي ) با اعلام كد از طريق پيجر پرسنل بيمارستان را آگاه سازيد در صورت قطع بودن تلفن مسئول تلفنخانه در هر شيفت را موظف كنيد كه با حضور خود در هر بخش سريعا" مورد اضطرار را به اطلاع پرسنل برساند.�3.  رياست و  مدیریت ومترون  بيمارستان و پرستار مسئول كنترل بحران بيمارستان را از طريق تلفن يا به نحو مقتضي مطلع سازيد اين اشخاص بايد در اسرع وقت در محل اتاق بحران بيمارستان حضور يابند.�4.  آمار هر بخش (طبق فرم خواسته شده را در اسرع وقت استخراج كرده و جهت ارائه گزارش يا نمابر آن در اختيار داشته باشيد.�5.  آمار پرسنل و پزشكان حاضر و داوطلب را (طبق فرم خواسته شده ) در اسرع وقت استخراج كرده وجهت ارائه نگه داريم .�6.  مسئولين هر بخش (در شيفت حاضر ) مؤظف شوند پرونده مديريت بحران آن بخش را در دسترس قرار داده و طبق برنامه پيش بيني شده از آنها استفاده شود .�
	7.  در صورت نياز به پرسنل پرستاري و پزشكي بيش از تعداد حاضر، به پرستاران و پزشكان داوطلب اطلاع دهيد . پرسنل حاضر بايد جليقه شناسائي بپوشند و كارت شناسائي خود را الصاق كنند.�8.  تخت هاي غير اورژانسي را تخليه كرده نسبت به ترخيص يا اسكان بيماران غير اورژانس در محل مناسب ديگر اقدام كنيد .�9.  پذيرش بيماران غير اورژانسي را تا پايان زمان اضطراري متوقف سازيد و عملهاي جراحي غير اورژانس را كنسل كنيد .�10.  هر دو درب بيمارستان را باز نگهداريد واز ورود خودروهاي غير ضروري به داخل بيمارستان جلوگيري كنيد .�11.  از نظر قطع گاز، برق ، آب و تلفن آمادگي داشته باشيد.�12.  مراحل اجراي طرح را ثبت و ضبط كنيد   
	اتاق بحران:� �مرکز فرماندهی مدیریت بحران مکانی ایمن و مقاوم در برابر انواع حوادث و  بلا یای طبیعی و غیر طبیعی با ویژگیهای منحصر بفرد که در زمان بحران باید براحتی قابل دسترسی باشد. �  � امکانات اتاق بحران در بیمارستانها :�1-داشتن نقشه های بیمارستان �2- داشتن ارتباط با کلیه واحدها �3-داشتن ارتباط با مسئولین شهر� 4- وجود اطلاعات و مشخصات افراد کمیته بحران    � 5 -داشتن تجهیزات کافی � 6-خودکفا بودن از هر نظر
	مخاطره: �هر پدیده یا شرایطی که با لقوه بتواند به مردم واموال آنها و سیستم های خدماتی یا محیطی آسیب وارد کند مخاطره گویند. � �
	� �انواع مخاطرات : �1- طبیعی شامل: زلزله – سیل -  رانش زمین – سرمازدگی – طوفان – آتشفشان – گرد بادو......�2- زیست شناختی شامل: همه گیری گیاهی – همه گیری حیوانی – همه گیری انسانی و....�3-فناوری شامل :آتش سوزی – آلودگی ناشی از نشت مواد شیمیایی – تصادفات و....�4- اجتماعی شامل : آشوب خیابانی – تروریسم – تبعیض – جرم و....� � � �
	یکی از شایع ترین و مهمترین مخاطراتی که ممکن است هرلحظه با آن مواجه شویم زلزله است به همین خاطر زلزله را بیشتر مورد برسی قرار می دهیم :� 
