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 مقدمه

وقتی سالمت مردم در معرض است.  1اطالع رسانی خطر به صورت موثر یک عنصر اساسی در مدیریت طغیان

مستقیم  یا احتمالی است، راه های درمانی ممکن است محدود باشد، سازمان دادن مداخالت قطعییک خطر 

منابع ممکن است اندک باشد. بنابراین توصیه ها و راهنمایی های ابزارهای اطالع  ممکن است وقت گیر باشد و

 المت عمومی در مدیریت خطر شناخته می شود.رسانی  جمعی، اغلب به عنوان مهم ترین ابزار س

اطالع رسانی های فعاالنه، مردم را به انجام رفتارهای پیشگیرانه تشویق می کند، نظارت بر بیماری را تسهیل 

می کند، سردرگمی را کاهش می دهد و استفاده بهتر از منابع را امکان پذیر می سازد. همه این موارد برای 

 ستند.یک پاسخ موثر الزم ه

، یک منحنی اپیدمی تیپیک است که تعداد موارد را در طول زمان نشان می دهد و می تواند در طول 1شکل 

 شیوع یک بیماری واگیردار رسم شود.

در یک پاسخ سریع نسبت به یک خطر را نشان  _ فرصت کنترل کردن _ناحیه زرد رنگ، موارد قابل اجتناب 

می دهد که اطالع رسانی کنشگرایانه نقش حیاتی را در حمایت ازاین  می دهد. فلش آبی، نقطه ای را نشان

پاسخ سریع انجام می دهد. با هشدار دادن به جمعیت و افراد در معرض خطر، نظارت به موارد بالقوه افزایش 

می یابد، رفتارهای پیشگیرانه انجام می شوند، سردرگمی محدود می شود و بیشتر احتمال دارد که منابع 

ع رسانی مورد توجه قرار گیرند.اطالع رسانی موثر می تواند به محدود کردن انتشار بیماری کمک کند و اطال

 در نهایت باعث نجات جان انسان ها شود.
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 اصول برنامه ریزی:

 در اطالع رسانی طغیان  WHOدستورالعمل 

به صورت میدانی شواهد و  شروع به آماده کردن دستورالعمل های مبتنی بر WHO، 2004در اوایل سال 

، ارتقا است 2برای اطالع رسانی، کرد تا هدف سالمت عمومی را که همان کنترل سریع طغیان آزمایش شده

 WHO: به صورتی که کمترین اخالل ممکن را در سطح جامعه ایجاد کند.  اصول اطالع رسانی طغیان  دهد

 بصورت خالصه در زیر آمده است:

 عتمادا (1
ع رسانی طغیان یک بیماری این است که از راه هایی که باعث ایجاد، حف  و یا بازگرداندن اصل کلیدی اطال

اعتماد بین مردم و مدیران می شود، اطالع رسانی شود. بدون این اعتماد، مردم باور نخواهند کرد یا به توصیه 

 المت ارائه می شود  عمل نمی کنند.های بهداشتی که توسط مسئولین س

 نگاماعالم زوده (2

در هشدار دادن به افراد مبتال و به حداقل رساندن  قطعی یا محتملاطالع رسانی کنشگرانه برای یک خطر 

تهدید یک بیماری واگیر، حیاتی است.اعالم زودهنگام حتی با وجود اطالعات ناقص، از شایعات و اطالعات غلط 

 ، اطالعات زمانی که فاش می شوند ترسناکجلوگیری میکند. هرچه مقامات، این اطالعات را دیرتر اعالم کنند

تر به نظر میرسند، مخصوصا اگر توسط یک منبع خارجی فاش شود. دیر اعالم کردن اطالعات باعث از بین 

 بیماری می شود. طغیانرفتن اعتماد به توانایی مسئوالن سالمت عمومی برای مدیریت 

 شفافیت (3
شفافیت مداوم است که شامل اطالعات به موقع و کامل از  حف  اعتماد مردم در طول طغیان بیماری نیازمند

رخ می دهد طغیان و مدیریت آن است. زمانی که یک پیشرفت جدید در دوره ی  قطعی یا محتمل یک خطر 

باید به صورت کنشگرانه اطالع رسانی شود. شفافیت  باید مشخصه رابطه ی بین مدیریت کنندگان بحران، 

اشد، چرا  که جمع آوری اطالعات ، ارزیابی خطر و فرآیند تصمیم گیری در اطالع مردم و مشارکت کنندگان ب

 رسانی  با کنترل طغیان، بیماری را ارتقا می دهد.
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 گوش دادن (4
برای یک اطالع رسانی موثر که به  ر، دیدگاه ها و نگرانی های آنها،فهم چگونگی درک عموم مردم از خط

شرایط اضطراری پشتیبانی میکند ضروری است. بدون دانستن اینکه صورت گسترده تر از عملکرد مدیریت 

مردم چه درکی از خطر موجود دارند و باورها و عملکردهای فعلی آنها چیست، تصمیمات و تغییر رفتارهای 

الزم که برای حف  سالمتی ضروری است، ممکن است اتفاق نیافتد و ممکن است اخالل  اجتماعی و اقتصادی 

 شدیدتر شود.

 برنامه ریزی (5
اطالع رسانی عمومی در زمان طغیان بیماری یک چالش بزرگ برای متخصصان سالمت عمومی است، بنابراین 

به برنامه ریزی دقیق و پیشاپیش به عمل کردن به اصولی که در باال شرح داده شد نیاز دارد. برنامه ریزی یک 

 اصل مهم است، اما مهم تر از آن، عمل کردن به آن است.

در طغیان یک بیماری به سایت زیر مراجعه  whoرای دسترسی به اطالعات بیشتر از اصول  اطالع رسانی ب

 کنید:

http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_2005_32web.pdf 
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 چالش برنامه ریزی:

 تبدیل مفهوم به اجرا

در طغیان بیماری، از زمان معرفی اش در انتشار چارچوب گسترده برای اطالع  WHOاصول اطالع رسانی

توصیه های  WHOرسانی موثر در طی طغیان یک بیماری واگیردار کاربردی بوده است. دولت های عضو 

ت برنامه ریزی فعالیت های ملی سازمان های بهداشت عمومی اجرایی با جزئیات بیشتر، به منظور تقوی

 درخواست کردند.

این اسناد با تمرکز روی اصول برنامه ریزی اطالع رسانی در فرآیند طغیان یک بیماری، تالش می کند تا به 

 این نیازها پاسخ دهد و یک راهنما برای دولت های عضو،به منظور ایجاد ظرفیت الزم جهت اطالع رسانی

 طغیان باشد.

دولت ها ممکن است نیروی انسانی و منابع اقتصادی برای تخصیص به ساخت دقیق سیستم های اطالع رسانی 

عمومی نداشته باشند. رویکردی که در این اسناد ذکر شده، مقامات را به استفاده از سیستم های موجود و 

برنامه ریزی پایه ای را دارند  ، توصیه   ظرفیت سایر سازمان های شریک ترغیب میکند.همه ی اعضا، ظرفیت

ها و دستورالعمل هایی که ارائه می شود باید انعطاف پذیر و مقیاس پذیر باشد، تا به مسئولین مدیریت اطالع 

 رسانی سالمت عمومی اجازه اجرای آنها را باتوجه به موقعیت خاص خودشان بدهد.

رای مقامات سالمت عمومی ملی تنظیم کرده است تا یک این اسناد هفت قدم پیشنهادی در برنامه ریزی ب

درباره طغیان ایجاد شود.با این وجود، باید  whoبرنامه همه جانبه برای اجرای دستوالعمل های اطالع رسانی 

تاکید کرد که داشتن یک برنامه توسعه یافته به معنای آمادگی نیست. ظرفیت اطالع رسانی طغیان موفق، یک 

پویا است که شامل تمرین، بازنگری، اصالحات و به روزرسانی ها برای اطمینان از اثربخشی  فرایند جاری و

 است.
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 WHOاطالع رسانی طغیان 

 مراحل برنامه ریزی:

مراحل برنامه ریزی زیر برای مقامات سالمت عمومی ملی، اصول کلیدی گسترده جهت ایجاد ظرفیت اطالع 

یک بیماری عفونی را بیان می کند. هر مرحله به تفصیل در بخش هایی رسانی عمومی برای مبارزه با خطرات 

 که در ادامه آمده بررسی شده است.

 اطالع رسانی درباره ی خطر: متن مقررات بین المللی سالمت

الزم االجرا شد و یک توافق نامه اجباری را  2007مقررات تجدید نظر شده بین المللی سالمت در ژوئن سال 

ت، کنترل و پاسخ به نگرانی های بین المللی رخدادهای سالمت دولت عضو برای پیشگیری، محافظ 194بین 

  عمومی بیان کرد.

به عالوه، درخواست های ظرفیت هسته ملی برای نظارت و پاسخ بین همه دولت های عضو در آیین نامه قرار 

می داده شده است. اطالع رسانی درباره خطر به عنوان یکی از اختیارات اصلی مقامات کشوری سالمت عمو

 شناخته می شود.

نه فقط مربوط به خطرات بیماری های واگیر بلکه مربوط به همه رخدادهای سالمت  IHR 2005اگرچه 

عمومی با نگرانی بین المللی است، توصیه های ارائه شده در راهنمای برنامه ریزی برای اطالع رسانی طغیان 

WHO  در اطالع رسانی موثر در بحران ها دارد. توصیه مزایای گسترده ای برای توانایی مقامات سالمت عمومی

سازگار  IHRهای موجود در راهنمای برنامه ریزی با نیازهای ظرفیت سازی اطالع رسانی خطر گسترده تر 

 است
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 3ارزیابیقدم اول: 
انجام ارزیابی ظرفیت موجود اطالع رسانی عمومی و تحقیقات در دسترس درباره درک و فهم جامعه از جمله 

 اجتماعی و فرهنگی_زمینه های اقتصادیاطالعات دموگرافیک  سطح سواد، زبان گفتاری و همچنین 

 4هماهنگیقدم دوم: 

 محتمل اطالع رسانی عمومی و ایجاد یک مکانیسم هماهنگی اطالع رسانی    شناسایی شرکای

 5شفافیتقدم سوم: 
اعمال سیاست یا دستورالعمل در سطح ملی برای اطالع رسانی عمومی و انتشار پیوسته اطالعات در رخداد 

 یا مشکوک یک بیماری واگیردار خطر تایید شده

 6گوش دادن در زمان طغیانقدم چهارم: 

توسعه یک سیستم جهت جمع آوری اطالعات به صورت پیوسته درباره ی دانش عموم مردم ، نگرش ها و 

 رفتارهای مربوط به خطر بیماری واگیردار ، مداخالت و سازمان های درگیر در طی طغیان بیماری

 7ع رسانیسنجش اطالقدم پنجم: 

اطمینان حاصل کردن از وجود یک مکانیسم سنجش برای شناسایی نقاط قوت و ضعف اطالع رسانی عمومی 

 در حین و به دنبال رخداد های بیماری واگیر.

