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 اهداف آموزشی

سریع هشدار سامانه تعریف 
سریع هشدار سامانه اجزاء 
سریع هشدار سامانه لیست چک 
سریع هشدار سامانه عملی های نمونه 
بیمارستان در سریع هشدار سامانه ملزومات 
بیمارستان پاسخ برنامه و سریع هشدار سامانه 
اطالعات مدیریت سامانه 
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 مقدمه

جنوب در 2004 سپتامبر 26 سونامی حادثه در اگر  
  نفر هزاران داشت وجود سریع هشدار سامانه آسیا شرق
 ماندند می زنده
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یکی از مهمترین جنبه های مدیریت 

بحران هشدار به مردم در خصوص 

 تهدید هاست

One of the most important aspects 
of emergency management is 

warning public about the threats 

4 



Main sectors of disaster response plans 

Warning System  

Evacuation  

Search and rescue  

First aid  

Hospitals   

Public Health Organizations 

Police  

Cooperative and food stores  

Electricity  

Public water supply  

Schools  

Highways  

Airports  

Railway  

Irrigation  

Public building  
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 تعریف
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 (اولیه)هشدار سریع 

های سازمان توسط موثر، و موقع به اطالعات ارائه 
  منظور به مخاطره معرض در افراد به که شده، تعریف

 موثر پاسخ برای آمادگی و خطر کاهش یا پیشگیری
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 (اولیه)هشدار سریع 

هشدار اطالعات آنکه برای ها ظرفیت از ای مجموعه  
 گردد ارسال خطر معرض در جامعه برای موقع به و مناسب

 و خسارات احتمال کاهش برای موثر و مناسب اقدامات تا
 شود انجام ها آسیب

8 



Prevention Preparedness 

Response Recovery 

 (الگوی چرخشی)فازها یا مراحل بحران 
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سامانه هشدار سریع در بحران های 

 مختلف الگوی نسبتا مشابهی  دارد

Warnings in different disasters 
follow similar patterns 
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 اجزاء
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 (EWS)اجزاء سامانه هشدار سریع 

(خطر ارزیابی) مخاطرات شناسای  ی 
 پایش مرکز تعیین) مخاطرات پایش دسترس در های راه تعیین 

 (مخاطرات کننده
 (رخداد) مخاطره وقوع یا و احتمال اعالم 
 مادگی

 
 پاسخ برای مسول نهادهای ا
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 (Risk)دانش کافی در خصوص خطر

(..سوابق، شدت، احتمال، تهدید،) مخاطرات شناخت   

پذیری آسیب 

ظرفیت ها  

 

15 



 (:برای مخاطره تعیین شده)پایش فنی و خدمات هشدار-2

کنیم باید مطمئن باشیم که پارامتر مناسبی را پایش می 

پیش گویی علمی داشته باشیم 

هشدار دقیق و در زمان مناسب صادر گردد 
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 سازمان های متولی پایش مخاطرات در کشور

 موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران: زلزله 
سازمان هواشناسی کشور: سیل 
وزرات بهداشت درمان آموزش پزشکی : اپیدمی 
سازمان هواشناسی کشور: آلودگی هوا 
وزارت کشور/ سازمان محیط زیست: آتش سوزی جنگل 
هالل احمر/پلیس/اورژانس: حوادث با تلفات زیاد... 
... 
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 (قابل درک به جامعه در معرض خطر) انتشار هشدار -3

سریع هشدار سامانه  اصلی هسته 

ریسک معرض در که کسانی همه به باشیم مطمئن 
 شود داده هشدار هستند

مفهوم هشدارها و ریسک خصوص در پیغام معنای 
 باشد
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 دانش و آمادگی برای پاسخ -4

وجود شده تمرین و شده روز به ، آماده پاسخ برنامه 
 باشد داشته
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 بینی مخاطرات قابل پیش

