
مدیریت بھداشت عمومی در شرایط 
اضطراری 



مقدمھ ای درباره مدیریت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری

بھ افرادی کھ شرایط برنامھ نھ  ماھھ را تکمیل می کنند گواھینامھ دیپلم حرفھ ای اعطا می شود.

منطقھ مدیترانھ شرقی دائماً تحت تأثیر شرایط اضطراری بھداشت عمومی مانند بحران ھای بشری، شیوع بیماری ھا و بالیای طبیعی یا دست ساخت بشر 
قرار دارد. در حال حاضر، بیش از نیمی از کشورھای منطقھ مدیترانھ شرقی مستقیماً تحت تأثیر یک یا چند مورد اضطراری مغلق قرار دارند، درحالی
 کھ سایر کشورھا تحت تأثیر عوامل دیگر مانند آواره شدن و در معرض خطر مشکالت بھداشتی واردشده از دیگر کشورھا قرار دارند. در پایان اکتبر 
2015، منطقھ مدیترانھ شرقی میزبان بیش از 20 میلیون نفر از آوارگان داخلی و 9 میلیون پناھنده بود کھ عمدتاً بھ خاطر بالیای طبیعی و ایجادشده بھ
 وسیلھ بشر آواره شده بودند. در یک محیط آسیب پذیر مانند منطقھ مدیترانھ شرقی، نیاز مبرم بھ مداخالت مؤثر بھداشت عمومی بھ منظور کاھش احتمال و 

شدت فوریت ھای بھداشت عمومی در منطقھ وجود دارد.

ھمان طور کھ نیاز بھ آمادگی اضطراری در منطقھ مدیترانھ شرقی آشکار است، بھ ھمان اندازه نیاز بھ مکانیسم ھای قوی مدیریت اضطراری بھداشت 
عمومی و پیشرفت ھای اخیر (کھ در آموزش و یاددھی مدیریت بالیای وجود داشتھ است)، نیز ضروری است.

این برنامھ در مدیریت اضطراری بھداشت عمومی، نیازھای خاص کشورھای منطقھ مدیترانھ شرقی کھ بھ طور مداوم در شرایط اضطراری بھداشت 
عمومی مواجھ می شوند را برآورده می سازد. ھدف برنامھ پر کردن خألھای دانش و شیوه ھای مربوط بھ مداخالت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری 

منطقھ است، زیرا تدوین چنین برنامھ جھت پاسخگویی بھ چنین نیازمندی ھایی بھ مراتب مھم تر می شود.

برنامھ ھای مدیریت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری
آموزش مدیریت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری شامل سھ برنامھ است کھ ھر برنامھ برای مدت سھ ماه طول می کشد:

برنامھ 1: اصول مدیریت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری
برنامھ 2: مدیریت خطرات بھداشت عمومی

برنامھ 3: مدیریت خدمات بھداشتی اولیھ در مواقع اضطراری

معیارھای واجد شرایط بودن
- مدرک کارشناسی از یک دانشگاه شناختھ شده در زمینھ بھداشت، پزشکی، علوم رفتاری یا اجتماعی یا ھر زمینھ علمی مرتبط دیگر.

- ترجیحاً دارای سابقھ کاری در فیلد مربوط بھ سالمت
- توانایی قابل عرضھ مطالعھ بھ زبان انگلیسی

چھ کسی باید  درخواست دھد
مخاطبان این برنامھ ھا متخصصان بھداشت عمومی ھستند کھ برای وزارتخانھ ھای بھداشت، سازمان ھای غیردولتی و سازمان ھای بشری کار می

 کنند. ھمچنین این برنامھ ھا برای کسانی کھ بھ دنبال شغل مدیریت شرایط اضطراری ھستند ارزشمند است.