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	�� تعریف زلزله :�زلزله عبارت است از: حرکات و ارتعاشات ناگهانی سطحی ناشی از شکسته شدن سنگهای زیر زمین و رها شدن انرژی ذخیره شده در آنها می باشد. اگرشدت انرژی آزاد شده  زیاد باشد موجب خسارتهای فراوانی در مراکز انسانی می شود که این خسارات در مقیاس متفاوت رخ می دهد و ایجاد گسل می کند. البته رابطه بین گسل و زلزله دو طرفه می باشد یعنی اینکه هرچه گسل بیشتر باشد زلزله خیز بودن منطقه بیشتر است. همچنین زلزله خود باعث ایجاد گسل می شود.�
	تعریف گسل : � �شکستگی همراه با جابجایی پوسته زمین را گسل گویند .� �انواع گسل :� �1-گسل فشاری �2-گسل کششی �3-گسل امتداد لغز� �گسلِ بوجود آورنده زلزله بم از نوع امتداد لغز بوده است.� 
	نحوه آزاد شدن انرژی در زلزله ها بطور کلی به سه طریق انجام می شود.� �1- پیش لرزه ��2 - لرزش اصلی�  �3-  پس لرزه�
	�شدت زلزله:�قدرت تخریب همه زلزله ها یکسان نیستند هرساله بیش از 15000    ( پانزده هزار) زلزله درجهان رخ  می دهند که  تعدادی ازآنها توسط انسانها حس نمی شوند. زلزله از نظرشدت به دوازده درجه تقسیم می شود. اگر ساختمانها بطور اصولی ساخته شوند اثرات زیر درآنها ظاهر می شود. �
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	�چگونه خانه خود را در برابر آسیب زلزله مقاوم کنیم:��1- ساختمان ها را درحداقل شیب ممکن بنا نمائیم �2- درزمین های سفت با اسکلت فلزی - بتنی با کلاف قائم و افقی بسازیم�3- سقف بتنی �4- نقشه مطلوب�5- ساخت مطلوب ��
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	كمك هاي اوليه در بحران���آشنايي با مباني كمك هاي اوليه براي هر فرد ضروري است
	�در برخورد با مصدوم چه كنيم؟��- شانه هاي مصدوم را به آرامي تكان می دهيم و از هوشياربودن او مطمئن می شویم.�اگر پاسخي داده نشد:�-ضربان قلب و  تنفس مصدوم را بررسي كنيم (با نگاه كردن به حركات سينه وبا گرفتن نبض مصدوم ویا با نزديك كردن گونه خود به دهان�وي يا گوش كردن به صداي تنفس وقلب او، مي توانيد از نفس كشيدن وضربان قلب او مطمئن می شويد)� - اگرضربا قلب نداشت ما ساژ قلبی واگر تنفس نداشت  بعد از باز کردن راه هوای مصدوم ’ دادن تنفس مصنوعی را آغاز می کنیم ����
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	روش جلوگيري از خونريزي ��- ابتدا مصدوم را بخوابانيد.�- پد يا گاز استريل را روي زخم قرار دهيد.�- به كمك انگشتان و يا كف دست فشار مستقيم و مستمر بر روي �زخم وارد كنيد و ناحيه آسيب ديده را بالاتراز بدن وي قرار دهيد.�- محل پانسمان را با باند ببنديد.�
	��شكستگيها��- عضو شكسته را در همان وضعيتي كه هست ثابت نگه داريد.�- اطراف محل شكسته را با قراردادن پد، پنبه، حوله و پارچه محافظت كنيد.�- در شكستگي دست و پا با استفاده از آتل چوبي يا فلزي و يا وسايلي مانند چوب، پتو�يا روزنامه اندام آسيب ديده را ثابت نگه داريد.�� از تكان دادن مصدوم مشكوك به شكستگي گردن و ستون فقرات جداً خودداري كنيد �����
	��شكستگيها��- عضو شكسته را در همان وضعيتي كه هست ثابت نگه داريد.�- اطراف محل شكسته را با قراردادن پد، پنبه، حوله و پارچه محافظت كنيد.�- در شكستگي دست و پا با استفاده از آتل چوبي يا فلزي و يا وسايلي مانند چوب، پتو�يا روزنامه اندام آسيب ديده را ثابت نگه داريد.�� از تكان دادن مصدوم مشكوك به شكستگي گردن و ستون فقرات جداً خودداري كنيد �����
	حمل مصدوم � �- مصدوم را فقط در مواقع ضروري (احتمال تخريب، انفجار، آتش سوزي و ...) جابه جا كنيد.�- در مواقعي كه احتمال شكستگي و آسيب به ناحيه گردن و ستون فقرات وجود دارد، با قرار داد بالش، حوله يا ... در اطراف گردن، مصدوم را در وضعيتي قرار دهيد كه سر و گردن و ستون فقرات اصلاً تكان نخورد� - با همكاري ديگران مصدوم را روي برانكارد يا پتو قرار دهيد.��� هرگز مصدوم را حركت نداده و به او آب و غذا ندهيد � �
	چگونه برانكارد بسازيم؟��استفاده از لباس:�- دكمه ها را مي بنديم (در صورت دكمه دار بودن لباس).�- دو عدد چوب يا ميله از آستين ها و پائين لباس عبور مي دهيم.�- توجه كنيم فاصله بين لباس ها زياد نباشد.�استفاده از پتو:�- طرفين پتو را در طول آن لوله كنيد.�- مصدوم را به آهستگي روي آن قرار دهيد.�جهت آموزش اصول امداد و كمك هاي اوليه با مسئول هماهنگي ستاد مديريت بحران منطقه محل سكونت خود و يا�با سازمان هاي امدادي تماس بگيريد.�مصدوم را فقط در مواقع ضروري جابه جا كنيد. ��
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	قبل از وقوع زلزله چه باید کرد:��1- نوشتن دستورالعملهای نحوه قطع جریان آب، برق،  گاز و مشخص نمودن محل قرار گرفتن شیرگاز، شیرفلکه آب، جعبه فیوز برق و سایر امکانات....��2-مکانی را انتخاب کنید که همه اعضای خانواده بعد از وقوع زلزله در آنجا جمع شوند.��3- یک یا چند نقطه امن را در منزل انتخاب کنید تا در مواقع ضروری بتوانید به آن نقاط پناه ببرید.
	Slide Number 42
	9- محل خواب افراد نباید در کنار پنجره’ زیر لوستر’تابلو ’آینه’ سایر اشیاء شکننده وآویزان باشد. ��10- وسایل سنگینی را که هنگام وقوع زلزله ممکن است سقوط کنند مانند قفسه کتاب، گلدانهای آویز و لوسترها ..... را درمحل خود محکم کنید.��11- راهروها و خروجی های منزل را بررسی کنید و وسایلی را که ممکن است بعد وقوع زلزله سد راه شوند خا رج کنید.
	�12-  اشیاء بزرگ و سنگین را در قفسه های پایین قرار دهید.�13- شیروانی و کلاهک دودکشها  در موقع زلزله ممکن است سقوط کنند آنها را بازرسی کنید.�14- ذخیره آب و غذا ترجیحاً به صورت کنسرو به اندازه مصرف      سه روز را آماده کنید.�15- کیف امداد و نجات را همواره در منزل داشته باشید.
	16- موادشیمیایی و سمی خطرآفرین را در ظرف پلاستیکی نگهداری کنید وآنهارا در پایین ترین قفسه قراردهید.��17- حتماً یک کپسول آتش نشانی در منزل داشته باشید.�� 18- شماره هلال احمر، راهداری، درمانگاه ،آتش نشانی،             نیروی انتظامی را به همراه خود داشته باشید. ���
	�رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله:
	�4-  اگر داخل اتومبیل در حال حرکت هستید فوراً در سمت راست خیابان متوقف شوید.�5- اگر در فروشگاه یا مکانهای پر ازدحام هستید  ازهجوم بردن به سمت دربهای خروجی جداً خوداری کنید.