سیل 

طوفان 

خشکسالی 

گردوغبار و طوفان شن 

قحطی 

سونامی 

آتشفشان 
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 هشدار از قبل از رخداد
 

 1386جنوب شرقی ایران( گونو)سیکلون  

 

 

 

Warning before the event 

 Cyclone (Gonu) Indian ocian that hit south-east 
of Iran-2007 
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  بینی پایین مخاطرات با قابلیت پیش 

 زلزله 

 رانش زمین 
 حمالت تروریستی 
 همه گیری ها 
  آتش سوزی وسیع 
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 1382بمزلزله    

 

Warning after the event 

  Bam earthquake 2003 

 هشدار بعد از رخداد
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 چک لیست
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IV III II I 

دانش و آمادگی برای 
 عکس  العمل

 
 
 

(Response 
capability) 

انتشار هشدار قابل 
جامعه /درک به افراد

 در معرض خطر
 
 

(Dissemination & 
communication) 

  پایش فنی و
خدمات هشدار 
برای مخاطرات 

 تعیین شده
 

(Monitoring & 
warning service) 

دانش قبلی راجع به 
شرایط خطرپذیری 

 جامعه
 
 

(Risk knowledge) 

 جزء

 خطرپدیری جوامع آیا-
 را خود به مربوط های
 میکنند؟ درک

 

 خدمات به مردم آیا-
 میکنند؟ توجه هشدار

 

 پاسخ، برنامه آیا-
 شده آزمون و روزآمد
   است؟

 

 که میدانند مردم آیا -
 العمل عکس چگونه
    دهند؟ نشان

 افراد به هشدار آیا-
 خطر معرض در

 میرسد؟
 

 این مردم آیا-
 را هشدارها
 میفهمند؟

 

 هشدارها این آیا -
 استفاده قابل واضح،

 اطالعات حاوی و
 انجام برای مفید

  است؟ مناسب پاسخ

 علمی پایه آیا-
  بینی پیش برای

 وجود خطرپذیری
 دارد؟

 

 پارامترهای آیا-
 پایش متناسب،
 میشوند؟

 

 هشدارهای آیا -
 موقع به صحیح،
   میشوند؟ منتشر

  از پذیری خطر-
 آسیب و مخاطره
 منشاء دو، هر پذیری،
 .میگیرد

 

آیا مخاطرات و آسیب -
پذیری جامعه شناخته 

 شده است؟
 

 و ها الگو بنابراین،-
 عوامل این روند

 است؟ چگونه
 

 خطر های نقشه آیا -
 نیاز مورد های داده و

 در گسترده بطور
 اختیارند؟

سوال 
 اصلی

سریع موثرچهار جزء یک سیستم هشدار    
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EWS Check list 

 RISK KNOWLEDGE 

1. Organizational Arrangements Established 

2. Natural Hazards Identified 

3. Community Vulnerability Analyzed 

4. Risks Assessed 

5. Information Stored and Accessible  
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EWS Check list 

 MONITORING AND WARNING SERVICE 

1. Institutional Mechanisms Established 

2. Monitoring Systems Developed 

3. Forecasting and Warning Systems  Established  
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EWS Check list 

 DISSEMINATION AND COMMUNICATION 

1. Organizational and Decision-making Processes 
Institutionalized  

2. Effective Communication Systems and Equipment 
Installed  

3. Warning Messages Recognized and Understood  
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EWS Check list 

RESPONSE CAPABILITY  

1. Warnings Respected 

2. Disaster Preparedness and Response Plans 
Established  

3. Community Response Capacity Assessed and 
Strengthened  

4. Public Awareness and Education Enhanced  
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 ها سامانه هشدار سریع در دانشگاه

 دانشگاه  ICSفعال شدن 

 مردم

115 

مراکز 

 بهداشتی

 بیمارستانها

برون 

 سازمانی

های  پایگاه

 اورژانس

*UMS 
EOC 
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Flood surge 

and flood area parameters calculation 

software  

«Wave-2.0»  
“Belarus emergency response system” 