روش ارائھ آموزش:زبان آموزش: 
روش داخل کالس

روش آموزشی ترکیبی
عربی 

انگلیسی
در ھمھ برنامھ ھا:
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این برنامھ اصول مدیریت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری را بیان نموده، فراگیران را با مھارت ھای موردنیاز برای رسیدگی موفقیت آمیز در 
شرایط اضطراری بھداشت عمومی و بالیای مجھز می کند.

ھدف کلی این برنامھ ارائھ دانش و مھارت ظرفیت متخصصان بھداشت عمومی برای مدیریت مؤثر و کارآمد شرایط اضطراری بھداشت عمومی برای 
نظام ھای سالمت مقاوم تر، جوامع امن تر و توسعھ پایدار است.

مدت کل برنامھ سھ ماه است، شامل پنج ھفتھ مطالعھ داخل کالس/آنالین و ھفت ھفتھ کار میدانی کھ توسط مربی اختصاصی نظارت می شود است.

مروری بر برنامھ:

در پایان برنامھ، ریزیدنت ھا قادر خواھند بود کھ:
- از مھارت ھای مربوط بھ بھداشت عمومی و اپیدمیولوژی در مواقع اضطراری بھداشت استفاده نمایند.

- در برنامھ ھا و پروژه ھای بھداشت اضطراری کاری مؤثر را اجرا کنند.
- بھ عنوان عضو تیم مدیریت شرایط اضطراری عملکرد کنند.

- مداخالت معمول بھداشت عمومی در مواقع اضطراری را انجام دھند.
- در زمینھ منازعات انسانی، از طریق درک علل ریشھ ای و تأثیرات آن ھا بر نظام سالمت کار کنند.

- مقدمھ ای درباره بھداشت عمومی
- مداخالت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری

- مدیریت و رھبری
- منازعات انسانی و کار بشردوستانھ

- اصول مدیریت شرایط اضطراری بھداشت عمومی

کار میدانی:
فراگیران در مواجھھ با شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، ھفت ھفتھ 

را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار میدانی انجام شود:

- ارزیابی خطرات بھداشت عمومی بھ ویژه برای آوارگان داخلی و اردوگاه ھای پناھندگان را انجام دھند.
- برنامھ ھای اضطراری بر اساس ارزیابی نیازھای بھداشتی تدوین و بررسی کنند.

- در تیم ھای واکنش سریع در شرایط اضطراری بھداشت عمومی، ازجملھ، بررسی و مدیریت طغیان ھا مشارکت نمایند.

دوره ھای آموزشی:

اصول مدیریت بھداشت عمومی در شرایط اضطراری

نتایج آموزشی:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.
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برنامھ مدیریت شرایط اضطراری سالمت عمومی، فراگیران را با دانش و مھارت ھای الزم برای استفاده مؤثر از ابزارھای مختلف برای مدیریت شرایط 
اضطراری مختلف بھداشت عمومی مجھز می کند. این برنامھ از مطالعات موردی برای پوشش خطر کیفی و کمی، ارزیابی اضرار، آسیب پذیری و ظرفیت 

در جامعھ استفاده می کند. ھمچنین بر ادغام خطر با ارزیابی منابع، نقشھ برداری مخاطرات 
 ، تمرینات شبیھ سازی، از دست دادن احتمالی در بالیای و سطوح ارزیابی خطر قابل قبول تأکید می کند. عالوه بر این، شامل آموزش نحوه استفاده از ارزیابی 
خطر و آسیب پذیری برای تدوین راھبرد ھای پیشگیری و کاھش در مقیاس ملی، استانی و محلی است. مدت کل برنامھ سھ ماه است کھ شامل پنج ھفتھ مطالعھ 

در داخل کالس/آنالین و ھفت ھفتھ کار میدانی است.

مروری بر برنامھ:

در پایان این برنامھ، شرکت کنندگان قادر خواھند بود کھ:
- از ابزارھا و تکنیک ھای مختلف بھداشت عمومی در شرایط چالش برانگیز استفاده کنند.