 8ایجاد یک برنامه اطالع رسانی اضطراریقدم ششم: 

 ان سازمان دهیدکتبی  اطالع رسانی اضطراری یا طغی  قدم های قبلی را انجام دهید، یک برنامه

 9آموزشقدم هفتم: 

برای اطمینان از آماده بودن یک برنامه آموزش اطالع رسانی در بحران شامل شبیه سازی ها و تمرینات منتشر 

 کنید تا برنامه اطالع رسانی اضطراری و مولفه های آن را آزمایش کنید.

                                                           
3 Assessment 

4 Coordination  
5 Transparency  

6 Listening during outbreaks  
7 Communication Evaluation  

8 Constructing an Emergency Communication Plan 
9 Training  
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 قدم اول برنامه ریزی: ارزیابی

 رسانی طغیان با مراحل ارزیابی ظرفیت به صورت زیر شروع  می شود:مقدمات برنامه ریزی برای اطالع 

الف( بازبینی برنامه های موجود برای وضعیت اضطراری یا طغیان با توجه به  قوانین اطالع رسانی و سازمانی 

و مسئولیت هایی که ممکن است به دنبال داشته باشند،شناسایی ظرفیت اطالع رسانی موجود بین سازمان 

اخلی و خارجی دولت )مانند سایر بخش های دولت، انجمن های متخصصان، بخش های خصوصی و های د

 غیر دولتی( با توجه ویژه به موارد :

 و ظرفیت ترجمه زبان 

 شبکه های اشتراک گذاری اطالعات موجود 

 توانایی اطالع رسانی به قشر غیر قابل دسترس جامعه 

کانیسم های جمع آوری نظرات عموم مردم  مثل سیستم های ب( ارزیابی ظرفیت موجود، شنیدن نظرات و م

نظارت رسانه ها، گروه های مشاوره ای جامعه، خطوط تلفنی پاسخ دهی به عموم ، سیستم های برپایه وب در 

فرهنگ، زبان یا داده داخل سازمان و درمیان سازمان های شریک. )توجه: گردآوری هرگونه نمایه موجود از 

صادی  جامعه می تواند منابع اطالعاتی مورد نیاز برای اطالع رسانی را در مراحل اولیه شرایط اقت-های اجتماعی

 اضطراری و قبل از اجرای بررسی های کامل تامین کند.(

 ث( بازبینی همه توافقات بین المللی، قوانین ملی یا سیاست های سازمانی درباره ی انتشار عمومی اطالعات 

 

 اقدامات کلیدی برنامه ریزی:

 مرور برنامه های حاضر 

 شناسایی ظرفیت و تخصص اطالع رسانی عمومی موجود 
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 : هماهنگییبرنامه ریز قدم دوم

سالمت عمومی یک مسئولیت مشترک است و به همکاری قدرتمند 

 ینابین مقامات محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی بستگی دارد. 

اطالع  عمومی از جمله سالمتدر مورد تمام عملکردهای  موضوع 

 .صادق است رسانی

ساختارها، رهبری و  چشم اندازهای مجزا تضمین می کند که این 

اهنگی در اطالع رسانی عمومی میتواند چالش برانگیز باشد. مخصوصا در زمان طغیان ها که به سرعت گروه هم

های درگیر در بخش های غیر مرتبط با سالمتی گسترش پیدا می کنند و میزان خطر برای سالمتی انسان 

 افزایش می یابد.

فرصت را برای مقامات سالمت عمومی فراهم اگرچه بصورت بالقوه سخت است، اما همکاری قوی گروه ها این 

می کند تا از ظرفیت اطالع رسانی و اعتبار سایر سازمان ها جهت انتشار توصیه های سالمت عمومی، برای 

درک بهتر شرایط و درنهایت، کمک به محدودسازی گسترش بیماری استفاده کنند. نقص در هماهنگی، از 

اطالع رسانی می شود و باعث ناتوانی در استفاده از مزیت مربوط به   دیگر سو، باعث افزایش هدر رفتن منابع

و افزایش احتمال سردرگمی و حتی انتشار عمومی اطالعات  در اطالع رسانی کانال های انتشار متمایز شریک

 متناقض می شود.

 ریزی: اقدامات کلیدی برنامه

 محتمل اطالع رسانی عمومی شناسایی شرکای 

  انتشار یک مکانیسم هماهنگی اطالع رسانی 

  

 هماهنگی در عمل: واکنش به اپیدمی اوگاندا

هماهنگی را اولویت اصلی قرار داده  و یک سیستم ساختارمند به نام کار گروه  مقامات سالمت عمومی اوگاندا

ایجاد کرده اند. این کار گروه به ریاست یک مقام وزارت بهداشت ملی برای مدیریت خطرات جدی سالمت 

در کارگروه حاضر بسته به ماهیت مشکل طبق نیاز  از جمله وزرات کشاورزی وزارتخانه های مختلفاست و 

 این درحالی است که عضویت در کارگروه ملی محدود به کارکنان دولت اوگاندا نیست. گروه های .می شوند
، صلیب سرخ و حتی متخصصان WHO ،UNICEFو بین المللی نیز درگیر هستند مانند: مختلف داخلی 

 مستقل.
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 هماهنگی: یک اقدام دارای اولویت در برنامه ریزی

پیشنهاد می شود که برنامه هماهنگی اطالع رسانی بین شرکای درگیر  همراه با فعالیت های گسترده ارزیابی،

از اولین قدم هایی باشد که برای ایجاد ظرفیت اطالع رسانی شیوع انجام می شود. فعالیت مقدماتی برای 

 اطمینان از قدرت هماهنگی اطالع رسانی برای رخدادهای طغیان مراحل متعددی دارد.

 شناسایی شرکا الف(

ی مشخص درگیر در یک طغیان براساس کشور، منطقه و ماهیت مشکل متفاوت خواهند بود. هر هاگروه

 متصدی ملی باید لیست خودش را از شرکای اطالع رسانی طغیان ایجاد کند.

  در زمان رخداد طغیان یک بیماری واگیر، چه سازمان های دیگری احتماال در فعالیت های اطالع رسانی

 ود؟عمومی درگیر خواهند ب

 این موضوع می تواند به دسته های کلی تری از شرکای بالقوه تقسیم شود:

 سازمان های سالمت عمومی

 متصدیان محلی یا منطقه ای سالمت شامل بیمارستان ها و کلینیک ها 

 انجمن های تخصصی پزشکی و اتحادیه های بخش سالمت 

 بخش های سالمت سازمان های غیر دولتی 

  بین الملی شامل بخش سالمت سازمان هایWHO ،UNICEF ،Mèdecins Sans Frontières ،

 فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر

 سازمان های غیر مرتبط با سالمت عمومی

  سایر وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی مانند سازمان های مسئول کشاورزی، تجارت، توریسم و امور

 خارجه

 گروه های مذهبی 

 ای تجاری یا صنفیانجمن ه 

اقتصادی، یک زیر مجموعه متعهد  در تصمیم  -یج اجتماعی، رسانه و حمایت روانیاطالع رسانی، شامل بس

 گیری ها و گزارش  دهی های روزانه در جریان یک طغیان است.

طف از قبل می تواند به چالش اطالع رسانی طغیان بیماری کمک کند و باید تنظیم یک ساختار هماهنگی منع

 به عنوان یک قدم برنامه ریزی کاربردی محسوب شود.

 



 

 
 

 

10 

 احزاب و فعاالن سیاسی محلی 

 دانشگاه ها و سایر کارشناسان خارجی 

 ب( مکانیسم های هماهنگی در اطالع رسانی

عطالراهکارها برای هماهنگی بین شرکای مختلف می تواند از به روز رسانی ساده ایمیل ها و تبادل محتوای ا

 میته های ملی رسمی، متغیر باشد.رسانی تا سیستم های تصمیم گیری مشترک مانند ک

بسته به ماهیت ناحیه درگیر شده و خطر بیماری واگیر، این احتمال وجود دارد که تعدادی از مکانیسم های 

دربرنامه ریزی از این رو، پیشنهاد می شود که مسئوالن قدم های کلیدی اساسی   هماهنگی مورد نیاز باشد.

 ماهنگی که ممکن است نیاز شود آماده شوند.را بردارند و برای اقدامات بیشتر ه

 :مراحل اساسی برنامه ریزی هماهنگی

  ایجاد یک لیست مخاطبان برای گروه ها احتمالی یا بالقوه، شامل مخاطبان اصلی اطالع رسانی و جایگزینان

 آنها همراه  با جزئیات ساعت کاری و غیر کاری مخاطبان.

 ،یا تلفن ، پروتکل  کوتاه با استفاده از ایمیل ، پیام د طغیان رخدادر صورت  همراه با شناسایی شرکا

. هدف پروتکل باید کسب اطمینان از آگاهی شرکا باشد اشتراک گذاری اطالعات عمومی را ترسیم کنید

نسبت به آنچه هر سازمان به طور عمومی توسط انتشار رسانه ای، مصاحبه ها، اطالعیه های خدمات 

 الین و سایر راه های انتشار اطالع رسانی میکند. عمومی، خطوط تلفنی هات

 راهکارهای هماهنگی بیشتر درصورت لزوم :

  مالقات حضوری یا بصورت کنفرانس از راه دور میتواند بسته به ماهیت چالش هماهنگی و سازمان های

 درگیر مناسب باشد.

 طالعات، ابزارها و تبدیل کردن سیستم های هماهنگی بر پایه وب میتواند به عنوان ابزاری جهت تبادل ا

 اطالعات ورودی به محصول کاربردی باشد.

هرطور که سیستم ها و ساختارهای هماهنگی انتخاب شوند، اثربخشی آنها از طریق استفاده و عملکرد موثر 

  آنها، مشخص خواهد شد.
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 : اصول کلیدی  همکاری را که ضامن هماهنگی است نشان می دهد:2فرم 

 که براساس اهداف مشترک خدمت به جامعه پایه گذاری شده  -وز مشکل مشارکت ایجاد کنیدپیش از بر

 است.

  با نمایش شفافیت در اطالع رسانی  با شرکا اعتماد آن هارا جلب کنید، بخصوص در ارائه جزئیات چگونگی

 تصمیم گیری در سالمت عمومی

 رگیر کنید، عالوه بر اطالع رسان های موثر و هرزمان که امکان پذیر است شرکا را از جوامع تحت تاثیر د

 معتبر، آنها نمایانگر دیدگاه هایی هستند که برای فهمیدن درک گروه های متاثر حیاتی می باشند.

  خود را برای توضیح فرایند ها و  سیستم های سازمانی به شرکایی که ممکن است در گذشته در معرض

 ه کنید.فوریت های سالمت عمومی نبوده اند، آماد

 .آماده ی تعامل با سازمان هایی باشید که لزوما و کامال از مقامات و حکومت حمایت نمی کنند 

  طرح های هماهنگی بایستی منعطف و انطباق پذیر باشد، شرکا بنابر ماهیت  مخصوص مشکل ممکن

 است متفاوت باشند.

