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Ë کمیته آموزش و پژوهش:دکتر عبدالرضاپازوکی

Ë کمیته امداد و نجات: دکتر احمد اسفندیاری

Ë کمیته بهداشت: دکتر علی مهرابی توانا

Ë کمیته پرستاری: دکتر مسعودفالحی

Ë کمیته پدافندزیستی: دکتر شهرام علمداری

Ë کمیته توانبخشی: دکتر سیدعلی حسینی

Ë کمیته درمان: دکتر غالمرضامعصومی

Ë  کمیته مدیریت: دکتررسول زرگرپور

Ë کمیته بین الملل: دکتر محمد حسین اسدی - دکتر علی اردالن

    مسئولین کمیته های علمی کنگره





Ë مسئول کمیته های دانشجویی: حامد محمدی

Ë کمیته آموزش وپژوهش: امیر ساالری

Ë کمیته امداد ونجات: احمد سلطانی

Ë کمیته بهداشت: جواد بابایی

Ë کمیته پرستاری: وحید قنبری

Ë کمیته پدافندزیستی: عیسی مالمیر

Ë کمیته توانبخشی: فردین علیپور

Ë کمیته درمان: علیرضا حاجیونی

Ë کمیته مدیریت: عباس استادتقی زاده

Ë کمیته بین الملل: نرگس روحی

    کمیته های دانشجویی کنگره





Ëآباد معصومه
Ëاحمدی شکوفه
Ëاردالن علی
Ëاستاد تقی زاده عباس
Ëاسدی محمدحسین
Ëاسفندیاری احمد
Ëاصفهانی سیدمحمدمهدی
Ëآقاجانی محمدحاجی
Ëاکبری مجتبی
Ëامامی رضوی سیدحسن
Ëامیرعلوی سیروس
Ëامینی زاده محسن
Ëامینی صابر
Ëانوشه منیره
Ëبابا محمودی عبدالرضا
Ëبابائی جواد
Ëبهادری محمدکریم

Ëبهرام نژاد فاطمه
Ëبوالحسنی خسرو
Ëبینات سعید
Ëپازوکی عبدالرضا
Ëپازوکی محسن
Ëپور فتح ا... علی اکبر
Ëپورحسینی سمیراالسادات
Ëپورحسینی سیدمحمد
Ëپورحیدری غالمرضا
Ëتافته گودرز
Ëتوفیقی شهرام
Ëجغتائی محمدتقی
Ëجاللی غالمرضا
Ëجوادی سیدمحمدحسین
Ëچراغی محمدعلی
Ëچگنی بیژن
Ëحاتمی حسین

Ëحاجیونی علیرضا
Ë...حافظی رحمت ا
Ëحسینی تیمور
Ëحسیني سیدعلي
Ëحسینی مازیار
Ëحسیني محمدعلي
Ëحقی حامد
Ëخاتمی سید مسعود
Ëخانکه حمیدرضا
Ëداددوست لیال
Ëدانشمندی محمد
Ëده مرده
Ëدهقان حسین
Ëدهقان رضا
Ëدهقانپور رضا
Ë...رجب زاده عزیزا
Ëرژه ناهید

    اعضای کمیته علم�ی به ترتیب حروف الفب�ا



Ë رمضان خانی علی
Ëرئیس زاده محمد
Ëرئیس زاده محمد
Ë...زابلی روح ا
Ëزارع مهدی
Ëزاغری منصوره
Ëزرگان جمیل
Ëزرگرپور رسول
Ëساالری امیر
Ëسلطانی احمد
Ëسهرابی زاده ساناز
Ëسوری حمید
Ëسیاری علی اکبر
Ëسیدین حسام الدین
Ëشجاع فرد جواد
Ë صادق رسول
Ëصالح فاطمه
Ëطالبیان محمدتقی
Ëعامری احمد
Ëعامریون احمد
Ëعبادی عباس
Ëعباس زاده عباس
Ëعراقی زاده حسن
Ëعرب خردمند جلیل
Ëعسکری امیر
Ëعصاریان نژاد حسین
Ëعقیقی علی