- ارزیابی، تحلیل و ارتباط خطر را انجام دھند.
- بھ مدیریت مؤثر پیامدھای بھداشتی تجمعات جمعی آماده سازی نمایند.

- پروژه ھای مدیریت اضطراری مبتنی بر جامعھ را طراحی نمایند.

- ابزارھا و تکنیک ھای بھداشت عمومی در شرایط سخت
- مدیریت خطر بھداشت عمومی

- ارتباط خطر
- مدیریت بھداشت عمومی در تجمعات

- مدیریت خطر مبتنی بر جامعھ

کار میدانی:
فراگیران بھ منظور مواجھھ با شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، 

ھفت ھفتھ را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار میدانی انجام شود:
- ارزیابی خطرات بھداشت عمومی برای شناسایی خطرات رایج در منطقھ را انجام دھند.

- یک چارچوب مدیریت خطر برای یک خطر شناسایی شده پیشنھاد کنند.
- یک برنامھ ارتباطی خطر و ابزار ارتباط با خطر شناسایی شده را طراحی کنند.

- یک مقالھ مفھومی  برای پروژه ای مبتنی بر جامعھ کھ خطرات جمعی بھداشت عمومی در منطقھ را برطرف می کند تھیھ کنند.

دوره ھای آموزشی:

مدیریت خطر سالمت عمومی

نتایج آموزشی:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.



برنامھ مدیریت خدمات بھداشتی اولیھ در شرایط اضطراری، فراگیران را بھ دانش و مھارت ھای الزم برای مدیریت مؤثر خدمات بھداشتی اولیھ در 
شرایط اضطراری مجھز می کند.

ھدف کلی این برنامھ ارائھ دانش و مھارت ھای الزم برای ایجاد ظرفیت متخصصان بھداشت عمومی در مدیریت خدمات بھداشتی اولیھ بھ طور مؤثر و 
کارآمد در شرایط اضطراری است. مدت زمان کل این برنامھ سھ ماه است کھ شامل پنج ھفتھ مطالعھ در داخل کالس/آنالین و ھفت ھفتھ کار در فیلد است.

مروری بر برنامھ:

مدیریت خدمات بھداشتی اولیھ در شرایط اضطراری3

- عملکردھا و مدیریت خدمات مراقبت ھای بھداشتی اولیھ، ازجملھ برنامھ ھای ایمن سازی، مداخالت بھداشت محیط و خدمات بھداشت زنان و کودکان را 
حفظ کنند.

- از روش ھای اپیدمیولوژیک برای شناسایی و مدیریت بیماری ھای واگیر و غیر واگیر در مواقع اضطراری استفاده کنند.
- بھ سرعت عواقب تغذیھ در شرایط اضطراری را بر روی جمعیت آسیب دیده ارزیابی کرده و بھ طور مؤثر بھ آن پاسخ دھند.

نتایج آموزشی:

- بیماری ھای واگیر و غیر واگیر در فوریت ھا
- سالمت زنان و کودکان در شرایط بشردوستانھ

- تغذیھ در شرایط اضطراری
- بھداشت محیط در شرایط اضطراری

- نگارش علمی

کار میدانی:
فراگیران بھ منظور مواجھھ با شرایط واقعی زندگی در شرایط اضطراری و تمرین مھارت ھایی کھ باراھنمایی یک مربی اختصاصی بھ دست می آورند، 

ھفت ھفتھ را در کار میدانی می گذرانند. انتظار می رود پروژه ھای میدانی زیر در طول دوره کار میدانی انجام شود:

- آمادگی  و تداوم کسب وکار در شرایط اضطراری در یک (یا چند) مرکز خدمات بھداشتی درمانی را ارزیابی کنند.
- در پاسخگویی بھ شرایط اضطراری بھداشت عمومی مشارکت کنند.

- گزارش واکنش اضطراری تھیھ کنند.

دوره ھای آموزشی:

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلم فنی صادر شده توسط آکادمی بین المللی بھداشت عمومی
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.
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