 ک چیز را اطالع رسانی کنند. نکته یانتظار نداشته باشید که همکاری به این معنا باشد که همه دقیقا ی 

 کلیدی این است که اطمینان حاصل کنید که توصیه های سالمت عمومی متناقض و گیج کننده نباشند.

  آگاه باشید که در میانه ی راه، این رخداد ممکن است روشن شود که جوامع خاصی به اطالعات دسترسی

 گیری از گسترش بیماری اقدام کنند.وپیدا نکرده اند و  نیاز است شرکای جدید برای جل
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 یتشفاف:  برنامه ریزی قدم سوم

 غیانبه ط یدگیرس مسئول مقامات به مردمبرای اینکه  اطالع رسانی در تیشفاف که است داده نشان تجربه

 نطغیا ی کنترلبرا الزم یرفتارها انجام به مردم کردن متقاعد اعتماد نیا بدون ، ضروری است.کنند اعتماد

 . دشوار خواهد بود -اگر غیر ممکن نباشد-ی ماریب

. ندک یم دشوارتر را یماریب کنترلو دهد یم شیافزا را نادرست اطالعات و عاتیشا احتمال ، تیشفاف کمبود

 .ودش یاسیس و یاقتصاد ، یعموم سالمت  یجد ی منفیامدهایپ به منجر تواند یم تیشفاف دادن نشان عدم

 بیماری طغیان در یعموم سالمت خدمت  در وجه نیبهتر به که طالع رسانی ا یتراتژاس ، تر ساده انیب به

 در اب شرایط را دیبا مقامات که معناست بدان نیا ، عمل در .است خطر با مرتبط اطالعات هیکل انتشار ، است

 یریگ میتصم که است داده نشان تجربه ، حال نیا با. کنند هیتوج گرید رقط از نه و اطالعات داشتن اریاخت

 یزیر برنامه به ازین تیشفاف دادن نشان. است دهیچیپ چالش کی ، اطالعات بالغا یچگونگ و زمان مورد در

 .داردتصمیم گیرندگان سالمت عمومی و حکومتی  حمایت و طالع رسانیا کنانکار توسط

 تعریف شفافیت:

 دارد، شارها اطالع رسانی تیفیک به یکی. رددا وجود تیشفاف یکدیگر از با مرتبط جنبه دو ، یک طغیان یط در

 اشتراک هب ه وسیلهب عتماد سازیا به مربوط دوم جنبه. قابل درک باشد و موقع به ق،یدق واقعاً دیباطالع رسانی ا

طغیان  تیریمد در را یریگ میتصم یندهایفرآ بتوانند آنها تا است اشرک و مردم عالقه مند  با اطالعات یگذار

 .است شده گنجانده ریز فیتعر در جنبه دو نیا. کنند درک بهتر یماریب

 ه:ک است یمعن نیا به طالع رسانی طغیانا در تیشفاف

  خطر مورد در موقع به و افراد درگیر، به طرز دقیق، در دسترس آگاهی مردم در معرض خطر و عموم 

 وعیش لکنتری و ماریب به ابتال از یریجلوگ یبرا دیبا که ییرفتارها جمله از ،یسالمت احتمالی ای حتمی

 ی جهت کنترل شرایط. عموم سالمت مقامات انجام شده توسط اقداماتانجام دهند و  عفونت

  تیریمد مورد در یریگ میتصم در میمستق طور به ی کهعمومسالمت  دسترسی به موقع نیروهای 

 یان و برنامه ریزی مدیریتسالمت عمومی درگیر نیستند به اطالعاتی که جهت اطالع رسانی طغ ضطراریا

 اقدامات کلیدی برنامه ریزی:

 دستورالعمل برای طغیان ای یعموم سیاست اطالع رسانی کی انتشار 

  اضطراری اطالعات به صورت صیترخ ندیفراتوسعه یک 
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 ی ریگ میتصم یندهایفرآ مرتبط درباره اطالعات نیهمچن و ،سیاست ها و تصمیم های کنترلی ،اضطراری 

 .مربوطه جینتا و

 :تیشفاف یبرا یزیر برنامه

 اطالع رسانی عمومی برای طغیان: استیس الف(

سیاست یا مجموعه ای از دستورالعمل ها  ، ایجاد یک طغیانیک مرحله مهم برای برنامه ریزی اطالع رسانی 

 و همچنین به احتمالییا  حتمی واگیردارشیوع بیماری  فعاالنهاست که به شما کمک می کند تا از اعالم 

 نیا .اشتراک گذاری مداوم اطالعات مرتبط با شیوع با شهروندان و سازمانهای عالقمند اطمینان حاصل شود

 استیس از یبخش عنوان به ،یعموم بهداشت یاضطرار اطالع رسانی در استیس مانند یمختلف اشکال تواند یم

. ردیپذب را اطالع رسانی یکل ستایس کی از یبخش ای و یاورژانس تیریمد ای وعیش مورد در تر گسترده یها

 یها یریگ میتصم مسئول ارشد مقامات بیتصو از پس اما کند، ینم نیتضم را تیشفاف یکردیرو نیچن

 تیریمد امهنگ در دیبا یمل مقامات که تیشفاف اصول. کرد هیتعب یزیر برنامه ندیفرا در را آن توان یم ،یدیکل

 ندیرآف از یبخش عنوان به را مالحظات نیا موثر تیشفاف استیس کی .شوند داده شرح ریز در اطالعات انتشار

 در نظر می گیرد: یریگ میتصم

 واگیردار: یماریبطغیان  وقوع صورت در

 حداقل به را خطر تواند یم که ییرفتارها اتخاذ یبرا خطر معرض در نیطرف ازین مورد اطالعات تمام 

 .شود منتشر دسترس در و موقع به صورت به نیمسئول توسط دیبا ، برساند

 سالمت  یجد دادیرو کی تیریمد با مرتبط یها یریگ میتصم و ها یریگ میتصم به مربوط اطالعات

 یاه تالش از یعموم یبانیپشت ، مقاماتتا اعتماد بین  ردیگ قرار درگیر نیرفط اریاخت در دیبا یعموم

 .شود حف  شرکا نیب یهماهنگ و کنترل

 وعیش امهنگ اطالعات انتشار یاستراتژ در دیبا که را یگرید مالحظات تواند یم تیشفاف استیس کی ، بعالوه

 .کند ییشناسا ، ردیگ قرار

 را به خطر اندازد؟ سیپل در حال انجام  قاتیتحقی یا مل تیمنا تواند یم اطالعات انتشار ایآ 

 ؟بود خواهد موجود محرمانه یاستهایس ای و یخصوص میحر حف  نیقوان نقضموجب  اطالعات انتشار ایآ 

 گروه ها یا مناطق جغرافیایی ... شود؟ خاص یقوم مثال ننگ به منجر تواند یم اطالعات نیا انتشار ایآ ، 

 کند، هیتوج را شده منتشر اطالعات در راتییتغ است ممکن گرید سواالت و سؤاالت نیا به تمثب پاسخ: توجه

 .باشد داشته تیاولو دیبا خطر معرض در افراد به یرسان اطالع مورد در یعموم بهداشت یاصل ضرورت اما
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 :تیشفاف یاستراتژ یاجرا ب(

 اعانو و ها گروه در را آن دیبا آن از پس مسئول کارکنان ، ارشد مقاطع در تیشفاف استیس بیتصو از پس

 نجاما یماریب وعیش در دیبا که آنچه درمورد مردم به یرسان اطالع یبرا است ممکن که یاطالعات از یمختلف

 .دشو یم استفاده مراحل کل در وعیش و کنترل و نظارت یبرا که یاطالعات نیهمچن. رندیگ کار به ، دهند

 :مورد در اطالعات تیشفاف از نانیاطم برتمرکز کنند  دیبا مسئول کارکنان ژه،یو به

 بروز طغیان و مهار طغیان بیماری 

 جوامع بهداشت، کارمندان توسط دیبا آن طغیان کنترل و یسالمت از محافظت یبرا که یخاص اقدامات، 

 .شود انجام افراد و ها خانواده

 رندگانیگ میتصم استفاده مورد سکیر یابیارز 

 ستین مشخص کنترل اقدامات و یماریب طغیان مورد در آنچه. 

 بگذارد ریتأث طغیان کنترل ماتیتصم بر است ممکن که یاخالق مالحظات. 

 شود یم گرفته طغیان تیریمد ماتیتصم چگونه. 

 ینیچ نمونه: اطالعات انتشار یمش خط

 گسترده، یقانونگذار. کرد بیتصو را یاضطرار واکنش یمل قانون نیچ مردم یمل کنگره ، 2007 سال در

 ،یمعمو سالمت اورژانس جمله از ،یجد دادیرو کی بروز صورت در را ییپاسخگو یندهایفرآ و تیریمد ستمیس

  .کند یم نییتع

 یاضطرار طیشرا. دهد یم ارائه یعموم اطالعات انتشار یبرا را یمفصل یها دستورالعمل قانون نیا خاص مفاد

 احتمال صورت در را یعموم اطالع رسانی به مربوط مقررات و شوند یم یبند طبقه شدت از سطح چهار به

 یشود.م شامل یجد دادیرو کی وقوعیا انتظار 

 یراب دولت یضمن سطوح تمام ، شود یبایارز یجد اریبس ای یجد بالقوه عنوان به تیوضع کی که یهنگام

 یمشابه اقدامات. است بیآس کاهش اقدامات مورد در رانهیشگیپ یها هیتوص انتشار و مردم به دادن یآگاه

 .شود یم اعمال ، شوند یم یتلق تر یجد آن از رانهیشگیپ اقدام کی عنوان به که ییدادهایرو از دسته آن یبرا

 از یا نمونه قانون اما ، ستین یکاف یماریب طغیان موثر اطالع رسانی  از اننیاطم یبرا خود یخود به اگرچه

 یتلق دیمف یزیر برنامه اقدام کی عنوان به دیبا و دهد یم ارائه را تیشفاف عمل در ایجاد کد یبرا اقدامات

 .شود
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 اطالعات انتشار و اطالعات یپاکساز یها روش توان یم ، فوق انواع مورد در تیشفاف استیس از استفاده با

 د.دا توسعه را یماریب وعیش دوره طول در عاتاطال یافشا یبرا

 ی:اضطرار یعموم اطالع رسانی  یپاکساز ندیفرا کی جادیا ج(

 بالقوه یاسیس تیحساس اطالعات، نییپا تیفیک اطالعات، یباال یتقاضا جمله از -یماریب طغیان یها یژگیو

 موجود یها ستمیس توانند یم ع رسانیاطال ساده ظاهر به یکارها که است یمعن بدان - یاقتصاد ریتأث و باال

 العاتاط مؤثر و کارآمد انتشار یبرا یعمل موانع تا کند تالش دیبا یزیر برنامه. دهند قرار خود الشعاع تحت را

 کمک دفه نیا به یابیدست به تواند یم اطالعات صیترخ ندیفرآ ای اطالعاتتصویب  عیتسر. ببرد نیب از را

 :شود یم املش زین را ریز موارد و کند

 رخط اطالع رسانی ریمد ،یفن مدیر جمله از ،یاساس یها نقش یبرا فقط ستمیس به ورود کردن محدود 

