
 :پیشگیری از حوادثبرنامه های 

 ادغام برنامه پیشگیر ی از حوادث در نظام مراقبت های سالمت: -1

در  95مقرر است پس از بازبینی برنامه پیشگیری از حوادث و تدوین فرمت جدید، این برنامه در سال 

 نظام مراقبتهای سالمت ادغام شود و به صورت پایلوت در یک دانشگاه به اجرا درآید.

 راهکارهای برنامه:

  ادغام شدن خدمات مراقبت حوادث در تمام بسته های خدمت ادارات گروههای سنی دفتر سالمت

 خانواده

 تعیین شرح خدمات تیم سالمت در برنامه پیشگیری از حوادث 

 دستیابی مصدومین به خدمات درمانی و کمکهای اولیه حوادث از طریق نظام ارجاع 

  پیگیری و مراقبت مصدومین 

 ارتقاء آگاهی و فرهنگ جامعه از طریق آموزش همگانی پیشگیری از حوادث 

 توانمند سازی پرسنل تیم سالمت در زمینه خدمات مراقبت و پیشگیری از حوادث 

 شناسایی عوامل خطر حادثه و گروههای آسیب پذیر در معرض خطر حوادث 

  ایجاد و تقویت نظام ثبت حوادث 

 ادث )دستورالعمل اجرایی برنامه، فرمهای ثبت اطالعات، متون بازبینی برنامه پیشگیری از حو

 آموزشی تیم سالمت(

 اجرای برنامه ادغام یافته پیشگیری از حوادث به صورت پایلوت در یک دانشگاه 

 گسترش پایلوت برنامه در چند دانشگاه 

 اجرای کشوری برنامه ادغام یافته در تمام دانشگاهها 

 برنامه جامعه ایمن: -2

نامه پیشگیری از حوادث در سطح شهرستان به صورت پایلوت برنامه در ابتدای اجرا تحت عنوان براین 

اجرا شد و در فاز  اسالمشهر( (، تهران )بوشهر ن(، مشهد ) کاشمر(، بوشهر )الهیجا ستان: گیالن )شهر 4در 

کاشمر(،  مشهد )بردسکن،: شهرستان  شهر 4بعدی برنامه تحت عنوان جامعه ایمن با فرمت اجرایی جدید در 

شیراز )ارسنجان، اقلید( اجرا شد و این جوامع ایمن به عضویت شبکه جهانی جامعه ایمن درآمدند. آمار 

مصدومین در بیمارستانهای کشور ثبت می شود و از طریق تمام دانشگاهها از بیمارستانها جمع آوری 

 می گردد.

 

 



 

 راهکارهای برنامه:

  با ذینفعان برنامه پیشگیری از حوادث و تشکیل کمیته جامعه ایمنتقویت مشارکت بین بخشی 

  حمایت طلبی از مسئولین و تصمیم گیرندگان اصلی 

 جلب مشارکت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد 

 تقویت خود مراقبتی 

 گسترش جوامع ایمن ایران 

 مشارکت با شبکه جهانی جامعه ایمن 

 ایجاد شبکه ملی جامعه ایمن 

 قویت نظام ثبت حوادث ایجاد و ت 

 تعیین اولویت های حوادث بر اساس نظام ثبت حوادث 

 طراحی مداخالت مؤثر بر اساس اولویت های حوادث و مبتنی بر ماتریس هادون 

  ارزشیابی برنامه جامعه ایمن و بازبینی 

 

 :پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری -3

ن حوادث چهارشنبه سوری همه ساله از  این برنامه در سراسر کشور اجرا می شود و آمار مصدومی

 تمام دانشگاهها جمع آوری می شود. این آمار در بیمارستانهای کشور ثبت می شود.

 راهکارهای برنامه:

 مشارکت در مدیریت فروش و ساخت مواد محترقه

 ارائه توصیه های ایمنی به مردم

 پیشنهاد قانون ممنوعیت ساخت مواد محترقه در منزل

 پیشنهاد قانون منع استفاده از مواد محترقه آسیب رسان 

 مستند سازی و گزارشدهی آمار مصدومین ناشی از حوادث چهارشنبه سوری

 اجرای برنامه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در سراسر کشور

 برگزاری نشست های مطبوعاتی برای آگاه سازی همگانی

چهارشنبه سوری به صورت ایمن و ایجاد جاذبه های جذاب به مشارکت در مدیریت برگزاری مراسم 

 عنوان جایگزین فعالیتهای انفجاری



 پیشگیری از غرق شدگی: -4

دانشگاه مازندران، گیالن، بابل و گلستان اجرا می شود. اطالعات در فرمهای ثبت موارد  4این برنامه در 

 غرق شدگی ثبت و جمع آوری می شود.

 راهکارهای برنامه:

 اری نشست های هماهنگی با دانشگاههای مجری برنامه غرق شدگی برگز 

 گسترش فازبندی شده برنامه در سایر دانشگاهها 

  هماهنگی جهت تحلیل داده های موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور طرح موضوع در

 کارگروه سالمت  و امنیت غذایی و نظارت بر رفع مشکالت 

 


