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 4خالصه سياستي 

 ارتقا مديريت سالمت در حوادث و باليا

 سالمت ابالغي يکل يها استيبراساس س يضرور يها هيراهبردها و توص

*مقام معظم رهبري
 

 

  

 دهيچك

اهاداف  هایی با هدف اصلی تأمین، حفظ و ارتقاي سالمت و مدیریت بالیا فرایندي باا   ها، افراد و فعالیت نظام سالمت شامل همه سازمان

در ارتباط با ارتقاي مدیریت سالمت در حوادث و بالیا، باید . باشد امداد و بازیابی می/بینی، پیشگیري، كاهش آسیب، آمادگی، پاسخ پیش

هاا،   تعهد سیاسی مسئولین نسبت به حقوق سالمت مردم، اولویت پیشگیري بر درماان در مماوم سیاسات   : موارد زیر مدنظر قرار گیرند

توانمندسازي مردم نسبت به حقوق خود، تولیت نظام سالمت و نیز تأمین منابع و خدمات سالمت برمهده وزارت بهداشت، سازي و  آگاه

هاي سالمت، ارتقاي سالمت روانی جامعه، اصالح فرهنگ مشاركت مردم، ارتقاي آموزش ماالی و   درمان و آموزش پزشکی، حفظ شاخص

 .تحقیقات سالمت در زمینه حوادث و بالیا
 

 هاي بهداشتی، بالیا، ترویج بهداشت، مدیریت خطر ارائه مراقبت :کليدواژه ها

 

 بيان مسئله

هاي كلی سالمت، سندي جامع براي تحقق یا  نظاام    سند سیاست

سالمت جامع، مبتنی بر اخالق و معنویت اسالمی، تأمین، حفظ و ارتقااي  

، پیشاگیرانه،  (جسامی، روانای، اجتماامی و معناوي    )جانباه   سالمت همه

طلبای،   در این مستند حمایت. فاف و مقاوم استمحور، پاسخگو، ش مدالت

گیاري از اجازاي منتخاب     ابعاد مدیریت سالمت در حوادث و بالیا، با بهره

 .سند، تبیین، تحلیل و پیشنهادات راهبردي و اجرایی ارائه شده است

 

 1تعریف نظام سالمت

هایی است كه هادف   ها، افراد و فعالیت نظام سالمت شامل همه سازمان

هاایی   این امر شامل تاالش . ها تأمین، حفظ و ارتقاي سالمت باشد ناصلی آ

هایی كاه مساتقیما     هاي سالمت و هم بر فعالیت كننده است كه هم بر تعیین

حیطاه نظاام ساالمت،    . 2مرتبط باا بهباود ساالمت اسات، اارگااار باشاند      

 . استتر از ساختار و امکانات دولتی در ارائه خدمات سالمت  گسترده

 

 3مدیریت بالیاتعریف 

بینی، پیشگیري، كااهش   پیش»مدیریت بالیا فرایندي است با اهداف 

هااي مشاتر ، باراي     ، و ارزش«اماداد و بازیاابی  /آسیب، آماادگی، پاساخ  

هاا،   از وقاو  آن  وپا   پایش ریزي و مقابله با بالیا، در هر دو مرحله  برنامه

سات  هاا، حفاظ اماواو، و حفاظ اباات زی      براي حفظ جان و نجات انسان

ایان مادیریت   . منااطق تحات تاأایر   /محیطی، اقتصادي، و سیاسی منطقه

پاایري، نظاام مادیریتی،     متناسب با مخاطرات موجود در كشاور، آسایب  

هاي فرهنگی، اقتصادي و سیاسی باید استوار باشد و از تجربیاات و   ویژگی

ابعاد مرتبط با ساالمت  . كندالمللی استفاده  هاي داخلی و بین دستورالعمل

 .رد نظر این مستند استمو

 

 های کلی سالمت سالمت در حوادث و بالیا به استناد سياست

هاي زیر در ارتباط با ارتقاي مدیریت سالمت در حوادث و بالیا با  گزاره

 :برداشت از مفاد مصرح در سیاست هاي كلی سالمت تنظیم شده است

 مسئوالن نسبت به حقوق سالمت مردم 4تعهد سیاسی .1
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

این سند محصوو مااكرات ملمی انجام شده در فرهنگستان ملوم پزشاکی اسات كاه در    * 

 .بندي و توسط معاونت ملمی تنظیم شده است هیئت رییسه جمع

1. Health system 

 برگرفته از تعریف سازمان جهانی بهداشت از نظام سالمت. 2
3. Disaster management 

4. Political commitment 
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ها، راهبردها، اقدامات،  اولویت پیشگیري بر درمان كه در مموم سیاست .2

