
  

  تیم ارزیاب شرایط بھداشتی و درمانی در حوادث غیر مترقبه و وظایف آن

این تیم مرکب از افراد خبره در زمینه بھداشت و درمان در سوانح و حوادث غیرمترقبه ، جھت ارزیابی فعالیتھای امدادی به منطقه 

ترکیب این تیم که نتیجه مشاھدات آنھا می تواند در سرنوشت مسیر امداد رسانی و نوع کمکھا . حادثه دیده عزیمت می نمایند 

  : موثر باشد عبارتست از 

  فرمانده تیم یا ھماھنگ کننده  )١

  حمایت روانی  )٢

  بھداشت محیط  )٣

  کنترل بیماریھا و واکسیناسیون  )۴

  کارشناس امور دارویی  )۵

تحت )    lcs( ھر بخش ممکن است بر اساس نوع فعالیت غالب یک یا چند زیر گروه نیز داشته باشد در ھر حال مطابق با سیستم 

  . ی نمایندنظر فرمانده تیم فعالیت م

  : بر اساس نوع فعالیت ممکن است چند گروه مانند ذیل نیز اضافه شود 

  کارشناس امور بیمارستانھا و خدمات پزشکی و پرستاری )١

   MOBILE  LABکارشناس امور آزمایشگاھھا و  )٢

  کارشناس پشتیبانی و انتقال منابع  )٣

   وظایف کلی تیم ارزیاب

   NEED ASSESMENT تعیین نیازھای منطقی منطقه )١

  ایجاد بستر مناسب جھت ھماھنگی ھای درون و برون سازمانی در منطقه حادثه دیده  )٢

کم کردن اضطرابھا ، کم کردن تنشھا ، برطرف : آرامش یعنی : به خاطر داشته باشید که وظیفه اصلی ما برقراری آرامش است 

  . کردن حسادت ھا ، ایجاد صمیمیت و یکدلی 

. بر اساس ارزیابی ھر واحد و با عنایت به گستردگی خدمات بخش بھداشت و درمان در حوادث است : و تخصصی  تجھیزات فنی

  شامل تجھیزات تیمھای تریاژ تخلیه و انتقال مصدومین 

  شامل بھداشت محیط ، آب ، واکسیناسیون ، حمایت روانی : تجھیزات تیمھای بھداشتی 

ھر تیم جھت مدیریت تعریف شده خود بایستی به وسایل و تجھیزات : تعیین نیاز حادثه دیدگان  تجھیزات تیمھای غذا و دارو بر اساس

  .در دو بخش مجھز باشد 

  شخصی و مستند سازی  •

  فنی و تخصصی  •

  گزارش نویسی 

. زارش اولیه می نماید ابتدا تیم ارزیابی پس از بررسی دقیق منطقه حادثه دیده با استفاده از دانش و ابزار ارزیابی قدم به تھیه گ

گزارش نھایی شامل نحوه توزیع خدمات و نتیجه آن با دقت و شفافیت طرح می شود . پس از آن گزارش ثانویه و اعالم نیاز می باشد 

 .  

  . اعتقاد داشته باشیم که باید به مسئول باالتر خود اعتقاد داشته باشیم و مھم ترین گزارشھای ما برای اوست 

حفظ آبروی مدیریت باالتر در شرایط . مسئول باالتر ما به مسئولین باالتر خود گزارش بدھد وظیفه ماست چنین کنیم  اگر قرار است

  . ما وظیفه نداریم ھمه کارھا را خود به عھده بگیریم ھمه باید سھیم باشند . اضطراری به پیشبرد امور کمک می کند 

پس از مرحله اضطرار شروع می شود و ممکن است بر حسب نیاز منطقه جھت ھمسویی و بھینه نمودن خدمات  FACTوظیفه تیم 

  . در چندین نوبت منطقه را مورد ارزیابی قرار دھد 

  . نظر به اینکه این تیم اصوالً  با آسیب دیدگان در تماس ھستند حفظ ظاھر عمومی برای احساس ھمدردی با آنان مھم است 

   ت تیمتجھیزا

لذا . د که دچار حادثه ای غیرمترقبه شده است ٠٠به یاد داشته باشید شما به عنوان تیم ارزیاب به منطقه ای اعزام می شوی

چیزی که ممکن است از سوی بسیاری از تیمھای ارزیاب فراموش شود . بایستی تمام لوازم مورد نیاز خود را به ھمراه داشته باشید 

  :سایل تصویر برداری را باید ھمراه ببرید از نوشت افزار تا و. 