 یاضطرار ریمد و

 میت ارشد عضو کی یبرا مصوبات دییتأ یبرا خاص تیمسئول یواگذار 

 شنق نیمسئول درک ازحاصل کردن  نانیاطم و یاضطرار اطالع رسانی بیتصو یها پروتکل سازماندهی 

  شده نییتع یها

 :یاضاف مالحظات یبرخ

 د بای عوض در بلکه باشد خورده گره خاص افراد به دینبا یاضطرار اطالعات به صورت صیترخ روش های

 (اطالع رسانی صیترخ ، یفن صیترخ مثالً) کند مشخص را ها نقش

 آغاز رد .باشد مناسب تموق یها هیتوص و ها افتهی انتشار یبرا دیبا اطالعات به صورت اضطراری صیترخ 

 داشته وجود یعلم نانیاطم عدم است ممکن و دارد وجودشکاف ها  اطالعات در اغلب ،یماریب طغیان

 هیوصت که کنند تیتقو و صادر را موقت اطالعات دیبا یعموم بهداشت اطالع رسانی ،موقعیت نیا در. باشد

  .کنند یم رییتغ زمان گذشت با ها

 "موقت" عنوان هب هاهیتوص کردن فیتوص -

 که وعیش یامهایپ همه در اظهارات جمله از "یروزرسانبه" عنوان به رهنمودها و هاهیتوص در رییتغ -

 است "یفعل اطالعات نیبهتر براساس" سازمان شما های هیتوص و ییراهنما
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  : گوش دادن به هنگام طغیانبرنامه ریزی مقدم چهار

 
بخش جدایی ناپذیر از اطالع رسانی طغیان مؤثر است. از طریق گوش گوش دادن به افراد درگیر و گرفتار، 

دادن، کارکنان اطالع رسانی و مدیران طغیان می توانند بفهمند که درک و واکنش شهروندان و سازمانهای 

متأثر و درگیر به طغیان بیماری، درک آنها از مدیریت مسئله، میزان اعتماد بین مقامات و رفتارهای بالقوه، 

اقتصادی که ممکن است از اتخاذ تدابیر کنترل عفونت جلوگیری کند، چگونه  -انع فرهنگی یا اجتماعی مو

است. طغیان بیماری همچنین با شایعات و اطالعات غلط همراه است و روند گوش دادن به نظارت بر شایعات 

 کمک می کند و بهتر می توان درک کرد که چگونه می توان با آنها مقابله کرد.

 

 اقدامات کلیدی برنامه ریزی:

 اقتصادی موجود جامعه-عیجمع آوری و ارزیابی پروفایل های فرهنگی، زبانی و اجتما 

 حصول اطمینان از این که یک سیستم جمع آوری اطالعات کارآمد وجود دارد 

 برنامه ریزی برای ادغام یافته ها برای تصمیم گیری 

 اپیدمیولوژی و اطالع رسانی درباره خطر:

 ت.آن اس بررسی اپیدمیولوژیکی سازمان یافته و منظم سنگ بنای هرگونه تالش برای درک بهتر طغیان

مراحل کلیدی تحقیق شامل جمع آوری داده ها در مورد افراد مبتال، تدوین تعریف موارد مبتال و شناسایی 

منبع طغیان بیماری است که به مقامات بهداشت عمومی این امکان را می دهد تا یک مبنای مبتنی بر شواهد 

 برای اقدامات خود در جلوگیری از گسترش بیماری ایجاد کنند.

ا این حال، تجربه به ما آموخته است که محدود کردن تحقیقات به ابعاد پزشکی کامالً تعریف شده اپیدمی ب

ممکن است به طور کامل مشکل را برطرف نکند. به عنوان مثال، ممکن است دالیل فرهنگی وجود داشته باشد 

ن و اقشار مردم آسیب دیده که برخی مداخالت توصیه شده را رد کند. ممکن است موانع زبانی بین مسئوال

وجود داشته باشد. شایعاتی ممکن است در حال گردش باشد که هم مقامات و هم جامعه را سر درگم کرده و 

اعتماد الزم را در بین همه طرف های درگیر تضعیف می کند. کنترل شیوع بیماری نیاز به اقداماتی دارد که 

شود. بنابراین، بررسی اپیدمیولوژیک شیوع بیماری به سایر زمینه توسط مردم قابل درک باشد، پذیرفته و اجرا 

های تخصصی و جمع آوری اطالعات برای گسترش درک ما از یک مشکل معین و اطمینان حاصل کردن از 

 موفقیت حداکثری در اقدامات سالمت عمومی می پردازد.
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 با استفاده از اطالعات جمع آوری شده از طریق فعالیت های گوش دادن باید:

  استراتژی های اطالع رسانی را  به صورتی تدوین کنید که با ارزش های اجتماعی و فرهنگی جمعیت در

 معرض خطر و سایر کسانی که درگیر هستند، سازگار باشد.

 گیر را مشارکت دهید تا مؤثرترین راهکارها و راهکارهای افراد متاثر در جوامع آسیب دیده و گروه های در

 مربوط به حمایت از سالمت را مشخص کنید.

 .موانع مداخالت طغیان پیشنهادی را شناسایی کنید و در صورت لزوم مداخالت را متناسب کنید 

 ب مناس اطمینان حاصل کنید که رفتارهای کاهش خطر توصیه شده واقع بینانه، مؤثر و از نظر فرهنگی

 باشند.

 .اثربخشی فعالیت های اطالع رسانی طغیان را ارزیابی کنید 

با توجه به اهمیت گوش دادن در اطالع رسانی طغیان مؤثر، انجام این کار بسیار مؤثر و ضروری است. گوش 

 دادن فعال و موفق در حین شیوع باید برنامه ریزی شود.

 

 

 

 

 

 

 

توانند به غنی سازی تحقیقات کمک اصول انسان شناسی فرهنگی، علوم سیاسی و جامعه شناسی همگی می 

 کنند و این حوزه از کار را می توان به عنوان بخشی از اصل گوش دادن ثبت کرد.

برای فرایند اطالع رسانی درباره خطر مهم است که می تواند به مقامات سالمت عمومی « گوش دادن»مفهوم 

عتبر در منطقه آسیب دیده را درک کنند. کمک کند تا احساس نیازهای اطالعاتی جامعه و منابع اطالعاتی م

این موضوع می تواند به کشف موانع فرهنگی، سیاسی و اطالع رسانی برای مدیریت شیوع کمک کند و به 

 همین ترتیب، به عنوان بخشی از تیم مدیریت شیوع، نقش مکملی را برای اپیدمیولوژیست ایفا کند.
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 روند گوش دادن:

گوش دادن مراحل مختلفی دارد و انجام آن در حین طغیان می تواند دشوار باشد. وظیفه سازمان یافته 

بنابراین، بسیاری از برنامه ریزی ها برای مطمئن شدن از کارآمدی سیستم های به وجود آمده انجام شده اند 

ر شرایط و ابزارهایی ایجاد شده اند تا اطمینان حاصل شود که گوش دادن می تواند به پیش برده شود و د

 طغیان به سرعت منجر به کسب نتیجه شود.

 لف( جمع آوری اطالعات:ا

از طریق مکانیسم های گوناگون و با تنوع گسترده ای انجام شود. گزینه ها  -و باید  -گوش دادن می تواند 

 شامل:

 های موجودارزیابی و مرور داده 

با  دیبا یزیبرنامه راطالع رسانی در هنگام طغیان،  با توجه به اضطرار زمانی و تقاضای منابع مرتبط با اقدامات

به عنوان مثال، تعیین پروفایل  در دسترس است، آغاز شود. دادیرو کیکه  قبل از  یدیاز اطالعات مف یابیارز

اقتصادی جامعه ممکن است از قبل به عنوان بخشی از پروژه های ارتقاء سالمت در جریان -های اجتماعی
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اده های مفیدی را فراهم کند که روند جمع آوری و ارزیابی اطالعات را در حین طغیان باشد و می تواند د

 برنامه ریزی مراجعه کنید: ارزیابی اطالعات تکمیلی(. 1بیماری ساده تر کند )به مرحله

 هیئت مشاوره اجتماعی 

ی، اسی، اقتصادیک هیئت مشاوره اجتماعی باید تالش کند تا ترکیب جامعه را منعکس کند و از اعضای سی

اجتماعی، مذهبی، پزشکی و رسانه ای جامعه که بین همتایان خود احترام و اعتبار دارند، تشکیل شده باشد. 

)توجه: در حالی که به طور خاص برای تنظیم جوامع طراحی شده است، یک مدل مشابه می تواند به طور 

 موثر در مقیاس منطقه ای و ملی کار کند.(

 گفت و گوی نفر به نفر بازدید از خانه و 

می توانید فرضیه های اطالع رسانی خود را با یک عضو یا خانواده یک گروه درگیر هدف از طریق بازدید منزل 

یا گفتگوی رو در رو آزمایش کنید. یک تیم می تواند چندین مورد از این بازدیدها را انجام دهد و به دنبال آن 

ستند کند و سپس می تواند یادداشت های جلسات گفت و گوی خود را متن گفت و گو را تهیه و مکالمه را م

 به اشتراک بگذارد و نتایج را تحلیل کند.

 ارزیابی از طریق خط تلفن 

سیستم هایی برای جمع آوری اطالعات به دست آمده از طریق خطوط اطالعات تلفنی، پتانسیل باالیی را برای 

معیت دارند همان طور که در مورد بحث دسترسی به اینترنت سنجش انواع سؤاالت و نگرانی ها در بین ج

است، این احتمال وجود دارد که فقط یک گروه خاص از جمعیت ممکن است به چنین خدماتی دسترسی 

داشته باشد، اما اگر سواالت مطرح شده را با راهبردهای تأیید شده دیگر ترکیب کنید، می تواند بسیار مفید 

 باشد.

 مومیبررسی افکار ع 

ممکن است نظرسنجی سریع افکار عمومی برای ارزیابی نظرات گسترده تر از گروه های در معرض خطر و 

جذب  یبرا یکه ممکن است زمان قابل توجه دارد یمشخص یچالش ها نهیگز نی. ادرگیر سازماندهی شود

و  هدتواند ارائه د یم کیتکن این است که یدرک و گسترده ریآن در تصو یایالزم باشد. مزا یریگ یمنابع را

 هرگونه خطرات ندنبه حداقل رسا یروش مهم برا کیتواند  یبر تلفن م یمبتن یمصاحبه ها ،یدر سطح عمل

 جامعه مبتال باشد. کیدر  میتماس مستق به روش در اطالع رسانی یماریب
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 چهار ابزار جمع آوری اطالعات متداول در بررسی افکار عمومی عبارت اند از:

 اطالع دهندگان اصلی را انتخاب کنید، از سؤاالت از پیش تعیین شده و پایان  به نیمه ساختار یافته:مصاح

 باز استفاده کنید. داده های جمع آوری شده به این طریق معموالً به صورت روایت و یا نقل قول ها هستند.