 

EWS Example 1 
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Map of hydrosystem brake on Osipovichi storage pond 

- flood area 

     - range number 36 



Ordinary map of flood-lands                        Map of flood-lands with boundaries of flooded  area 
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Space  satellite notification of forest 

and peat fires software 

EWS Example 2 
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Forest and Peat fires risk map of Belarus 

Low risk 
Below middle risk 
Middle risk 
Above middle risk 
Extra high risk 
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Scheme of forests aircraft patrolling with units of «Bellesavia» 
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Example 3:Central America (Honduras) 

داوطلبین طریق از 
ستون روی بر شده نقاشی خطوط :اوری فن حداقل با 

 ها پل های
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The pylons on this bridge have been painted to gauge 

river height. Metro Manila, Philippines 

45 



Early Warning and Detection System to Help New 

Mexico Communities 
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Most Popular, simple, effective worldwide early warning tool 
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 سامانه ی هشدار اولیه در بیمارستان
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 (EWS)اجزاء سامانه هشدار اولیه 

 مخاطرات شناسای  ی 
(دانشگاه بحران مدیریت ستاد) درمان و بهداشت کارگروه دبیرخانه 
بیمارستان بحران کمیته 

 مخاطرات پایش دسترس در های راه تعیین 
بیمارستان از خارج: EOC 

مادگی برنامه :بیمارستان داخل
 
 بیمارستان ا

 رسانی اطالع :مخاطره وقوع اعالم 

 مادگی
 
 بیمارستان پاسخ برنامه :پاسخ برای ا
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 ملزومات داشتن سامانه ی هشدار اولیه بیمارستان

برنامه ی داشتن لزوم به بیمارستان پرسنل و مسئولین آگاهی 
 (بیمارستان جامع دربرنامه ی) بالیا و حوادث به پاسخ
مهم مکان های و بیمارستان بین مناسب ارتباطی بستر حداقل 

مخاطرات پایش (یا و هدایت ستاد محوریت با EOC) 
در بالیا و حوادث به پاسخ گویی جهت مدونی برنامه ی 

 .باشد داشته وجود بیمارستان
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فعال سازی برنامه 

اطالع رسانی 

افزایش ظرفیت پاسخگویی 

برآورد خسارت 

توقف برنامه 

 پایش مخاطرات 

 خبرارسال 

 خبرتأیید 

 باشسطح آماده تعیین 

ارتباطات 

 سامانه هشدار اولیه و برنامه پاسخ
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 پایش مخاطرات

کننده پایش های ارگان یا ها سازمان لیست تهیه  
 شکل به مناسبی ارتباط اینکه از اطمینان و مخاطرات

    دانشگاه بحران عملیات هدایت اتاق طریق از یا مستقیم
(EOC) باشد می برقرار دانشگاه هدایت ستاد یا و 
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 ها در بیمارستان مخاطراتفلوچارت پایش 

:های پایش کننده مخاطرات مانند سازمان  
 مركز لرزه نگاري كشور : زلزله 
 سازمان هواشناسي كشور : سيل

موزش پزشكي : اپيدمي
 
 وزرات بهداشت درمان ا

لودگي هوا
 
 سازمان هواشناسي كشور : ا

تش سوزي جنگل
 
 وزارت كشور / سازمان محيط زيست: ا

 ...هالل احمر/پليس/اورژانس: حوادث با تلفات زياد

 

مرکز هدایت 

عملیات بحران 

 دانشگاه

پایش مخاطرات درون بیمارستان 

 مطابق دستورالعمل

فعال سازی سامانه 

حادثه فرماندهی 

بیمارستان با نظر 

 فرمانده حادثه 

مشاهده هرگونه 

نشانه توسط پرسنل 

 یا مراجعه کنندگان

اطالع رسانی 

 به سوپروایزر
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 منابع خبر حادثه برای بیمارستان ها

