بحران چیست؟

بحران ،وضعيتي ناگهاني و غيرعادي است كه در نتيجه بروز حوادث طبيعي و يا غيرطبيعي
بوقوع ميپيوندد .با توجه به احتمال زياد وقوع حوادث مختلف در كشور ما ،ضروريست مديران و سازمانهاي
متولي كنترل بحران ،پيوسته آماده رويارويي با بحرانها بوده و تدابير الزم را اتخاذ نمايند .بطور كلي مديريت
بحران ،در محورهاي :شناخت بحران و پيشگيري آن ،مقابله با پيامدهاي ناشي از بحران ،كاهش سطح
آسيبپذيري و بازسازي آسيبهاي ناشي از بحران تعریف می گردد.
بحرانهاي ناشي از بالياي طبيعي يكي از موانع اصلي توسعه پايدار ميباشند .عدم آمادگي و مقابله
مناسب كشورها در اين رابطه تلفات و خسارات سنگيني را به ملتها و دارائيهاي آنها وارد نموده كه بعضاً
جبرانناپذير است .بالياي طبيعي پيشينهاي به درازاي عمر كره زمين دارند در حاليكه انسان داراي تمدني كمتر
از چندين هزاره و دانشي كمتر از چند دهه دارد ،لذا رويكردهاي صحيح در مديريت بحرانهاي طبيعي بدون تبادل
تجربيات ملتها تقريباً غيرممكن بوده و به هزينه ،زمان و نيروي انساني چندين برابر نياز دارد.
از ميان بالياي طبيعي ،زلزله به خاطر ويژگيهاي خاص خود كه تقريباً ناگهاني ،با قدرتي معادل صدها بمب
اتم ،در مدت زمان كمتر از يك دقيقه ،مناطق وسيعي را به لرزه درآورده و به طور شگرفي آنچه در روي و درون
زمين اعم از ساختمان ،تأسيسات و شريانهاي حياتي وجود دارد را درهم كوبيده و انسانها را به كام مرگ
كشيده و يا به داغ عزيزان مينشاند ،از اهميت ويژهاي برخوردار است كه آنرا در صدر بالياي طبيعي قرار داده
است.
ايران هميشه داغ زخمهاي اين بالياي طبيعي را به تن دارد و كمتر ايراني يافت ميشود كه از اين بالي
طبيعت اندوهي در دل نداشته باشد .ليكن اگرچه زلزله يك بالي طبيعي است ليكن الزاماً عذاب الهي نيست و
مي توان با يافتن راه درست مقابله ،درست با آن مقابله كرد و شعار جهانی که بالیا غير طبيعی نيستند بلکه این
عدم آمادگی ما غير طبيعی است.

تخريب وسيع خانهها باعث آوارگي و بي خانماني بخش عظيمي از مردم زلزله زده در ايران گرديده است كه اين
حجم عظيم آوارگان و بيخانمانها نيز اثر مضاعفي در مسايل و مشكالت مديريت بحران بعد از زلزله به ويژه
اسكان موقت ،بازسازي و اسكان دائم خواهد گذارد .عالوه بر اين مشكالت سالمت-اجتماعي -اقتصادي-
فرهنگي و رواني بعدي در بين چنين جامعه بزرگي از زلزله زدگان معضالت بزرگ و ماندگار خاص خود را داشته و
دارد كه متأسفانه از توجه بسيار كمتري نسبت به ساير امور برخوردار بوده است.
مركز هدايت عمليات بحران  EOCمكاني است كه در آن كليه اركان يك سازمان گرد يكديگر آمده و با استفاده از
كليه منابع و استعدادهاي آن سازمان نسبت به اقدام شايسته مبادرت ورزند .يك مركز هدايت عمليات
بحران  EOCتوانمند جايي است كه بتواند كليه استعدادهاي خود را در دسترس داشته باشد تا بتواند با
مشكالت و معضالت پيش آمده نسبت به استفاده يا تغيير آنها بتواند در كاهش يا حذف معضالت و مشكالت موثر
واقع شود.
با توجه به تعاريف فوق مي توان اقسام مختلفي از اين مراكز را در نظر داشت ولي عموماً در يك چيز مشترك
مي باشند و آن دريافت اخبار و اطالعات ،دريافت نيازها و تطبيق اين موارد با استعدادها مي باشدو وزارت
بهداشت بعنوان یکی از وزارت خانه های پيشرو در این زمينه اقدام به راه اندازی مرکز هدایت عمليات و بحران از
سال اسفند 48در ستاد مرکز ی و بصورت متناظر در دانشگاهها در سراسر کشور راه اندازی نموده است و به
اذعان کارشناسان مدیریت بحران این مرکز یکی از مراکز کارامد و توانمند و الگو در سطح مراکز مشابه مشخص
گردیده است.
مركز هدايت عمليات بحران  EOCدر شرايطي كه هماهنگ نمودن كليه بخشهاي درگير بسيار مشكل مي-
باشد مي تواند وارد صحنه شده و به عنوان تنها قسمت تصميم گيرنده هدايت عمليات را بر عهده بگيرد و
تصميماتي را كه باعث بازگشت وضعيت به حالت عادي مي شود را در كوتاهترين زمان ممكن و مؤثرترين حالت
بگيرد.