ها  ، در بحرانشودهاي سالمت باید اتخاذ  ها، آموزش و پژوهش حمایت

 .ساز است و بالیا نیز ی  اصل محوري و سرنوشت

هااي   ئولیتسازي و توانمندسازي مردم نسبت باه حقاوق و مسا    آگاه .3

هاي سالمت، خاصاه حاوادث و بالیاا، از     اجتمامی خود در همه زمینه

 طریق صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران در زمینه سالمت 

تولیت نظام سالمت در "هاي كلی سالمت،  سیاست 7-1به استناد بند .4

هااي   ریازي  ی، برناماه یهاي اجرا گااري سیاستشامل  "حوادث و بالیا

ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش راهبردي، 

آفرینای   این بخش از تولیت سالمت باید باا نقاش  . پزشکی خواهد بود

در وزارت بهداشت، درمان  "كمیته پدافند غیرمامل در حوزه سالمت"

 . و آموزش پزشکی اجرایی شود

از  سند، منابع مورد نیاز سالمت در حوادث و بالیاا  7-2به استناد بند .5

طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

و همکاري سایر مراكز و نهادها، از جمله سازمان هاي مردم نهاد، باید 

مدیریت منابع سالمت در حوادث و بالیا، ركن . تأمین و مدیریت شود

تساري نظاام   . مهم نظام مدیریت ساالمت در حاوادث و بالیاا اسات    

هاي اجتمامی، به مموم مردم، با  همگانی سالمت و بیمه یکپارچه بیمه

پایر و نیازمند، و تعمایم آن باه مماوم شارایط و      اولویت اقشار آسیب

 . ویژه بالیا و حوادث، راهبرد كلیدي این بند سیاستی است هب

سند، تادار  خادمات ساالمت    ( 7-4و  7-3خاصه ) 7به استناد بند  .6

كنناادگان خاادمت در  ط ارائااهمااورد نیاااز در حااوادث و بالیااا، توساا 

صاورت هماهناگ، وفاق    ه هاي دولتی، ممومی و خصوصای، با   بخش

هاي استاندارد و راهنماهاي بالینی، منابع ملمای مبتنای    دستورالعمل

بر شواهدي است كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 .شود تعیین و ابالغ می

ی و ساالمت معناوي   اي اساالم  ضرورت التزام به موازین اخالق حرفه .7

ریزي،  گااري، برنامه اسالمی در حوادث و بالیا در تمام سطوح سیاست

مدیریت و اقدامات، توسط كارگزاران ساالمت در حاوادث و بالیاا باه     

 سند 13و  1استناد بندهاي 

هاا و خادمات ساالمت و     هاي ارائه مراقبات  استفاده از ظرفیت محیط .8

هااي   تارویج آماوزش  "راي هاا و خادمات، با    هاي ارائه مراقبت فرصت

، كه در تماام  "رشد معنویت و اخالق در جامعه"و  "اخالقی و معنوي

هاي مرتبط باا ساالمت، اماري ضاروري و مفیاد       ها و مناسبت فرصت

است، در شرایط بالیا و حوادث، از كارایی و اهمیات بیشاتر و ماتارتر    

 .برخوردار خواهد بود

هاا،   هاي كلی سالمت، سیاست سیاست 8-1و  2-2به استناد بندهاي  .9

هااي   ها و اقدامات در حوادث و بالیا باید مبتنی بر یافتاه  گیري تصمیم

طور سالیانه و در صورت ضرورت زودتر، روزآمد  همتقن ملمی باشد و ب

هاي  برنامهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است . شود

 . روزآمد نمایدسالمتی در ارتباط با حوادث و بالیا را تدوین و 

هش هاي كلی سالمت، پیشگیري و كا سیاست 2-3به استناد بند  .11

از راهبردهاي اصلی  ،هاي تهدیدكننده سالمت مخاطرات و آلودگی

نظاام ساالمت موظاف    . مدیریت سالمت در حوادث و بالیا اسات 

هااي   هش مخاطرات و آلودگیبرنامه جامع پیشگیري و كا»است 

و باا   بار شاواهد معتبار ملمای     مبتنای  را« تهدیدكننده ساالمت 

المللاای، و  گیااري از تجااارش گاشااته، تجااارش معتباار بااین  بهااره

ن و صاحبنظران، متناسب باا مناابع،   ابندي نظرات متخصص جمع

هااي باالقوه داخلای تنظایم و      نیروي انسانی، سااختار و ظرفیات  

حداقل سالی ی  بار و بعد از هر حادااه  )بازبینی و روزآمد نماید 

 (.اي منطقه بزرگ ملی یا

هاي كلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان  سیاست 2-4به استناد بند  .11