(بیسیم -تلفن) اورژانس 

ها رسانه فوری اخبار 

رسند می بیمارستان به که قربانیان اولین 

مردم / ها سازمان سایر تماس 

در ابتدا است ممکن اپیدمی مثل موارد برخی در  
 گردد تولید حادثه خبر بیمارستان
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 محتویات خبر

  نام و سازمان متبوع فرد تماس گیرنده 

شماره ی تماس 

 نوع  و عامل حوادث و فوریت 

محل دقیق وقوع حادثه و فوریت 

تعداد افراد آسیب دیده 

69 



 محتویات خبر

وارده آسیب های انواع   

شود انجام باید که اقداماتی نوع   

قربانیان انتقال شیوه ی  

قربانیان و ها  آمبوالنس رسیدن تقریبیِ زمان  

بحران وضعیت 
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فعال سازی برنامه 

اطالع رسانی 

افزایش ظرفیت پاسخگویی 

برآورد خسارت 

توقف برنامه 

 پایش مخاطرات 

 خبرارسال 

 خبرتأیید 

 باشسطح آماده تعیین 

ارتباطات 

 سامانه هشدار اولیه و برنامه پاسخ
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 تعیین سطح آماده باش

شدت به توجه با سریع هشدار اعالم آستانه ی تعریف  
 .بیمارستان از قسمت هر ظرفیت های و حادثه نوع حادثه،

برای شما شهر در اتوبوس یک شدن واژگون آیا  
 شود؟ می محسوب (بحران) بال بیمارستان
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 اعالم وضعیت

باالتر مراجع از بیمارستان فرمانده ی که است خبری :آماده باش 
  سامانه ی فعال سازی به نیاز احتمال آن براساس که می کند دریافت

  مثالً .می شود متذکر را حادثه یک به پاسخ آمادگی و حادثه فرماندهی
 .تجمع ها در
قطعی پاسخ و فعال سازی به نیاز به دلیل آمادگی افزایش :هشدار  
 .حادثه به قریب الوقوع و محتمل بسیار یا
فوریت ها و حوادث با مقابله برنامه ی فعال سازی :فعال سازی  

   بیمارستانی
عادی شرایط به برگشت و بحرانی شرایط اتمام :سازی متوقف 
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  در را  خود  تجهیزات (   قرمز وضعیت  )   پیام   دریافت    از  پس  مسئول  سازمانهای شرایط این در
 حضور جهت  را بحران با  مرتبط نیروهای  و کارکنان تمامی و  داده قرار عملیات برای  آماده وضعیت

  اعالم نیز معین های استان و  ها شهرستان   به  و فراخوانی   اجرایی    های واحد  و ها تیم  در
 . نمایند می نارنجی وضعیت

  و کرده بررسی را خود تجهیزات (  زرد باش آماده  )    پیام دریافت از پس مسئول های سازمان شرایط این در
 ) تلفنی دسترس در صورت به را خود کشیک نیروهای همچنین نمایند می  برطرف   را  احتمالی   کمبودهای

 در و فراخوانده سرعت به را خود کارکنان بتوانند باش آماده وضعیت تغییر  صورت در  تا سازند می آماده ( آنکال
 . نمایند مستقر امداد و کشیک های پست

   شرح و سازمانی ساختار به توجه با ( نارنجی باش آماده) پیام یافت ازدر پس مسئول های سازمان شرایط این در
 می آماده استفاده برای را خود تجهیزات و فراخوانده (درصد 50 تا 30) را   خود  نیروهای   از تعدادی ، وظایف
  صورت  در  تا سازند می آماده   ( آنکال ) تلفنی دسترس در صورت به را خود نیروهای سایر همچنین نمایند
 استفاده خود تجهیزات و نیرو استعداد تمام از پاسخگویی برای   و  شده عمل  وارد  سرعت  به  حادثه  وقوع

 . نمایند

منبع 
 :

ر
رو

س
ر 

الد دکت
س
ا

 

