ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری

ﻣﻘدﻣﮫ ای ﺑر ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در واﻗﻌﺎت اﺿطراری

ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ) (EMRداﺋﻣﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺷراﯾط اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺣران ھﺎی ﺑﺷری ،ﺷﯾوع اﻣراض و آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺳﺎﺧت دﺳت ﺑﺷرﯾﺎ
 man-made disastersﻗرار دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﺷورھﺎی  EMRﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد اﺿطراری ﻣﻐﻠق ﻗرار
دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺟﺎﺷدن ﯾﺎ .displacementو در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ وارد ﺷده از دﯾﮕر
ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻗرار دارﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺗوﺑر  ،2015ﺣوزهء  EMRﻣﯾزﺑﺎن ﺑﯾش از  20ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از آواره ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ) (IDPsو  9ﻣﯾﻠﯾون ﭘﻧﺎھﻧده ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ
ﺑﮫ دﻻﯾل اﻓت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺷر ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷده ﺑودﻧد .در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﯾط  ،EMRﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣوﺛر ﺻﺣت
ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش اﺣﺗﻣﺎل و ﺷدت اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد.ﭘپ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ اﺿطراری در  EMRآﺷﮑﺎر اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﻗوی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی
اﺧﯾر )ﮐﮫ در آﻣوزش و ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﻣدﯾرﯾت أﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت( ،ﻧﯾز ﺿروری اﺳت.
اﯾن ﭘروﮔرام در ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎی  EMRرا ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﺎ ھدف ﭘر ﮐردن ﺧﻼھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای در داﻧش و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﺗدوﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،زﯾرا ﺗدوﯾر ﭼﻧﯾن ﭘروﮔرام ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﮭﻣﺗر ﻣﯽ ﮔردد.

ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری

آﻣوزش ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﭘروﮔرام اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘروﮔرام ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد:
ﭘروﮔرام :1ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﭘروﮔرام :2ﻣدﯾرﯾت ﺧطرات ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﭘروﮔرام :3ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ  Primary Healthcare Servicesدر ﻣواﻗﻊ اﺿطراری
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﭘروﮔرام ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
 ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ،طب ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری در ﺳﺎﺣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﺑﺎﺷﻧد -ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﺣت ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺷری ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺷﻐل ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری ھﺳﺗﻧد ارزﺷﻣﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﻣﺑﺎدی ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﯾن ﭘروﮔرام اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری را ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑﮫ
ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و آﻓﺎت ﯾﺎ دﯾزاﺳﺗر ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھدف ﮐﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام اراﺋﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ﺑرای اﯾﺟﺎد ظرﻓﯾت ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣوﺛرو ﮐﺎرآﻣد ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﻘﺎوم ﺗر ،ﺟواﻣﻊ اﻣن ﺗر و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار اﺳت.
ﻣدت ﮐل ﭘروﮔرام ﺳﮫ ﻣﺎه اﺳت ،ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ داﺧل ﺻﻧف/آﻧﻼﯾن و ھﻔت ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﺷود اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﺻﺣت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد. در ﭘروﮔرام ھﺎ و ﭘروژه ھﺎی ﺻﺣت اﺿطراری ﮐﺎر ﻣوﺛر اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﺗﯾم ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﯾﻧﺷن ﻣﻌﻣول ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری را اﻧﺟﺎم دھﻧد -ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ،از طرﯾق درک ﻋﻠل رﯾﺷﮫ ای و ﺗﺄﺛﯾرات آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت را اﻧﺟﺎم دھﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری
ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎر ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای آواره ﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﮐﻣپ ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد. ﭘروﮔرام ھﺎی اﺿطراری ﺑر اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗدوﯾن و ﺑررﺳﯽ ﮔردد. -در ﺗﯾم ھﺎی واﮐﻧش ﺳرﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ ،ﺑررﺳﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺷﯾوع ﯾﺎ آوت ﺑرﯾﮏ ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