 :عیت ک نمونه منعکس کننده جمبا استفاده از پرسشنامه یا نظرسنجی، مصاحبه با ی مصاحبه ساختار یافته

 مخاطب هدف انجام می شود. داده ها معموالً به صورت اعداد و درصد جمع آوری می شوند.

 :شرکت کردن در شرایط رویدادهای منتخب برای جمع آوری مشاهدات گسترده از  مشاهده بدون ساختار

 یا روندها جمع آوری می شوند.فعالیت ها، رفتارها و داده ها معموالً به صورت توصیفی از رویدادها 

 :چک لیست از پیش تعریف شده برای مشاهده فعالیت ها، رفتارها و  استفاده از یک مشاهده ساختار یافته

 داده ها معموالً به صورت اعداد و درصد جمع آوری می شوند.

 

 سیستم نظارت رسانه ها 

عات و تصمیمات به مردم در مواقع رسانه های خبری همچنان مهمترین بستر برای انتشار گسترده اطال

اضطراری مرتبط با سالمت هستند. رسانه ها اطالعات مهمی را برای مدیریت مؤثر اطالع رسانی شیوع فراهم 

 میکند از جمله:

  هشدار زودهنگام درباره وقایع: سازمان های خبری می توانند منبع مهمی از اطالعات در مورد طغیان

 اری سالمت عمومی باشند.احتمالی یا وضعیت های اضطر

  انعکاس شایعه و سوء استفاده: اطالعات غلط و شایعات که رسانه ها اغلب آنها را انتخاب و گردش می

 دهند همیشه به عنوان مشخصه طغیان ها شناخته می شود.

  ،نظارت بر افکار عمومی و اعتماد به مسئوالن: روزنامه ها از طریق ستون های سرمقاله و نظرات خود

یدگاه هایی ارائه می دهند که نظرات عموم مردم، سایر روزنامه ها و تصمیم گیرندگان را شکل می دهد د

 و منعکس می کند.
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 ایجاد یک الگوی جمع آوری اطالعات  (ب
ایجاد یک الگوی جمع آوری اطالعات قبل از وقوع طغیان، می تواند به سازماندهی سریع منابع و اطالعات 

یک الگوی نمونه است که می تواند برای  3ک قالب قابل استفاده کمک کند. فرم جمع آوری شده در ی

 سازماندهی اطالعات جمع آوری شده مورد استفاده یا تطبیق قرار گیرد.

 وعیش اطالع رسانی برای اطالعات یآور جمع یالگو:۳ فرم

 :خطر معرض در یها تیجمع ا وه گروه

 ؟هستند خطر معرض در یا ژهیو یها گروه چه  

 درگیر هستند؟ میمستق ریغ طور به یخاص اشخاص ای ها گروه چه 

 به دیبا ییراهنما یبرا ها آن به مراجعه یباال احتمال دلیل به که دارند وجود اشخاصی ای ها گروه ایآ 

 شوند؟ گرفته نظر در اطالع رسانی یها تیاولو عنوان

 ؟افتی دست آنها بهر اطالع رسانی شیوع د دیبا که دارند وجود پرخطر ریپذ بیآسخاص  یها گروه  ایآ 

 کدام رسانه باید تحت نظارت قرار گیرد؟

اساس مقیاس و ماهیت شیوع، نیاز است که نظارت بر رسانه ها اعمال شود. خصوصیات منابع خبری بر

 مختلف باید در برنامه نظارت بر رسانه ها ثبت شود:

  رسانه های خبری منطقه ای و محلی: روابط نزدیک خبرنگاران محلی با جوامع آنها بدین معنی است

 ع مهمی از اطالعات برای اطالع رسانی است.که پوشش خبری در جوامع آسیب دیده، منب

  رسانه های بین المللی: اگرچه ممکن است طغیان کامالً محلی باشد، اما می تواند اخبار بین المللی

)مانند مورد طغیان ابوال در مناطقی از آفریقا( ایجاد کند. اطالعات نادرست در رسانه های خبری بین 

وصاً در میان تصمیم گیرندگان و شرکای بخش اقتصادی ایجاد المللی می تواند احساس خطر را، خص

 کند.

  رسانه ها و وبالگ های جدید: اینترنت یک کانال اصلی توزیع اطالعات  با سرعت باال است که می تواند

اطالعات را در سطح جهان و از طریق روش های متنوع، جایگزین و اغلب تأثیرگذار خود پخش کند. در 

بی شماری در اینترنت وجود دارد، توصیه می شود از ابزارهایی مانند موتورهای  حالی که سایتهای

به سایت های خبری  "گوش دادن"و سایر اشکال هشدارهای اینترنت برای  RSSجستجو و قالب های 

 اینترنتی و همچنین وبالگهای تأثیرگذاراستفاده شود.
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 درک: ،یآگاه دانش،
 ؟دانندیم چه یماریب انتقال و علت مورد در جوامع و افراد 

 ست؟یچ یماریب درباره یمحل حاتیتوض ای اصطالحات 

 ست؟یچ یماریب وعیش از یناش خطر از جامعه و فرد درک  

 اند؟ کرده تیریمد را آن چگونه و اند کرده تجربه را وعیش نیا از شیپ ها گروه نیا ایآ  

 است؟ گردش حال در جامعه در ییها امیپ چه 

 : ماتیتنظ و ها کانال ،یاطالعات منابع

 یکسان چه چرا؟ و آورندیم دست به را (مشاوره منابع گرید و سالمت) اطالعات یکس چهو  کجا از مردم 

 کند؟یم به چنین منابعی تبدیل را آنها یاتیخصوص چه و هستند"معتبر" و "اعتماد قابل" یاطالعات منابع

 . نفوذ با افراد/ یمذهب رهبران/ یمحل رهبران/ در بهداشتی درمانیکا: مثال یبرا

 محبوب ها کانال کدام  هستند؟ دسترس در ها امیپ جیترو یبرا اطالع رسانی یها کانال ای ها رسانه چه 

 یها رسانه چه از ؟درگیر محسوب میشوند فمختلی ها گروه انیم در ها کانال نیگذارتر ریتاث و نیتر

 شود؟یم استفاده یسنت

 و دارد وجود یاجتماع فعال یساختارها و ها شبکه چه ست؟یچ یاجتماع اطالع رسانی  یکنون یالگوها 

 شوند؟ی م درک یمحل تیجمع توسط چگونه

 کانال یها نمونه از یبرخ) پردازند؟ی م جامعه در موضوع نیا به یگرید یها سازمان چه حاضر حال در 

 یها هیاعالم بروشورها، و پوسترها ها، خبرنامه رو، در رو اطالع رسانی  ،برگه حقایق: از ندا عبارت ها

 د،یجد یهای ورافن گرید و ها امکیپ ها، پادکست ها، تیسا وب ،یخبر یها رسانه ،یعموم خدمات

 مناسب اطالع رسانی یها امیپ و لبمطا ارائه یبرا مکان هایی چه (یاختصاص و امن یها شبکه ل،یمیا

 (رهیغ و روستا خانه، ک،ینیکل مثال عنوان به) هستند؟

 :موجود یاجتماع و یخانگ یها تیفعال

 ؟ه چیزهایی هستندچخارج از اقدامات مربوط به طغیان بیماری،  و مراقبت از سالمت یاقدامات درمان   

 کند؟ی م تیحما را ها آن ها ارزش و اورهابکدام  و کند یم تیتقو را سکیر موجوداقدامات  کدام 

 غذا، کامل پختن ها، دست شستن مثال عنوان به دهد؟ی م کاهش را سکیر موجود اقدامات کدام یک از 

 ست؟یچ دهدی م قرار تیحما مورد را ها آن که ییها رزشا و باورها و رهیغ و یکلرزن

 ادهخانو و جوامع های بهداشتی درمانی توسط مراقبت برای جستجو به مربوط یریگ میتصم یندهایفرآ 

 ست؟یچ ها
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 ی:طیمح ستیز و یاقتصاد ،یفرهنگ - یاجتماع یها نهیزم

 بگذارد؟ ریتاث سکیر کاهشاقدامات  بر است ممکن که دارد وجود یاسیس و یاجتماعهای تنش ایآ 

 بآ به مردم ایآ: مثال یبرا) دارند؟ یدسترس سکیر اهشهای کروش یاجرا یبرا یکاف منابع به مردم ایآ 

 به انماریب انتقال در یمشکالت ایآ (آیا خدمات درمانی موجود و در دسترس هستند؟دارند؟ یدسترس زیتم

 دارد؟ وجودها بیمارستان و ها کینیکل

 شوند؟ سکیر کاهش اقدامات یاجرا مانع است ممکن یاجتماع و یمذهب یسنت یهنجارها و باورها کدام 

 نگوالکشور آ در  بیماری تب ماربورگگوش دادن در عمل: 

دهد که گوش دادن نشان می ۲۰۰۵ تجربه طغیان تب خونریزی دهنده ماربورگ در آنگوال در نیمه اول سال

در شرایط اضطراری سالمت عمومی چقدر مهم است و جلب حمایت جامعه در مدیریت طغیان پس از درک 

  تر است.دیده چقدر آسانانداز جوامع آسیبچشم

کار خود را در آنگوال  (GOARN) شبکه جهانی هشدار و پاسخ به شیوع بیماری المللی و شرکایبینهای تیم

ها این و درک کنند که محلی انجام دهندخواهند دیده توضیح دهند که چه میبدون اینکه برای مردم آسیب

  طغیان را چگونه برای خودشان تفسیر می کنند، آغاز کردند.

اهالی دهکده از دیدن  ری را با سوء ظن بسیار مورد توجه قرار دادند.های مدیریت شیوع بیمامردم محلی، تیم

ده داشتند زهای پوشیده و ماسکای که سر تا پا لباس های محافظتی سفید پوشیده بودند و صورتافراد بیگانه

  کردند، به وحشت افتاده بودند.ها دور میکه عزیزانشان را از آن

طبیعی در اطالع رسانی  است، روستاییان محلی با ارواح و رویدادهای فوق این واقعیت که رنگ سفید در فرهنگ

 های مدیریت شیوع بیماری نداشته باشند.را بیش از پیش مصمم کرد که کاری به کار تیم

ای های دفن ریسک فاکتوری برعالوه بر آن روستاییان از دفن اجساد خود به شیوه سنتی منع شدند، زیرا شیوه

کسانی که در بیمارستان فوت می کردند بدون اطالع خانواده به خاک سپرده می  یماری بود.گسترش این ب

گذاری شده بود با وجود اینکه مسیحی ها در گورهایی دفن شدند که با صلیب عالمتشدند و برخی از کشته

انی مجبور شد با افزایش ظن و خشم، سازمان بهداشت جه .نبودند. این کار خشم مردم محلی را افزایش داد

پس از پرتاب سنگ )توسط روستاییان( به خودروهای گروه های سیار در بیش از یک روستا، عملیات نظارت 

 سیار خود را متوقف کند.