Ëعلمداری شهرام
Ëعلی پور فردین
Ëعلیخانی افشین
Ëعین اللهی بهرام
Ëغدیانی علیرضا
Ëفتحیان نصراهلل
Ëفرزین نیا بابک
Ëفرهادی محمد
Ëفالحی مسعود
Ëفیاض محمودرضا
Ëقاضی زاده هاشمی سید حسن
Ëقائد امینی روح اهلل
Ëقناعت پیشه الهام
Ëقنبری وحید
Ëکاروند غالم عباس
Ëکرانی حسن
Ëکرمی علی
Ëکریمی مهدی
Ëکمالی محمد
Ëکولیوند پیرحسین
Ëگلمکانی مهدی
Ëگیوه چی سعید
Ëلشکری محمدحسین
Ëمالمیر عیسی
Ëمبین محمدرضا
Ëمجیدی علی
Ëمحققی محمدعلی

Ëمحمدی حامد
Ëمحمدی رضا
Ë...محمدی شکرا
Ëمرادیان محمدجواد
Ëمرعشیان مسعود
Ëمصلی نژاد زهرا
Ëمعصومی غالمرضا
Ëملک محمد جواد
Ëمهدی پور علی
Ëمهرابی توانا علی
Ëمهشیدفر بابک
Ëمهماندار محمدرضا
Ëموسوی قاسم
Ëمیربیگی شبنم
Ëمیرزابیگی محمد
Ëمیکائیلی ابراهیم
Ëنادی محسن
Ëنجاتی امیر
Ëندافی کاظم
Ëنوریان بهروز
Ëنیكبخت نصرآبادي علیرضا
Ëهنردوست عباس
Ëیادگاری فریبا

    اعضای کمیته علم�ی به ترتیب حروف الفب�ا



Ëابراهیمی اعظم
Ëاحمدی رحمان
Ëاحمدی مجید
Ëاسدبیگی حامد
Ëاسکندری محسن
Ëامینی آذر حسن
Ëاوجاقلو ثریا
Ëبرکان علی
Ëچینی گرزاده مسعود
Ëحامد کلوانی
Ë حدادی قاسم
Ëحسینی حسین
Ëحسینیان امیرحسین
Ëخان بابایی رضا
Ëخطیبی راحله
Ëدرخشان سیدامین
Ë رجبی فاطمه

Ëرحمانی مجید
Ëرحیمی حسین
Ëرحیمی حمیدرضا
Ëرضایی مریم
Ëزاهدی حمیدرضا
Ëسروشیان علی
Ëشریفی حسین
Ëصالحی مرضیه
Ëعابدی حسن
Ëعالی زاده رامین
Ëعالی زاده رضا
Ëعدالت خواه مرجان
Ëعسگری جابر
Ëعصمتی مجید
Ëعلی اصغری مهین
Ëعلی پور فردین
Ëقائدامینی روح اهلل

Ëقطعه محمود
Ëکبیری اکبر
Ëکریمی ابوالفضل
Ë مالمیر عیسی
Ëمحمدی امیرعباس
Ëمحمدی شکراهلل
Ëمختاری حسن
Ëمظفری روح اهلل
Ëمالیی الهام
Ëمیراحمدیان سیدهاشم
Ëمیراحمدیان مسعود
Ëمیرزایی محمد
Ëنجفی علی
Ëنجفی علی اصغر
Ëنظام الدین سید محسن
Ëنوروزی ابدی خسمخی مجید

    اعضای کمیته اجرایی به ترتیب حروف الفب�ا





ام��روزه ح��وادث و بالیا بخش بزرگي از منابع و برنامه هاي دولت ها را به خود اختصاص دادهاند. اخبار و رس��انه ها هر 
روز حامل اطالع رساني در خصوص بروز حوادث مختلف در سراسر دنیاست. تغییرات جوي، دست كاري هاي بشر در 
طبیعت و رشد سریع تكنولوژي، آسیب پذیري مردم و بروز حوادث را افزایش داده است .آمارها معرف رشد فزاینده ي 
وقوع حوادث در گوشه و كنار دنیا ميباشند. حوادث و بالیا همه ساله تلفات جاني و خسارات مالي فراواني به دولت ها 
و ملت ها تحمیل مي كنند. در سال 2010  حدود ۳۸5 حادثه ي طبیعي در ۱۳۱ كشور جهان به وقوع پیوست. این 
حوادث جان بیش از ۲۹7 هزار نفر از مردم دنیا را گرفت، ۲۱7 میلیون نفر از جامعه ي جهاني را تحت تأثیر قرار داد و 