  نوشت افزار ، زونکن ، و ملزومات  -

  کامپیوتر لب تاب  -

  کیف عملیاتی  -

  تجھیزات ارتباطی  -

  تجھیزات و کوله انفرادی  -

  . ساعت  ۴٨وسایل خوداتکایی امدادی شخصی حداقل جھت  -

  نطقه نقشه ھای توپوگرافیک م –وسایل مستند سازی و سندسازی  -

  )  GPSحداقل ( قطب نما و وسایل ارتباطی  -



   نحوه ارزیابی

  بازدید اولیه از منطقه و ثبت وقایع و نیازھا از زبان اھالی و مسئولین  •

  جمع بندی نیازھا  •

  ثبت نقاط قوت و ضعف  •

  جلسه اول ھمسویی و منطقی نمودن نیازھا  •

  ھماھنگی بین تیمی  •

  و ارزیاب با توجه به تجھیزات و تخصص ھر واحد  شروع فعالیتھای ھماھنگی •

  جلسات ھماھنگی و خالصه سازی بین افراد گروه و تھیه گزارشات روزانه  •

   مراتب ارزیابی

آشنایی با منطقه که بر اساس شیوه ھای زندگی ھر جامعه نیازھا نیز متفاوت است و این نیازھا بر اساس چک لیست ھای از پیش 

  . تعدیل شود ... بلکه بایستی به صورت تعیین نیازھای فصلی ، شغلی ، اقتصادی ، اجتماعی و . د تدوین شده می باش

  : مواردی که تیم ارزیاب باید در نظر داشته باشند نیز عبارتند از 

  بررسی منطقه حادثه دیده از نظر جغرافیایی ، آب و ھوایی ، راھھای مراسالتی  •

  اشتی و درمانی وضعیت و توان زیر ساختھای بھد •

  وضعیت و توان زیرساختھای بھداشتی و درمانی مناطق مجاور  •

  مردم منطقه ... وضعیت فرھنگی ، اقلیمی و  •

  ) کھنساالن ، کودکان و افراد بیمار ( وضعیت جمعیتی منطقه از نظر افراد آسیب پذیر  •

  تماس با مدیران حادثه و مقامات محلی  •

  ت در جھت عملیاتی نمودن جمع بندی ھمسویی اطالعا •

  وسعت میزان تخریب اماکن بھداشتی درمانی و تجھیزات مربوطه •

  

 -co( تیم ارزیابی بر اساس نوع فعالیتی که در سیستم اصلی خود انجام می دھد وظایف خاصی دارد که تحت نظر فرماندھی یا 

ordinator  (فعالیت می نماید و بایستی دارای توانایی ھای زیر باشد  :  

  آشنایی با منطقه از نظر آداب و سنن و فرھنگ و شیوه زندگی ، موقعیت جغرافیایی و آب و ھوایی  •

  تھیه گزارشات تیمھای قبلی و گزارش محل اولیه حادثه  •

  ) نزولی  –صعودی ( مقایسه گزارشات قبلی و فعلی و آگاھی از روند فعالیتھا  •

  ی و تحلیلی در مراحل مختلف ارزیابی ارسال گزارشات اولیه و ثانویه و نھای •

    :شرح وظایف تیم ارزیاب 

  نظارت بر کار سایر اعضاء تیم ارزیاب  -

  سیاست گذاری در جھت نحوه کار سایر اعضاء تیم ارزیاب  -

  زمانبندی برنامه ارزیابی  -

  رسید و ارسال گزارشات اولیه ، ثانویه و نھایی  -

  تحلیل کلی گزارشات  -

  عمودی و افقی  ارتباطات -

  مستند سازی و سند سازی  -

  ارسال گزارشات تصویری و عکسی  -

  تھیه گزارشات محلی از مردم و مقامات  -

  اطالع رسانی عمودی و افقی  -

  جمع آوری اطالعات کلیه اعضاء تیم  -

 تجھیزات عکاسی و فیلم برداری -