 اعالم وضعیت
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 وضعیت حادثه

 

سطح 

 بحران

مقیاس 

 جغرافیایی
 شدت زلزله

تعداد فوت   

 شدگان
 تعداد مجروحین

تعداد افراد نیازمند 

 اسکان

خسارت مالی 

 (ریال)

E1-A محله MMI<5 0 1  میلیارد 1کمتر از  20تا  2 10تا 

E1-B ناحیه 
5<MMI<

6 
 میلیارد 10تا  1 60تا  20 30تا  10 10تا  1

E2 منطقه 
6<MMI<

7 
 میلیارد 10بیش از  600تا  60 300تا  30 100تا  10

E3 شهر 
7<MMI<

8 
 ؟ 6000تا  600 3000تا  300 1000تا  100

E4-A 
شهر و 

 حومه/حریم

8<MMI<

9 
 ؟ 60000تا  6000 30000تا  3000 10000تا  1000

E4-B استان MMI>9  ؟ 60000بیش از  30000بیش از  10000بیش از 
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فعال سازی برنامه 

اطالع رسانی 

افزایش ظرفیت پاسخگویی 

برآورد خسارت 

توقف برنامه 

 پایش مخاطرات 

 خبرارسال 

 خبرتأیید 

 باشسطح آماده تعیین 

ارتباطات 

 سامانه هشدار اولیه و برنامه پاسخ
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 ارتباطات

  سایر و EOC و بیمارستان بین چندالیه ارتباطی بستر تعیین 
 :(ثبت و ضبط قابلیت با) مهم های ارگان
نمابر / تلفن   
فوری خط 

همراه تلفن   
اینترنت  
ماهواره ای موبایل 

پیک 
بیسیم 
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 سامانه هشدار اولیه و برنامه پاسخ

مشاهده محض به می بایست که مواردی لیست نصب  
 کلیدی درمحل های شود داده اطالع سوپروایزر به
 جانشینان سوپروایزر، مستقیم تماس شماره ی اعالم 

 EOC به بحران اتاق و وی
با بیمارستان ارتباط خط بودن فعال EOC 
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 سامانه هشدار اولیه و برنامه پاسخ

آموزشی برنامه ی اجرای و تدوین 

به آن ارسال و وظایف شرح تدوین EOC 
و دورمیزی مرحله ی دو در اولیه هشدار مانور اجرای 

 عملیاتی

مستندسازی تشریح شده، انجام اقدامات شرح نگهداری 
 EOC برای ارسال و مناسبی مکان در اسناد و
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 فعال سازی برنامه پاسخ بیمارستان 

اورژانس بخش سطح در برنامه فعال سازی 

بیمارستان حوادث مدیریت برنامه ی جزئی فعال سازی 

بیمارستان حوادث مدیریت برنامه ی کامل فعال سازی   

بیمارستان از خارج حوادث مدیریت برنامه ی کامل فعال سازی 

از خارج به درمانی های تیم اعزام برنامه ی فعال سازی  
 بیمارستان
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Processing alarm…possible template 

ED 

decision 

no action 

Activation of services 
SERP, modular 

Chief ICU 

Chief ED 

A 

Activation ICG 

Opening of  CR 

Opening DA 

Activation level I 

Call back of personnel 
Mobilization of resources 

Activation level II or III 

End of action 

1 

2 

DA : disaster triage area, CR : Command Room, ICG: Incident Command Group 
SERP : supplement emergency response plans.  
 