مركز هدايت عمليات بحران  EOCوزارت بهداشت و دانشگاههابا اهداف ذيل راه اندازی گردیده است:
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ايجاد مكاني مشخص جهت حضور اعضاي تيم مديريت بحرانها
ايجاد بستر مناسب جهت مديريت بحرانها از قبيل سيستمهاي ارتباطي /تجهيزات مخابراتي و غيره
امکان فعالسازي تيم مديريت بحران در كوتاهترين زمان ممكن
ايجاد بستر مناسب انجام مانورهاي (تمريني) براي اعضاء تيم مديريت بحرانها
ايجاد يك مكان امن جهت مديريت بحرانها (از لحاظ سازهاي)
ايجاد بستر مناسب جهت اشتراك دهي اطالعات واحدهاي مختلف
ايجاد فضاي قابل ارزيابي مستمر بحرانها
فراهم نمودن امكان حضور افراد ثابت در مديريت بحرانها
فراهم نمودن يك مكان جمعآوري اطالعات حادثه
فراهم نمودن يك مكان جمعآوري اطالعات استعدادها
ايجاد مكان مشخص جهت ثبت نيازها و درخواستها
ايجاد پل ارتباطي بين سازمان و سازمانهاي همكار
فراهم نمودن مكان معتبر اطالعرساني در خصوص حادثه
ايجاد بستر مناسب جهت ارزيابي اوليه حادثه در لحظات اوليه
فراهم نمودن مكاني جهت پيشبيني حوادث و بالياي احتمالي با توجه به شواهد و قراين
داشتن آمادگي براي حضور مستمر تيمهاي عملياتي مديريت بحران
ايجاد فضايي جهت تجميع آخرين دستاوردهاي تكنولوژي مرتبط با مديريت بحرانها

افرادي كه در فرايند مديريت بحران شركت ميكنند داراي اهداف مشتركي ميباشند كه اگر بخواهيم رئوس آنها
را بيان نماييم شامل:
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حفظ جان و مال انسانها
مراقبت از حادثه ديدگان
محدود ساختن تبعات حوادث بزرگ
محدود ساختن آسيب وارده ناشي از حوادث بزرگ
بازگرداندن آرامش و اطمينان به مردم و جامعه

-6

بازگرداندن وضعيت به شرايط عادي در كوتاهترين زمان ممكن

مركز هدايت عمليات بحران  EOCدر شرايط عادي اقدامات ذيل را بايستي انجام دهد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-4
-9
-11
-11
-12
-13
-14

تجهيز مراكز هدايت عمليات بحران به آخرين تكنولوژي مديريت بحران
بررسي دورهاي عملكرد تجهيزات جهت استفاده مؤثر در زمان بحران
تعيين نيروهاي ثابت و پاسخگو جهت مديريت بحران
تعيين نيروهاي عملياتي در زمان مديريت بحران
مانيتورينگ وضعيتهاي جوي
مانيتورينگ سايتهاي مرتبط با زمين لرزه و بالياي طبيعي
پيگيري اخبار مربوط به حوادث
انجام چك ليستهاي دورهاي كليه تجهيزات EOC
پايش و مانيتورينگ فعاليت مراكز هدايت عمليات بحران ميداني و منطقه اي و ملي
انجام مانورهاي ميداني و روميزي
مرور حوادث و بالياي گذشته و بررسي نقاط ضعف و قوت ،چالشها و تهديدها
تهيه و به روزرساني disaster plan
تهيه و به روزرساني ACTION PLAN
تهيه و به روز رساني HAZARD MAP
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