دفتر مدیریت خطر بالیا
کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت شبکه
ستاد برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

دستورالعمل پایش و ارزشیابی
برنامه "آموزش آمادگی خانوار برای بالیا"
""DART

Disaster Assessment of Readiness and Training

(سطوح محیطی ،شهرستان و دانشگاه)

شاخص ها در سطح مرکز/پایگاه
فرم  -1پایش برنامه آموزش آمادگی خانوار برای بالیا
الف -فرم واحدهای بهداشتی
توضیح :این بخش توسط مسئولین رابطین با همکاری مسئول مدیریت خطر بالیا تکمیل می شود .زمان تکمیل و گزارش فرم ،پایان هر فصل می باشد.

بخش  – 1اطالعات این بخش در پایان هر فصل به سطح باالتر گزارش شود.
نام شهرستان:

نام دانشگاه:

سال:

نام واحد:

نام مسئول برنامه رابطین :

تلفن:

موبایل:

نام مسئول مدیریت خطر بالیا :

تلفن:

موبایل:

مخرج کسر

صورت کسر

تعداد خانوارهایی که ارزیابی
تعداد کل خانوار
آمادگی خانوار در برابر بالیا در آنها
تحت پوشش
انجام شده است

تعداد کل خانوار
تحت پوشش
تعداد

کل

خانوارهایی

که

ارزیابی در برابر
بالیا در آنها انجام
شده


تعداد خانوارهایی که آموزش
آمادگی خانوار در آنها انجام شده
است

جمع امتیاز ارزیابی تمام
خانوارهایی که ارزیابی آمادگی در
برابر بالیا در آنها انجام شده است.
(بر اساس لیست خطی)

فصل:

روش محاسبه

نام شاخص

تعداد خانواری که ارزیابی آمادگی
خانوار در برابر بالیا در آنها انجام
شده ،تقسیم بر تعداد کل خانوار
تحت پوشش ،
ضربدر .011
نتیجه با یک رقم اعشار ثبت شود.

درصد پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بالیا

تعداد خانواری که آموزش آمادگی
خانوار در آن انجام شده تقسیم بر
تعداد کل خانوار ،ضربدر .011
نتیجه با یک رقم اعشار ثبت شود.

درصد پوشش برنامه آموزش خانوار در برابر بالیا

جمع امتیاز ارزیابی خانوارها در برابر
بالیا تقسیم بر تعداد خانوار ارزیابی
شده ،ضربدر ( 7.6شش و هفت
دهم) .نتیجه با یک رقم اعشار ثبت
شود.

متوسط میزان آمادگی خانوار در برابر بالیا

توجه :جهت محاسبه شاخصها درج صورت و مخرج الزامی است.

فرم  - 2ارزشیابی برنامه آمادگی خانوار در برابر بالیا
این فرم ساالنه در هر واحد بهداشتی تکمیل می شود و به سطح باالتر گزارش می شود.
دانشگاه:

شهرستان:

مرکز/پایگاه:

سال:

ردیف

شاخص ارزشیابی

صورت

مخرج

ضریب

0

درصد خانوارهای تحت پوشش که برای آمادگی
در برابر بالیا مورد ارزیابی قرار گرفته اند

تعداد خانوار
ارزیابی شده

تعداد خانوار تحت
پوشش

011

2

درصد خانوارهای تحت پوشش که برای آمادگی
در برابر بالیا مورد آموزش قرار گرفته اند

تعداد خانوار
آموزش دیده

تعداد خانوار تحت
پوشش

011

3

متوسط سطح آمادگی خانوارهای ارزیابی شده
تحت پوشش در برابر بالیا

متوسط سطح آمادگی خانوارهای تحت پوشش
در برابر بالیا (به منظور محاسبه این شاخص،

4

سطح آمادگی خانوارهایی که در سال مورد نظر
ارزیابی نشده اند "صفر" تلقی می شود)


جمع سطح
آمادگی
خانوارهای تحت
پوشش ارزیابی
شده (بر اساس
مجموع امتیازات
لیست های خطی
در طول سال)
جمع سطح
آمادگی
خانوارهای تحت
پوشش(بر اساس
مجموع امتیازات
لیست های خطی
در طول سال)

تعداد کل
خانوارهای تحت
پوشش ارزیابی
شده

تعداد کل خانوار
تحت پوشش

توجه :جهت محاسبه شاخصها درج صورت و مخرج الزامی است.