84 



Notification and alarm processing: possible template 

Government 
Emergency Service 

Fire-police-CD… 

Hospital initial  
notification 

Dept. receiving notif. 
completes situation  
report& contacts  
switch board 

On duty Senior Med  
evaluates the initial 
notification 
decides level 
opens Command  Room  

ED: opening of 
triage area and 
preparation for 
receiving 
patients 

Surgery  
cancels  
elective cases 

 Recovery  
transfers 
cases to nursing 
units 

ICU transfers all 
cases possible to 
medical & surgical 
units 

Outpatient dept  
prepares  
delayed care area 
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 اطالع رسانی

  اطالع رسانی پرسنل: سطح اول 

اطالع رسانی درون بیمارستان: سطح دوم 

اطالع رسانی در سطح جامعه: سطح سوم 
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 توقف برنامه 

اعضای دیگر مشورت با بیمارستان حادثه ی فرمانده ی 
  EOC با هماهنگی و بیمارستان حادثه ی فرماندهی مرکز

 .می گیرد برنامه توقف به تصمیم
بیمارستان پرسنل همه به اعالم 

راه حل های و احتمالی مشکالت عملیات، گزارش تهیه 
  بیمارستان بحران کمیته ی به خود پیشنهادی

نهایی گزارش تهیه 
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 2کار گروهی 

بیمارستان بحران فرماندهی مرکز برای مناسب های مکان 
 یک در پیشنهادی ها مکان لیست  و دارند مشخصاتی چه

 هاست؟ کجا عمومی بیمارستان
بیمارستان وضعیت از پاسخ حاد فاز در نیاز مورد اطالعات 

 چیست؟ فرمانده برای
عمومی بیمارستان داخل رسانی اطالع برای فلوچارت یک 

 .نمایید تهیه
بازبینی فرضی بیمارستان برای را اولیه هشدار فلوچارت 

 .نمایید
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 سامانه مدیریت اطالعات
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The importance of (Health) 
Information 

 
• "in a disaster, accurate information, like 

clean water, is an indisputable good"       

 Keen & Ryle, 1996 
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push and pull  information propagation 
STEPS EXAMPLE FUNCTION 

Facts/Events Deaths 

Data Number of deaths Collect and Count 

Indicator Mortality Rate Calculation 

Information Rates by sex, age, 
location 

Analysis 

Knowledge Time trends, 
comparison with 
other areas 

Interpretation 

Decision Making Decisions (impact, 
severity) 

Assessing options 

R
e

p
o

rt
s 

In
st

ru
ct

io
n

s 
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  Organized combination of 

Hardware 

Software 

Staff 

Data 

Communication networks 

 

 

What is an information system 



The Myth of Information in Disasters 

 No information is available, or what is available 
is biased to such a degree to be useless.  

 Two opposite prevalent attitudes of 
Emergency Health Managers: 

 

Extinction by Instinct 
 

Paralysis by Analysis 
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The Cost of Information 

Accuracy of information

C
o

s
t 

o
f 

o
b

ta
in

in
g

 i
n

fo
rm

a
ti

o
n

From A..Green, 1999 
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NEEDS 

 

What are the needs within your 
sector? Cross cutting issues? 

Can they be quantified?  
Qualified? 

 

 

NEEDS 

PUZZLE of INFORMATION SYSTEM 

TCCT1 Geneva Apr08 
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CAPACITY 

 

What resources are available to 
address needs? 

How can these resources most 
effectively be used? 

Are they funded? Or just 
planned? 

 

CAPACITY 

TCCT1 Geneva Apr08 

PUZZLE of INFORMATION SYSTEM 
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WHO WHAT WHERE WHEN 

 

Who are the agencies active in your 
sector? 

Where are they working and what 
are they doing? 

When are their programmes active 
and how much are they doing? 

 

WWWW 

TCCT1 Geneva Apr08 

PUZZLE of INFORMATION SYSTEM 
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GAPS 

What locations have missing 
resources?  Overlaps? Are all sub-
sectors being addressed? 

What additional resources need to be 
advocated for? 

Is this the most effective usage of 
resources?  

 

GAP 

TCCT1 Geneva Apr08 

PUZZLE of INFORMATION SYSTEM 
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TCCT1 Geneva Apr08 

• Strategic Decisions 

• Needs-Based Planning 

• Advocacy to Donors, Media 

• Technical Solutions  

 

INFORMATION SYSTEM 
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