 داد، دو مردم شناس پزشکی برای کمک به درک زمینه اجتماعی و فرهنگی محلی که این اپیدمی در آن رخ می
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اجتماعی انجام  -حیط فرهنگی لی مصاحبه کردند و یک ارزیابی سریع از مها با مردم محآن استخدام شدند.

و متوجه شدند که درک مردم محلی از این بیماری چگونه است و موانع فرهنگی برای اقدامات کنترل دادند 

م ها جلوی چشدر نتیجه، به جای این که با لباس حفاظتی خود به روستا بروند، تیم شیوع بیماری چیست.

را بر تن می کردند تا آن ها ببینند که مانند آن ها انسان  خود  اییان لباس های محافظتیروست

الم های محلی سها توصیه شد که لبخند بزنند و به مردم محلی سالم بدهند، از روشهمچنین به تیم هستند.

 کنند.و احوال پرسی استفاده کنند و سعی کنند با کسانی که ابراز دشمنی میکنند گفت و گو 

شوند، موانع ایزوله اطراف تخت بیماران از آنجا که شایعه شده بود بیماران برای مرگ به بیمارستان برده می

شان مراقبت داد تا از دور ببینند که از اعضای بیمار خانواده پایین آورده شدند که به بستگان بیمار امکان می

بیمارشان را عیادت کنند و برای  ایزوله واحد در تا شد داده اجازه حفاظتی تجهیزات دارای بستگان به شود.می

 .آنها غذای خانگی ببرند

ی تدفین معرفی شدند که در آن به یکی از اعضای خانواده اجازه داده می شد زمانی که جسد آداب اصالح شده

نتی ییان به طبیبان سجایی که روستاآن  از در تابوت یا کیسه جسد )کفن( قرار داده میشد، آن جا حاضر باشد.

های ها کردند تا پیامقابله شروع به جلب حمایت طبیبان سنتی و  طغیاناعتماد داشتند، اداره کننده های 

الع اط و شیوع مدیریت پروسه وارد نیز دولتی غیر هایسازمان و مدارس بهداشتی را به روستاییان برسانند.

 .شدند رسانی

های غیرمستقیم است، بنابراین کارکنان ثرتر از دریافت آن از طریق روشارائه اطالعات رو در رو اغلب مو

بهداشتی آموزش دیدند که در شهر اوییگه در آنگوال خانه به خانه بروند تا اطالعات الزمه را به مردم بدهند و 

 یازن مورد اطالعات تا رفتندمی خانه به خانه پسران پیش آهنگ دیگر، شهرهای در به سواالتشان پاسخ دهند.

  اس گوش دادن و مشارکت جامعه، کنترل شیوع را موثرتر کرد.براس اقدامات، این کنند. فراهم مردم برای را
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 یریگ میتصمبرای  ها فتهای ادغام( ج

 تیریمد میت بهرسیدن یافته ها  از که است نیا وعیش طول در دادن گوش یها چالش نیتر مهم از یکی

 وجهت با .شوند اتخاذ لزوم صورت در اطالع رسانی یامهایپ و های استراتژ نکهیا و گردد حاصل نانیاطم طغیان

 کی هب دیباها توصیه جهینت در و باشد یدشوار اریبس کار تواندیم کار نیا بحران، ضرورت های و فشارها به

به  کند، کمک کار نیا موثر و کارآمد تیریمد به تواندیم الگو کی. شوند لیتحل و هیتجز استفاده قابل شکل

 تیوضع لیتحل از هدف. شودیم شناخته اطالع رسانی تیوضع لیتحل کی عنوان به که ۴ فرم مثال عنوان

کردن یافته های حاصل از فعالیت های گوش کردن متعدد و تبدیل آن ها به نتیجه ای جمع  اطالع رسانی،

تحلیل  این. ردیگ قرار استفاده موردیت کنندگان طغیان ریمد و اطالع رسانی کارکنان توسط است که بتواند

 .است یکاربرد کمک کی که شود حاصل نانیاطم تا باشد متن صفحه کی به محدود و خالصه دیبا
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 : تحلیل وضعیت اطالع رسانی: ]رویداد، تاریخ، زمان، نویسنده[۴فرم 

 دانش، آگاهی و درک در میان افراد در خطر و دیگر جمعیت ها:

 خطر را در نظر بگیریدکاهش ، انتقال و راه های بیماری های قابل توجه در دانش مربوط به علت شکاف. 

 مورد بررسی قرار دهید های قابل توجه در دانش جمعیت های خاص را شکاف. 

 را بررسی و تایید کنید و دیگر جمعیت ها خطرافراد در  رسانی اصلی در میان اطالع ابعمن. 

 :قتصادیزمینه های اجتماعی/سیاسی/ا

 تتبعی اقتصادی در عادت های اجتماعی یا باور های سنتی، هزینه مهم در مقابل کنترل عفونت وانعبه م 

 یا درگیری های سیاسی محلی دقت کنید. از دستورالعمل های بهداشتی

 ای:پوشش رسانه

 پوشش که نیازمند اصالح باشد توجه کنید. منطقه تحت به هر روند نادرست در 

  توجه کنید.به شایعه ها و اطالعات نادرست انعکاس یافته در رسانه ها 

 شرح دهید.بر وب  یبحث و گفتگو مبتن یگروه ها نیدر صورت لزوم ، بحث را ب 

 :شرکاالع رسانی  بین اط

  دقت کنید. خیریا مبادله می کنند عمومی را  سالمتبه اینکه آیا همکاران به طور موثر پیام های 

 کننده  جیگ یمخاطبان خارج یتواند برا یکه م های شرکا یاطالع رسان نیب یختالف اساسهرگونه ا

 حل کنید. را باشد

 اطالع رسانی: رسانی و پیام اقدامات برایتغییرات توصیه شده 

 .به طور خالصه تغییرات توصیه شده در استراتژی اطالع رسانی را شرح دهید 

 .به طور خالصه تغییرات توصیه شده در فعالیت اطالع رسانی را شرح دهید 

 رسانی را شرح دهید.  به طور خالصه تغییرات توصیه شده در پیام 

 :نو ظهوراطالع رسانی مسائل 
 د که چه مشکالت، سواالت، و مسائل مهمی ممکن است در روز های آینده به طور خالصه توضیح دهی

 مواجهه کنیم؟ پدیدار شوند و از چه استراتژی هایی میتوانیم استفاده کنیم که با آنها
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 پنجم برنامه ریزی: ارزیابی اطالع رسانیقدم 

 یماریبطغیان  طول در اطالع رسانی تاقداما یابیارز - مورد بررسی قرار گیرد روش دو به دیبا یابیارز مهم گام

 مناسب طور به یابیارز مولفه دو هر نکهیا از نانیاطم یبرا. یماریب وعیش از بعد اطالع رسانی اقدامات یابیارز و

 .است یضرور یزیر برنامه رند،یگیم قرار یبررس مورد

 ی یک طغیاندر ط اطالع رسانیارزیابی ف( ال
در  طغیان کی یاطالع رسانی ط اقداماتو  های استراتژ یابیارز، دادن گوش ندیپس از فرآ یگام مهم بعد

 تیقوت ،یماریکمک به محدود کردن گسترش ب یبرا اطالع رسانی بودن موثر میزان است. درک شرفتیحال پ

ه رو ب کردیاطالع رسانی و رو یاستراتژی ممکن است برا یراتییچه تغ نکهیو ا همکاراناعتماد شهروندان و 

 .است یاتیباشد، ح ازیورد نجلو م

 ند از:ا پاسخ داده شوند عبارت اطالع رسانی یابیارز قیاز طر دیکه با یاساس یها پرسش

 اختالالت  ،درک خطر ،رفتار رییمثال: تغ یدارند؟ برا یریاطالع رسانی چه تاث یها تیو فعال مداخالت

 ی.اجتماع

 اطالع رسانی  یها تیمداخالت و فعال جهیدر نت دهندی و انجام م ندیگویدر آنچه مردم م یراتییتغ ایآ

 است؟ وجود داشته

 شوند؟ی و درک م رسندی هدف م یها به گروه ها امیپ ایآ 

از  دتواننیم بیماری دیجد یهاگسترش دشوار باشد چرا که  اریبس تواندیم یابیبحران، ارز کیدر بحبوحه 

 یابیارز یالگو کی ،طغیانمهم است که قبل از  ن،یغلبه کنند. بنابرا آنها گرفته و بر یشیپ اقداماتی نیچن

ه کی و منابع اطالعات یاحتمال یابیارز سواالت از یست، لی۶ فرماطالع رسانی،  یابیشود. فهرست ارز جادیساده ا

 .دهدی م ئهبه طور بالقوه به آنها پاسخ دهد را ارا تواندی م

 

 اقدامات کلیدی برنامه ریزی:

 .سیستمی ایجاد کنید که بتواند در طی طغیان اطالع رسانی را ارزیابی کند 

  ریزی کنید تا درس های مهم آموخته شده برای ارزیابی پس از پایان یک بیماری واگیردار برنامه

 جمع آوری شوند.
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 یاطالعات منابع/ اطالع رسانی یابیارز سواالت :۶ فرم

 اطالع رسانی  یابیارز واالتس

 رییتغ مثال یبرا دارند؟ یریتاث چه هدف یشرکا و ها گروه یرو مداخالت و اطالع رسانی یها تیفعال 

 ی.اجتماع اختالالت خطر، درک رفتار،

 داشته وجود دهندی م انجام و ندیگوی م مردم آنچه در یراتییتغ، اطالع رسانی یها تالش جهینت در ایآ 

 است؟

 هستند؟ یماریب کنترل بر یمنف ای مثبت اثر یدارا راتیتاث نیا 

 شوند؟ی م درک و رسندی م هدف یها گروه به ها امیپ ایآ 

 شوند؟یم داده لیتحو برنامه طبق محصوالت و اطالع رسانی اقدامات ایآ 

 رند؟یگی م قرار استفاده مورد برنامه طبق اطالع رسانی منابع ایآ 

 هستند؟ بودجه حد در والتمحص و اطالع رسانی اقدامات ایآ 

 شود؟ی م دهید مالقات ها ای ،یاطالعات جلسات ،سازمان یافته یدادهایرو در یمشارکت سطوح چه 

 کنند؟ی م رییتغ سیاست گذاران یاطالعات یازهاین به پاسخ در حد چه تا اطالع رسانی مداخالت 

 ها داده/ اطالعات بلقوه منابع

 ند.هست ریدرگپاسخ به طغیان  در ی کهپزشک کارکنان ریسا و پزشکان ها، ستیولوژیدمیاپ با بحث 

 مثال عنوان به: یمحل جوامع با تعامل و طغیان به پاسخ اقدامات در ریدرگ یدانیم پرسنل از بازخورد 

 اضطراری پاسخ کارکنان ،یدمیولوژیاپ شگاهیآزما کارکنان ،افسران نظارتی

 یدیکل یشرکا و ها گروه ندگانینما با مصاحبه 

 (یرسنتیغ و یسنت) انهرس 

 شوندی م افتی اج آن در دهید بیآس یها گروه که یعموم یها مکان در میدانی یبررس. 