اي كاالن   هاي توسعه و آموزش پزشکی موظف است براي مموم طرح

هاي مدیریت حوادث و بالیا و پدافند غیرمامل كشور،  كشور و نیز طرح

ن مربوطه موظف به اجراي مفااد  و مسئوال كندپیوست سالمت تهیه 

 .اشندها ب پیوست

هاي سالمت در حاوادث و بالیاا، باا رویکارد      اهتمام به حفظ شاخص .12

 ها نسبت به قبل جانبه، و تالش براي ارتقاي آن سالمت همه

 "هااي آن  ارتقاي سالمت روانی جامعاه و شااخص  "سند،  3وفق بند  .13

 "مراقبت روانی و اجتمامی و معنوي در حوادث و بالیاا "طور مام و  هب

آفرین در زندگی فردي و خانوادگی در  رد تنشطورخاص، و رفع موا هب

هاي اخالقی و معناوي و ساب  زنادگی     این شرایط، با ترویج آموزش

ایرانی و تحکیم بنیان خانواده، از اركاان دیگار ساالمت در     - اسالمی

 . حوادث و بالیا است

هااي ماورد نیااز     زیرسااخت  هاي كلی سالمت سیاست 4براساس بند  .14

ها و خدمات سالمت در حاوادث و   مراقبت براي پیشگیري و مدیریت

 .بالیا، باید ایجاد و تقویت شوند

 8در حوادث و بالیا طبق بناد   سالمتها و راهبردهاي محوري  ارزش .15

  :مبارتند از سند

، "رسانی شفاف اطال  "، "پاسخگویی "، "در سالمت محوریت مدالت" .16

  "وري كارآیی و بهره"، "ااربخشی"

و خدمات سالمت در حاوادث و بالیاا، طباق    ها  نظام ارائه مراقبت .17

: هااي ذیال اسات    و ساایر ابعااد ساند داراي ویژگای     8مفاد بند 

باا اساتقرار و   )هاي كیفای و ایمان    برخوردار از خدمات و مراقبت

، جاامع و یکپارچاه،   (ترویج حاكمیت بالینی و تعیین استانداردها

بنادي   در قالب شبکه بهداشتی درماانی منطباق بار نظاام ساط      

سالمت و پیشاگیري و   يدمات و ارجا ، با اولویت خدمات ارتقاخ

 ها در نظام آموزش ملوم پزشکی ادغام آن
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ها و خدمات سالمت در حاوادث و   لزوم برخورداري نظام ارائه مراقبت .18

 مراقبتی، حمایتی براي جانبازان و معلوالن كشوربالیا، از برنامه جامع 

ساالمت و   يبا هدف ارتقا یا،پایر در حوادث و بال و سایر اقشار آسیب

 .توانمندسازي آنان

هاا، راهبردهاا و مصاادیق اقتصااد مقااومتی در حاوزه        تحقق سیاست .19

 سالمت، خاصه در حوادث و بالیا 

ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در  اصالح فرهنگ مشاركت .21

، در مصادیق حوادث و بالیاا، از طریاق   سالمت يتأمین، حفظ و ارتقا

با استفاده از ظرفیت و  سازيپایري، توانمند لیتئوزایش آگاهی، مساف

اي كشور تحت نظارت  هاي فرهنگی، آموزشی و رسانه نهادها و سازمان

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ارتقاي آموزش مالی و تحقیقات سالمت در زمینه حوادث و بالیا  .21

هااي   اسات سی 14و  13براساس راهبردهاي مصرح در بندهاي 

 كلی سالمت

 

Policy Summary: Improving Health Management in Disasters
* 

 
Abstract 
Health management consists of organizations, individuals and activities with a main goal for providing, maintaining 

and promoting health and disaster management. It is a process which includes the prediction, prevention, reduction, 

preparedness, response and recovery in serious events. The promotion of health management in disasters, must 

consider political commitment of officials the people's health rights, priority of prevention over treatment in the 

general policies, informing and empowering people for their rights, considering stewardship of the health system as 

well as providing health resources and services which are duties of the Ministry of Health and Medical Education, 

These include monitoring health indicators, promotion of mental health, reforming the society for people's 

participation and, promoting higher education and health research in the field of disasters. 
 
Keywords: Delivery of Health Care, Disasters, Health Promotion, Risk Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
* The backbone of this document is scientific discussion in Academy of Medical Sciences. The conclusion is made by the Board of Directors and the Vice President of 

academy sets it. 
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