-

-

مقدار
شاخص

نمونه فرم لیست خطی
بخش - 2اطالعات این بخش ،در سطح واحدهای بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد
ردیف

شماره خانوار

نام فرد ارزیابی شده

امتیاز ارزیابی

تاریخ انجام شدن ارزیابی

شماره تماس

تاریخ پیگیری

تاریخ انجام آموزش

0
2
3
4
...
جمع امتیاز:

تعداد خانوار ارزیابی شده:

تعداد خانوار آموزش داده شده:

متوسط امتیاز:

توجه  :تکمیل لیست خطی ،جهت انجام پایش برنامه و محاسبه شاخص ها الزامی است.
 ضروری است مسئول رابطین مرکز بهداشت شهرستان و دانشگاه در پایش های فصلی خود عالوه بر نظارت بر نحوه انجام کار ،به
صورت تصادفی با تعدادی از مددجویان جهت صحت مندرجات فرم تماس تلفنی بگیرد.
 نکات مهم در تکمیل لیست خطی

 این فرم در زمان انجام ارزیابی و به تدریج تکمیل می شود.
 در صورتی که تاریخ آموزش قبل از تاریخ ارزیابی درج شده باشد ،اطالعات آن ردیف در محاسبه شاخص به حساب نخواهد
آمد.
 در صورت عدم امکان انجام ارزیابی و آموزش به طور همزمان و در یک روز ،حداکثر باید تا یک ماه بعد آموزش انجام گیرد.
که در این صورت تاریخ آن در ستون مربوطه درج می شود .بنابراین در این فاصله پیگیری جهت دعوت و شرکت در کالس
آموزشی الزامی است.
 محاسبه شاخص ها به تفکیک فصل و با توجه به تاریخ ارزیابی در لیست خطی خواهد بود .لذا تفکیک لیست های خطی بر
اساس فصل الزامی است و در صورت اختالط تاریخ فصل های مختلف حذف موارد غیرمرتبط با فصل جاری جهت محاسبه
شاخص ها الزامی است.
 در صورت عدم وجود تلفن ،پیگیری درب منزل ضرورت خواهد داشت.
 بدیهی است که در ردیف آخر تعداد خانوار ارزیابی شده همواره برابر یا بیشتر از تعداد خانوار آموزش داده شده خواهد بود.

شاخص ها در سطح مرکز بهداشت شبکه /شهرستان/استان /معاونت بهداشت
فرم  -3پایش برنامه آمادگی خانوار در برابر بالیا
 توضیح :این فرم به صورت فصلی تکمیل می شود.


در سطح دانشگاه/معاونت بهداشت ،شاخص های زیر به دو صورت محاسبه می شوند )0 :به تفکیک هر شهرستان )2 ،کل شهرستان ها



در سطح شهرستان ،شاخص های زیر به دو صورت محاسبه می شوند )0 :به تفکیک واحدهای بهداشتی )2 ،کل واحدهای بهداشتی

دانشگاه:

شهرستان:

ردیف

شاخص پایش

سال:

درصد خانوارهای تحت پوشش که در این فصل
برای آمادگی در برابر بالیا مورد ارزیابی قرار گرفته
اند.
درصد خانوارهای تحت پوشش که در این فصل
برای آمادگی در برابر بالیا مورد آموزش قرار
گرفته اند.

0

2



فصل:
صورت

مخرج

ضریب

تعداد خانوار ارزیابی
شده

تعداد خانوار تحت
پوشش

011

تعداد خانوار آموزش
دیده

تعداد خانوار تحت
پوشش

011

توجه :جهت محاسبه شاخصها درج صورت و مخرج الزامی است.

مقدار
شاخص

فرم  - 4ارزشیابی برنامه آمادگی خانوار در برابر بالیا
 توضیح:این فرم بطور ساالنه تکمیل می شود.
 در سطح دانشگاه/معاونت بهداشت ،شاخص های زیر به دو صورت محاسبه می شوند )0 :به تفکیک هر شهرستان )2 ،کل شهرستان ها
 در سطح شهرستان ،شاخص های زیر به دو صورت محاسبه می شوند )0 :به تفکیک واحدهای بهداشتی )2 ،کل واحدهای بهداشتی
دانشگاه

سال:

شهرستان:

ردیف

شاخص ارزشیابی

صورت

مخرج

ضریب

0

درصد خانوارهای تحت پوششی که برای آمادگی در
برابر بالیا مورد ارزیابی قرار گرفته اند

تعداد خانوار ارزیابی
شده

تعداد خانوار تحت
پوشش

011

2

درصد خانوارهای تحت پوششی که برای آمادگی در
برابر بالیا مورد آموزش قرار گرفته اند

تعداد خانوار آموزش
دیده

تعداد خانوار تحت
پوشش

011

3

متوسط سطح آمادگی خانوارهای ارزیابی شده تحت
پوشش در برابر بالیا

جمع سطح آمادگی
خانوارهای تحت
پوشش ارزیابی شده

تعداد کل خانوارهای
تحت پوشش ارزیابی
شده

-

جمع سطح آمادگی
خانوارهای تحت
پوشش

تعداد کل خانوار تحت
پوشش

متوسط سطح آمادگی خانوارهای تحت پوشش در برابر
بالیا (به منظور محاسبه این شاخص ،سطح آمادگی

4

خانوارهایی که در سال مورد نظر ارزیابی نشده اند
"صفر" تلقی می شود)


توجه :جهت محاسبه شاخصها درج صورت و مخرج الزامی است.

-

مقدار
شاخص