	6- در صورتی که روی ویلچر قرار دارید  همان جا بمانید ویلچر را قفل کنید.�7- از تلفن فقط در مواقع ضروری استفاده کنید.�9- از خیابانهای کوچک تنگ و تاریک فوراً خاج شوید.   �10-از پلهای عابر پیاده و ماشین رو دور شوید.�11- از رادیو برای دریافت اطلاعات بیشتر کمک بگیرید.�12- از دیوارهای بلند و سنگ کاری شده، بخاری دیواری، شیشه های بزرگ فاصله بگیرید.�13- تا متوقف شدن زلزله در مکانی که هستید بمانید.�
	پس از وقوع زلزله چه باید کرد:
	7- افرادی که بشدت مجروح شده اند را حرکت ندهید مگر اینکه خطر خفگی آنها راتهدید کند.�8-از مصرف غذاهای آلوده خوداری کنید.�9-درِ کمدها و قفسه ها را با احتیاط باز کنید و مراقب سقوط اشیاء باشید.�10-رادیو را روشن کنید تا از آخرین دستور العمل و راهنمایی ها آگاهی پیدا کنید.�11- برای پیدا کردن نشت گاز از چراغ قوه استفاده کنید.�
	ب: اگر خارج ساختمان هستید: �
	واکنشهای روانی افراد زنده مانده در بلایا :
	1-مرحله اول، ضربه یا تماس:  این مرحله چند دقیقه پس از حادثه ظاهر می شود اکثر افراد دچار ترس و وحشت می گردند.� برخی از افراد بهت زده می شوند گیج و درمانده هستند و قدرت انجام هیچ کاری را ندارند.� این حالت معمو لاً گذرا و کوتاه مدت است قبل از رسیدن امدادگران پایان می یابد.�
	2- مرحله دوم، قهرمان گرائی: این مرحله در ساعات اولیه حادثه بروز می کند که باعث همبستگی بین مردم می شود.�� افراد احساس می کنند که باید کاری انجام بدهند و داوطلبانه امدادرسانی می کنند.�� تا رسیدن نیروهای امدادی اجساد عزیزان خویش را از زیرآوار بیرون می آورند، مردم با گذشت و ایثار زیاد عمل می کنند.
	 3-مرحله سوم ، شادمانی یا فراموشی غم :�یک هفته تا چند ماه بعد از حادثه بروز می کند. همزمان با رسیدن نیروهای کمکی و توزیع کمکها افراد امیدوار می شوند ممکن است حالت آرامش و نشاط پیدا کنند. حالت سر خوشی و شادمانی دارند  کمک رسانی به افراد در این مرحله بسیار مهم و مفید می باشد.� �
	4-مرحله چهارم، مواجه با واقعیت:�2 الی3 ماه بعد از وقوع حادثه بروز می کند.�افراد تازه متوجه وسعت خسارت و فقدانها می شوند روحیه خود را از دست می دهند نا آرام، خسته و درمانده می شوند.��ممکن است به این نتیجه برسند که کمکهای رسیده برای آنها کفایت نمی کند و دریافتی خود با دریافتی دیگران مقایسه می کنند. افراد در این مرحله افسرده و مضطرب و حساس هستند احساس تنهایی شدید می کنند از نظر روانی احتیاج  به حمایت بیشتری دارند.
	5-مر حله پنجم، تجدید سازمان: �6 ماه تا یک سال بعد از وقوع حادثه بروز می کند. افراد شروع به بازسازی زندگی خود کرده  بتدریج درک می کنند که باید به خود متکی باشند.� عدم رسیدگی کامل از سوی مسؤولین در این مرحله منجر به باقی ماندن احساس ناراحتی و  پرخاشگری و دشمنی درونی در آسیب دیده گان می شود.�
	��� در آخر:�هر مدیر و مسؤول اجرائی در حوادث علاوه بر برقراری یک رابطه مناسب با آسیب دیدگان باید به نکات زیر توجه کند:�1- نباید مانع ابراز احساسات افراد شوند.� 2- به بازماندگان اطلاعات صحیح بدهند.�3-افراد را از دیدن جنازه عزیزان شان محروم نسازند.   �4- برای آرام کردن افراد از عقاید مذهبی آنها کمک بگیرند. �5- دراجتماعات مردمی حضور یابند.�6-از بازماندگان برای ارائه خدمات امدادرسانی استفاده کنند.�7-برای سکونت بازماندگان حق انتخاب قائل باشند.�
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