 قیطر از سیاست گذاران و یدیکل مخاطبان با مشاهده و مصاحبه: 

 (تجربه/  دادیرو از بعد بالفاصله ای) ه های حین ماجرامصاحب -

 . یگروه یبحثها -

 (یآموزش جلسات ها، کینیکل مثال عنوان به) خدمات لیتحو و عیتوز نقاط در مشاهده و یبررس -
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 طغیان کی از بعد یابیارز( ب

 در هک کند ییشناسا را ییاوزه هح تا کند کمک سازمان یک به تواندی مطغیان  از پس اطالع رسانی یابیارز

 برنامه یلاص مراحل .زندبپردا وعیش اطالع رسانی مشکالت به بتوانند بهتر ندهیآ در اطالع رسانی یها میت آنها

 یابیارز سواالت یالگوها مجموعه که کند عمل یابیارز ارچوبهچ کی عنوان به تواندی م راهنما نیا یزیر

 :سازدیم ۷ فرم در را طغیان از پس

 طغیان از پس اطالع رسانیی ابیارز:۷ فرم

 تخصص و تیظرف از و کرده استفاده موجود قوت نقاط و ها ستمیس از طغیان اطالع رسانی  پاسخ اآی (1

 ؟برده است بهره کیشر یها سازمان اطالع رسانی

 شده هماهنگ ریدرگ یها سازمان انیم در یموثر طور به یماریب طغیان یط یعموم اطالع رسانی ایآ (2

 ؟بود

 ه بود ؟ آیا اطالع رسانیشد منتشر مسئول مقامات توسط فعال طور به یماریب طغیان مورد در اطالعات ایآ (3

 ا شفاف و به صورت مداوم انجام می شد؟عمومی ب

 شد؟ی م انجام موثر طور به یدیکل یها گروه گرید و خطر معرض در یها گروه انیم در دادن گوش ایآ (4

به کار  وعیش تیریمد تر عیوسگیری تصمیم و امیپ توسعه در موثر طور به یندیفرا نیچن یها افتهی ایآ

 ؟شد گرفته

ها  یریگ میتصم در یابیارز نیا جینتا ایآ شد؟ یابیارز و یابیرد یماریب طی طغیان در اطالع رسانی  ایآ (5

 شد؟ ادغام

 اطالع رسانی پاسخ تیهدا در ایآ و داشت وجود محل در مکتوب یاضطرار اطالع رسانی  برنامه کی ایآ (6

 بود؟ دیمف

 دهشیی شناسا فضع نقاط بر تمرکز یبرا ایآ و دارد وجود محل در یساز هیشب و یآموزش برنامه کی ایآ (7

 د؟ش خواهدر سازگا ریاخ وعیش از شده آموخته یها درس و
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 ضطراریساخت یک برنامه اطالع رسانی ا :یبرنامه ریزششم  قدم

 برنامه ندیآفر بر تمرکز به مکتوب برنامه کی توسعه ست،ین یآمادگ برابر خود یخود به برنامه کی که یحال در

 .کندیم کمک یزیر برنامه یقبل ی مرحله جپن یدیکل عناصر آوردن دست به و یزیر

 رد مختلف طغیان یدادهایرو در ریدرگ اطالع رسانی کارکنان از یرسم ریغ یبررس کی جینتا ریز در ۸ فرم

 دادیرو کی زیمتما اطالع رسانی ییایپو و کار بار شیافزا از یریتصوفرم  نیا .دهدیم نشان را ریاخ یسالها

 طیمح نیا به مربوط که برنامه کی توسعه چرا که دهدی م نشان و ی دهدارائه م را یجد یعموم سالمت

 .است مهم اریبساست  افتهی رییتغ

 طغیان  اطالع رسانیافزایش بار کاری : ۸ فرم

 :اطالعات درخواست

 ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ افزایش :رسانه درخواست %  

 ۷۰۰ تا ۳۰۰ افزایش :یمطبوعات یها کنفرانس % 
 ۵۰۰ افزایش :محتوا دیتول %  

 ۳۰۰ افزایش :ترجمه/ یزبان یاضاف یتقاضاها% 
 ۳۰۰ افزایش :ییاجرا یشرکا%  

 :گرید مالحظات

 تغییر نگرانی از سطح ملی به بین المللی 

 احتمال مداخله های اطالع دهندگان خارج از کادر بهداشتی درمانی 
 پیامد های اقتصادی آنی 

  ارشد سیاستمدارانمداخله 

 اقدامات کلیدی برنامه ریزی:

 هبرنام موجود یها ستمیس و قوت نقاط از و دیکن یبررس راریزی برنامه گرید مرحله شش جینتا 

 .دیبساز

 نامهبر توسعه در هستند یماریب طغیان اطالع رسانی مسئول که یافراد که دیکن حاصل نانیاطم 

 .باشند داشته مشارکت
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 ؟باشد مواردیچه  شامل  برنامه باید الف(

 انکنترل طغی یک برنامه اطالع رسانی باید الزامات اساسی یا زیرساخت های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف

این برنامه باید کارکردها و نقش هایی که مورد نیاز خواهد بود، فعالیتهایی که انجام خواهد  .را مشخص کند

 شد و محصوالتی که تولید می شوند را توصیف کند.

 عیین اهدافت

 اهداف اطالع رسانی فراگیر باید در برنامه تنظیم و تفکیک شود تا مراحل مختلف آن مشخص شود:

مردم، شرکا و در  نیدر ب یآگاه شیاز جمله افزا ی در پیشرفت طغیاناهداف اطالع رسان طغیان:قبل از وقوع 

 .دیکن نییرا تع یاحتمال یدهایتهد دهی سازمان

یا احتمالی و همچنین لزوم تعامل اطالع رسانی عمومی  حتمی طغیانباید بر اهمیت  اهداف بیماری: معرفی

 در مراحل اولیه شیوع بیماری تأکید کنند.

 متاثر در مناطقجغرافیایی موارد مبتال  گسترشدر این مرحله تعداد و  اوج انتقال: نقطه افزایش سریع بیماری و

ه اغلب توانایی پاسخگویی سازمان های بهداشتی را به چالش می در یک بازه زمانی کوتاه افزایش می یابد، ک

گوش دادن مؤثر در این دوره از جمله ارزیابی و تطبیق راهبردهای اطالع رسانی در صورت نیاز، بسیار کشد. 

 .مهم است

، تعداد موارد کاهش می یابد حرکت طغیان به سمت فروکشهمزمان با  احتمالی آن: فروکشکاهش بیماری و 

که درآن مراکز درمانی قادر به پاسخگویی مناسب هستند. با  کاهش تا سطحی ادامه می دهند و همچنان به

شیوع باید ادامه یابد و اهداف باید مشمول تقویت هوشیاری و کمک به روند بهبودی اطالع رسانی این حال، 

  باشند.
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 باشد؟ یعملکردها و نقش های اطالع رسان برنامه  باید شامل چه ب(

باید نقش های مختلف اطالع رسانی یا کارکردهای الزم برای دستیابی به اهداف  حداقل برنامه اطالع رسانی

و منابع موجود، یک نفر می تواند چندین مورد از این  شرایط اضطراریبرنامه را توصیف کند. بسته به ماهیت 

. کارکردها و اده شوندنقش واحد اختصاص د نقش ها را انجام دهد یا بسیاری از افراد می توانند به یک

 مسئولیتهای مرتبط با آن ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 اهداف، راهبردها و تاکتیک های اطالع رسانی شیوع دوینمسئولیت کلی در مورد ت رهبری اطالع رسانی:

اطالع ر د نها از پشتیبانیتأکید باید بر این باشد که نمایندگان سیاسی و کارکنان آ اطالع رسانی  سیاسی:

 رسانی و اطالعات موردنیاز خود برخوردار شوند

 عمل:کاستاریکا برنامه ریزی در

امریکا، برنامه ریزی برای چالش -، دولت کاستاریکا با همکاری نزدیک با سازمان بهداشت پان۲۰۰۵در سال 

بعدی آنفوالنزا را آغاز کرد. به نظر می رسید اطالع رسانی مؤثر، یک عنصر اساسی برای طغیان  اطالع رسانی

 عمومی است، اما قبالً کارهای کمی در این زمینه انجام شده بود. سالمت پاسخگونه  هر

، بودمرحله اول فرآیند برنامه ریزی، متمرکز بر ایجاد گروهی از مسئوالن اطالع رسانی در همه وزارتخانه ها 

که  ودبیی عمومی را دارند. نقش این گروه ایجاد پیام ها سالمتنه فقط کسانی که مسئولیت های مستقیم 

شوی دست، اقدامات اساسی کنترل و  سرفه، عطسه و شست نسبت به آدابافزایش آگاهی  هدف از آن ها

. متعاقباً یک صفحه وب عمومی ، بودعمل می کند رعفونت که به عنوان هسته اصلی هرگونه واکنش همه گی

 اطالعاتابچه ها و ها، کت دادهایجاد شده بود که به عنوان یک نقطه مرکزی عمل می کرد که می توان 

چندرسانه ای را در آن ذخیره کرد. برنامه های آموزشی برای آموزش سخنگو و آموزش کارمندان بهداشت 

 گوش دادنتحقیقات و یا  کمپین های می شد. جامعه برای کمک به اجرای برنامه های آمادگی محلی برگزار

 دات بهداشتی ایجاد شده بود.و همچنین عا  زمینه همه گیریها در آگاهی  بررسی به منظور

نهایی برنامه اطالع رسانی آنفوالنزای همه گیر کاستاریکا، روند برنامه ریزی اهداف خود را برآورده  دوینبا ت

کرد، اما همچنین دامنه و پیچیدگی چالش اطالع رسانی را آشکار ساخت. همه افراد درگیر دریافتند که 

ان به عنو یعموم یامر، اطالع رسان نیبا انعکاس ا ز زمان و منابع را دارد.آمادگی نیاز به سرمایه گذاری مداوم ا

مورد استفاده قرار گرفته  کایدر کاستار یعموم خدادهای سالمتپاسخ به همه ر برای ثابت یمؤلفه فن کی

 است.
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به پیام ها، سواالت و اسناد پاسخ و سایر ابزارهای اطالع  طغیانتبدیل اطالعات  پیام و تولید محتوا: دوینت

که  بدانند انجام دهند و را رسانی که به مخاطبان کمک می کند تا خطرات را ارزیابی کنند، اقدامات محافظتی

 برای کسب اطالعات بیشتر و کمک به کجا مراجعه کنند.

الع اط محتوای، طغیانهماهنگی صدور مجوز و تأیید برای انتشار عمومی اطالعات مربوط به  مدیریت مصوبات:

 رسانی و غیره.