ﭘروﮔرام ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣوﺛراز اﻓزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت
اﺿطراری ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﭘروﮔرام از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﺑرای ﭘوﺷش رﯾﺳﮏ ﮐﯾﻔﯽ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف( و ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( ،ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺿرار ،آﺳﯾب ﭘذﯾری و ظرﻓﯾت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ادﻏﺎم رﯾﺳﮏ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری اﺿرار ،ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺷﺑﯾﮫ
ﺳﺎزی ،از دﺳت دادن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در آﻓﺎت و ﺳطوح ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺷﺎﻣل آﻣوزش ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ
و آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺑرای ﺗدوﯾن اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﺎھش در ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻠﯽ ،وﻻﯾت و ﻣﺣﻠﯽ اﺳت .ﻣدت ﮐل ﭘروﮔرام ﺳﮫ ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ
درداﺧل ﺻﻧف/آﻧﻼﯾن و ھﻔت ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 از اﻓزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺷراﯾط ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺣﻠﯾل و ارﺗﺑﺎط رﯾﺳﮏ را اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣوﺛرﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺟﻣﻌﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﭘروژه ھﺎی ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را دﯾزاﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

اﻓزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺷراﯾط ﺳﺧت
ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ارﺗﺑﺎط رﯾﺳﮏ
ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺗوده ای
ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
-

اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطرات ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧطرات راﯾﺞ در ﻣﻧطﻘﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﻣدﯾرﯾت رﯾﺳﮏ ﺑرای ﯾﮏ رﯾﺳﮏ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده
دﯾزاﯾن ﯾﮏ ﭘروﮔرام ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﺎ اﻓﮭﺎم وﺗﻔﮭﯾم ﺧطر )رﯾﺳﮏ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن( و اﻓزار ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده
ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ  concept paperﺑرای ﯾﮏ ﭘروژه ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺧطرات ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑرطرف ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫء ﺻﺣﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام :

ﭘروﮔرام ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ اوﻟﯾﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣوﺛر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ اوﻟﯾﮫ در
ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﻣﺟﮭز ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھدف ﮐﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام اراﺋﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ظرﻓﯾت ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻣوﺛر و ﮐﺎرآﻣد
در ﺣﺎﻻت اﺿطراری اﺳت .ﻣدت زﻣﺎن ﮐل اﯾن ﭘروﮔرام ﺳﮫ ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ در داﺧل ﺻﻧف/آﻧﻼﯾن و ھﻔت ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

 ﺣﻔظ ﻋﻣﻠﮑردھﺎ و ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اوﻟﯾﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﺎزی ﯾﺎ اﯾﻣﯾوﻧﺎﯾزﯾﺷن ،ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﺧدﻣﺎتﺻﺣت زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن
 اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﯾﺗود ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣدﯾرﯾت اﻣراض ﺳﺎری و ﻏﯾرﺳﺎری در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری -ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻋواﻗب ﺗﻐذﯾﮫ ای ﺣﺎﻻت اﺿطراری را ﺑر روی ﺟﻣﻌﯾت آﺳﯾب دﯾده ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

-

اﻣراض ﺳﺎری و ﻏﯾرﺳﺎری در ﻣواﻗﻊ ﺿروری
ﺻﺣت زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن در ﺷراﯾط ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺗﻐذﯾﮫ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﺻﺣت ﻣﺣﯾط در ﺣﺎﻻت اﺿطراری
ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ Scientiﬁc Writing

داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎده ﮔﯽ ﯾﺎ ) (preparednessو ﺗداوم ﮐﺳب و ﮐﺎر در ﺣﺎﻻت اﺿطراری در ﯾﮏ )ﯾﺎ ﭼﻧد( ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺎرﮐت در ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ -ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش واﮐﻧش اﺿطراری ﯾﺎ اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ رﯾﺳﭘﺎﻧس

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

www.iaph.org
info@iaph.org

ﺗواﻧﻣﻧد ﺷده ﺗوﺳط

اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾده ﺷده ﺗوﺳط

ﻋﺿو ﯾﺎ ﺟزء