 شکیغیر پز بالقوهدانش و موانع  در مسئولیت جمع آوری و تجزیه و تحلیل درک خطر، شکاف :گوش دادن

 .اناطالع رسانی طغیتصمیم گیری در مورد  درعمومی و بازتاب یافته ها  سالمتنسبت به اقدامات پیشنهادی 

مسئولیت ارائه اطالعات به رسانه های محلی، ملی و بین المللی در صورت لزوم، ترتیب دادن  :ایی رسانهروابط 

 و مطمئن شدن از آمادگی کافی سخنگو کنفرانس های مطبوعاتی

 سالمتبیماری یا  طغیاناز این که آخرین اطالعات مربوط به حاصل کردن اطمینان  یریت وب سایت:مد

شده و  ثبتعمومی به طور مکرر در وب سایت سازمان شما به روز می شود و ترافیک وب، روندها و سؤاالت 

 .به آنها پاسخ داده می شود

 غیر سالمت یو سازمانها یعموم سالمت یمانهاساز میان از را خاص یشرکا شرکا: یاطالع رسان یهماهنگ

موثر و   یاطالع رسان جادیا یبرا یاطالع رسان یهماهنگ سازو کارهای نیکند و همچن یمشخص م ی راعموم

 را تعریف میکند. ریدرگ یبا شرکا دیمف

ی اطالع دها، تضمین می کند که فرایندها و پیامنزدیک به نقش گوش دادن عمل میکند  ارزیابی اطالع رسانی:

حین  یان،طغبه  پاسخ دراطالع رسانی اقدامات نتایج ارزیابی را برای بهبود . رسانی ارزیابی و اندازه گیری شوند

 .کار می برده های بعدی ب و در پاسخآن 

 تماس هاپروتکل ها، رویه ها، قالب ها و  ج(

 قداماتاورالعمل های بسیاری از پروتکل های از قبل تصویب شده مرحله به مرحله یا دستتولید پیشاپیش 

به اطالع   بیماری یا سایر موارد اضطراری بهداشت عمومی انجام شود، طغیاناطالع رسانی که باید در حین 

پاسخ اطالع رسانی را بهبود می بخشد. در حالی که انعطاف پذیری و  بالقوهسرعت بخشیده و به طور  رسانی

ین ا پروتکل ها اولین قدم برای اطمینان از دوین، تر گرفته شوددر نظسازگاری اصول مهمی است که باید 

. در بین پروتکل ها، رویه ها، قالب ها و اعمال میشوددر اطالع رسانی  طغیاناصول اطالع رسانی  است که

 می تواند شامل موارد زیر باشد: طغیان، یک برنامه اطالع رسانی تماس ها
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 رسانه ها، سازمان های مراقبت های اطالع رسانیکارکنان  تماس با تیم واکنش اضطراری، های لیست ،

 اطالع رسانی عمومی از سازمان های همکار مامورانبهداشتی، 

  ۳مرحله )توجه: به  احتمالییا  حتمی واگیرداریک پروتکل خاص برای اولین اعالم یک تهدید بیماری 

 شفافیت( -مراجعه کنید زی برنامه ری

 عموم مردم، رسانه های خبری، متاثرابی به مخاطبان متنوعی همچون جوامع توزیع اطالعات برای دستی ،

های مختلف توزیع و انواع  ها ممکن است به کانال که هر یک از آن شرکاهای  کارکنان داخلی، سازمان

 مختلفی از اطالعات نیاز داشته باشند.

 و ترجمه  پیام که باید برای تولید، ویرایش برای انتشار با تکنولوژی باال یا پایین پروتکل برای موارد مختلف

وب، تماس های تلفنی،  از طریق ایمیل، ارسال یعایجاد شود به عنوان مثال رسانه ها، سیستم های توز

سیستم های اطالعات تلفنی، پیام های متنی، توزیع پوستر و توزیع جزوه، جلسات محلی، اطالع رسانی 

 داخلی و نامه پستی.

 از جمله طغیانتعیین نگرانی ها، دانش، نگرش ها و رفتارهای مخاطبان در حین  مواردی به منظور ،

 به کار بردنالگوهای خاص برای جمع آوری اطالعات و سازماندهی یافته ها، به همراه پروتکل هایی برای 

 دن(: گوش دایبرنامه ریز ۴بیماری )نگاه کنید به مرحله  طغیانروند تصمیم گیری مدیریت  درتوصیه ها 

 احتمالیاطالع رسانی از جمله پروتکل های  اقدامات و هماهنگیشرکای کلیدی و مشارکت  ترتیب دادن 

عمومی برای محدود کردن ریسک و سایر به  سالمتجدید، توصیه های  دستاوردهایدر اعالمیه مشترک 

 برنامه ریزی: هماهنگی(. ۲روزرسانی های کلیدی )نگاه کنید به مرحله 

 به ) زبان های مختلفو پشتیبان، کارشناسان موضوع و ظرفیت  رهبران سازمان از جمله تعیین سخنگوی

عمومی مراجعه کنید: یک دفترچه راهنمای سالمت اطالع رسانی رسانه ای مؤثر در مواقع اضطراری 

WHO) 

 از جمله:  طغیاناطالع رسانی  رایج پروتکل ها و ترتیبات خاص برای رفع چالش های 

 و پیام ها،  محتواسریع  مسئولیت تأیید -

 گسترده،  طغیانبرای کارکنان اطالع رسانی در حین  شیفت شغلی ساماندهی -

 بررسی قانونی مواد اطالع رسانی  -

 .ی طغیانمرتبط با اطالع رسان یمال تیریمد -

  برای درک اثربخشی اطالع رسانی در حمایت از  طغیانفرآیندها و روشهای ارزیابی اطالع رسانی در حین

اطمینان از  جهت طغیانو همچنین طرحی برای ارزیابی اطالع رسانی در پی  طغیاناف مدیریت اهد

 های سازمانی . آموختن دروس و پیشرفت

 ه روز رسانی، شبیه سازی و برنامه ریزی های آموزشی برای ارتقا آمادگی.ب 
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 : آموزشیبرنامه ریزقدم هفتم 

ا تدوین یک برنامه کتبی، تعیین کننده اصلی موفقیت نیست. ب طغیانتضمین روند برنامه ریزی اطالع رسانی 

برنامه ریزی باید به پیشرفت های اساسی در آمادگی و شبیه سازی ها تبدیل شود، آموزش و به روز رسانی 

 بخش های مهم روند برنامه ریزی هستند. از جمله مالحظات اساسی در این زمینه:گی های مداوم، هم

 و عملکرد مربوطه باید برنامه های آموزشی در مورد اطالع رسانی درباره خطر انجام  برای آشنایی با تئوری

 شود.

 کارکنان اطالع رسانی  با هدایت شده بحث هایو  ازی های رومیزیتمرین های آموزشی از قبیل شبیه س

مک وثر کم طغیانو واکنش اضطراری به ایجاد آشنایی با الزامات اطالع رسانی  طغیانو کارکنان مدیریت 

 می کند.

  به افراد مسئول روابط رسانه ای و سخنگو باید فرصتی داده شود تا با برگزاری همایش ها و مصاحبه های

 مطبوعاتی منظم درمورد موضوعات غیر اضطراری، تجربه برخورد با مطبوعات را به دست آورند.

 اختار های روزمره، پرسنل، س فرایندابق با برنامه ها باید به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرند تا از تط

 .اطمینان حاصل شودبهداشت عمومی  فوریتسازمانی و برنامه ریزی گسترده تر 

  را  انطغیهای برنامه ریزی اطالع رسانی  باید برنامه اطالع رسانی اضطراری و سایر فعالیتمدیریت ارشد

 .پشتیبانی کند

 اقدامات کلیدی برنامه ریزی:

 ی از برنامه ها، شبیه سازی و گسترش آگاه طغیاناطالع رسانی  سازمان برای برای تست آمادگی

 هایی را ترتیب دهید.

 مدیریت ارشدتوسط  اطمینان از تایید برنامه ها و فعالیت های دیگر. 
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 نامه واژه

 داشتی،به مثبت دستاوردهای ترویج برای اطالع رسانی استراتژی استفاده از :ررفتا تغییر اطالع رسانی برای 

 .است رفتار تغییر شده اثبات های مدل و ها تئوری براساس

 بخش  در سالمت ارتقاء والزامات برای منابع سازمانی، ساختارهای پایدار، های مهارت توسعه :سازی ظرفیت

 .بهداشت دستاوردهای کردن برابر چند و دادن امتداد برای ها، بخش سایر و های بهداشت

 برای ها پیام و اطالع رسانی اقدامات معرض در گرفتن قرار پی در انتظار مورد نتایج :اطالع رسانی اهداف 

 .برنامه کلی هدف از حمایت

 ا،شرک ها، رسانه جمله از اطالعات، اصلی که منابع آنچه تحلیل و تجزیه و آوری جمع :اطالع رسانی بر نظارت 

 .هستند در حال اطالع رسانی آن  سالمت عمومی مردم در یک فوریت عموم و اندرکاران دست و منتقدین

 مرگ و بیماری ایجاد باعث آن که سریع گسترش و انسانی مبتال به بیماری واگیردار پیدایش موارد :طغیان 

 .شود می احتمالی

 راداف از زیادی تعداد معموالً  و کند می عبور المللی بین مرزهای از که گیر همه بیماری :گیری )پاندمی( عالم 

 .دهد می قرار تأثیر تحت را

 سانی ک بگذارند، تأثیر آن بر توانند می که کسانی یا پروژه/ رخداد یک از متاثر افراد یا گروهها سازمانها، :شرکا

اشد ب داشته شرکت رتباط دارند،ا پروژه/ رخداد اطالع رسانی با که کارهایی انجام در مستقیماً است ممکن که

 یا نداشته باشند.

 هدف ای هدف یک به نسبت متقابل مسئولیت و همکاری با که است گروه هایی یا افراد بین روابط :مشارکت 

 .شود می مشخص خاص

 داخلهم به نیاز که است منتظره غیر یا غیرمعمول اتفاق یک عمومی سالمت فوریت یک :عمومی سالمت فوریت 

 .دارد عمومی سالمت بر جدی تأثیر و دارد فوری سخپا یا 

 عبارت این. دهند می انجام خطر یک شدت و خصوصیات مورد در مردم که است ذهنی داوری :خطر درک 

 .شود می استفاده سالمتی یا زیست محیط تهدیدات و طبیعی خطرات با رابطه در بیشتر

 ردنک درگیر و تأثیرگذاری دستیابی، برای ای شده زیری برنامه فرآیندهای و شامل اقدامات :اجتماعی بسیج 

 و توانمند محیطی بتواند جامعه میشود تا تا ملی سطح از بخشها همه در جامعه به مربوط بخشهای کلیه

 .کند ایجاد اجتماعی تحوالت و مثبت رفتار بر تأثیرگذار

 گیری صمیمت روند در چشمگیری یدرگیر یا بگیرند قرار تأثیر تحت است ممکن که هستند کسانی :ذی نفعان 

 .باشند داشته شده گرفته تصمیمات پیامدهای و موضوع درباره

 قادر ار کنندگان شرکت که فرضی رویداد یک درباره سناریو بر مبتنی تمرین یک :سازی شبیه های تمرین 

 سب کننداطالع رسانی را ک آمادگی پیشنهادی، واکنشهای و اقدامات سری یک سازی شبیه با سازد می

 