منجر به 123.9 میلیارد دالر خسارت شد.
در دهه ي گذش��ته نزدیك به یك میلیارد نفر از مردم جهان یعني حدود یك شش��م جمعیت كره ي زمین به طور 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم درگیر حوادث و بالیا بوده اند. بیش از 90% مرگ و میرها در كشورهاي درحال توسعه و كم 
پیشرفت ناشي از وقوع حوادث و بالیا مي باشد. ایران كشوري درحال توسعه در آسیا است كه مستعد حوادث و بالیاي 
گوناگون طبیعي و انسان ساخت بوده و به عنوان یكي از آسیب پذیرترین كشورها در جهان مطرح مي باشد. در 90 سال 
گذشته بیش از 180 هزار نفر در اثر وقوع حوادث طبیعي جان خود را از دست داده و چندین برابر این تعداد نیز دچار 

آسیب و صدمات جسمي، رواني و اجتماعي شده و دارایي هاي خود را از دست داده اند.
براساس تعریف، حوادث و بالیا اتفاقاتي هستند كه ایجاد اختالل در فعالیت هاي معمول اجتماعي كرده، بیش از 
توان منطقه ي آسیب دیده براي مقابله بوده و آسیب هاي مالي و جاني به همراه دارند. مدیریت مؤثر این اتفاقات مخرب 
و آسیب رسان بستگي به قدرت پیش بیني عوارض و مشكالت ناشي از وقوع حوادث و برنامه ریزي براي پاسخ مؤثر به 

مشكالت ناشي از آنها دارد.
درحال حاضر مدیریت حوادث و عوارض ناشي از آنها به منظور حفظ جوامع و تأمین ثبات، امري ضروري است. 

   پیام رئیس کنگره ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا



حوزه ي سالمت در بین تمام اركاِن درگیر در مدیریت حوادث و بالیا، داراي جایگاه ویژهاي است؛ زیرا اولین و مهم ترین مطالبه 
و دغدغه ي مردم، س��المت اس��ت. آمادگي از اركان اصلي مدیریت حوادث بوده و در ساده ترین شكل، نیازمند برنامه ریزي، 
آموزش پرسنل، آموزش جامعه و تمرین و ارزیابي است. این آمادگي در سطح فردي؛ به افزایش دانش، بهبود نگرش و كسب 
مهارت هاي الزم، در سطح محلي؛ به تدوین برنامه، تأمین منابع و مشخص كردن ساختار مدیریت محلي و در سطح ملي؛ به 

تدوین سیاست ها، دستورالعمل ها و راهنماهاي عملكردي نیازمند مي باشد.
لذا کلیه عوامل درگیر در مدیریت سالمت درحوادث و بالیا الزم است به منظور افزایش ظرفیت ساختاری و عملکردی 
این حوزه و کاهش آسیب پذیری آن در کلیه سطوح تالش نموده و موجبات آرامش و امنیت مردم را فراهم نمایند. در این 
راستا ششمین کنگره سالمت در حوادث و بالیا با محوریت تاب آوری سعی دارد با گردهم آوری کلیه متخصصین داخلی و 
خارجی در قالب نشست های علمی ضمن تبادل تجارب موجود در این حوزه زمینه ساز ارتقای تاب آوری ملی حوزه سالمت 

در ارتباط با کلیه حوادث و بالیا باشد.

دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی
رئیس کنگره



حوادث و بالیا هر روزه در سراس��ر جهان اتفاق افتاده و تاثیرات ش��دیدی بر کیفیت زندگی افراد، خانواده ها و جوامع 
می گذارند. امروزه مخاطرات و حوادث بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ما بوده و درکنار آنها تدابیر انسانی است که امکان 
مقابله موثر، کاهش خطرات ناشی از وقوع آنها و تداوم زندگی بشری حتی با کیفیتی باالتر را امکان پذیر می کند. بر 
اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی بین المللی حوادث )2013( در 20 سال گذشته سیل بیشترین فراوانی را در بین کل 
حوادث داشته ولی بیشترین مرگ و میر مربوط به زلزله و سونامی بوده است. این گزارش مشابه گزارش جهانی حوادث 
و بالیا که در سال 2007 منتشر شده است معرف افزایش مرگ و میر، مصدومیت و آسیب اموال مردم ناشی از وقوع 
حوادث و بالیا می باشد. در حقیقت هیچ کشور، منطقه، فرد یا جامعه ای مصون از آثار تخریبی حوادث نمی باشند. بر 
اساس گزارش سازمان ملل حدود 75% مردم جهان در مناطقی زندگی می کنند که حداقل یکبار در 20 سال گذشته 

از اثرات مخرب حوادث طبیعی متاثر شده اند. 
کش��ورهایی که از منابع کمتری برخوردارند نس��بت به این حوادث آسیب پذیرتر بوده و به توجه و حمایت های 
بین المللی بیشتری نیازمند هستند. در زمانی که حوادث اتفاق می افتند منابع به سمت آنها حرکت داده شده و در جهت 
حفظ و نجات جان مردم هزینه شده و توسعه منطقه متاثر را به تعویق انداخته و گاهًا کامال فرایند توسعه را متوقف 
و یا حتی معکوس می کنند. در نتیجه برنامه های کاهش خطر و توسعه پایدار کامال با یکدیگر عجین بوده و متاثر از 
یکدیگرند و لزوم توجه ویژه به برنامه های کاهش خطر، خصوصا پیشگیری، آمادگی و افزایش تاب آوری اجتماعی کامال 

مشهود می باشد.
جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غربی آسیا بر روی کمربند خشک کره زمین واقع شده و حدود 60 درصد 
خاک ایران بوسیله کوهستان و مابقی توسط صحرا پوشیده شده است. از 40 مورد مخاطرات طبیعی شناخته شده 
حدود 31 مورد آن در ایران اتفاق افتاده اس��ت. در این میان زلزله، سیل، خشکسالی، جنگل زدایی و توسعه صحراها 
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فراوانی بیشتری دارد. شواهد تاریخی نشان دهنده مرگ ومیر زیاد، آسیب اقتصادی و اجتماعی شدید در اثر وقوع زلزله بوده 
است. در 90 سال گذشته بیش از 180 هزار نفر حیات خود را در اثر زلزله در ایران از دست داده اند. شهرهایی مثل تهران، 
تبریز، طبس، منجیل، بم و رودبار آسیب های جدی در اثر وقوع زلزله را تجربه کرده اند. این شواهد معرف آن است که تقریبا 
تمام خاک ایران توسط وقوع زلزله متأثر شده است. عالوه بر اینها با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی، ایران پذیرای حجم 

زیادی پناهنده از کشورهای منطقه نیز بوده است. 
معموال وقوع حوادث تاثیرات عمیقی بر حیات، معاش و فرایندهای اجتماعی زندگی بشری گذاشته محیط زندگی را نیز 
تخریب می کند. در میان تاثیرات عدیده و متنوع حوادث تاثیرات سالمتی نیاز به توجه بیشتری دارند. زیرا سالمتی اولین و 
مهمترین مطالبه مردم در شرایط عادی و در زمان وقوع حوادث و بالیا می باشد. وقوع حوادث و بالیا می تواند حوزه سالمت 
را با تعداد زیادی مجروح و مصدوم مواجه نموده و فش��ار زیاد و طوالنی بر این سیس��تم وارد نماید. ارائه دهندگان خدمات 
سالمتی باید درک جامعی از شرایط حاکم بر حوزه سالمت قبل، حین و بعد از وقوع حوادث داشته و مهارت های الزم را برای 
مقابله با اثرات ناشی از وقوع این وقایع کسب نمایند. به منظور کاهش خطرات ناشی از وقوع حوادث تدوین چارچوب قانونی 
مناسب، آموزش عموم مردم و ارائه دهندگان خدمات سالمتی، تدوین سیاست های جامع مدیریت خطر، طراحی گایدالین ها 
و پروتکل های جامع ضروری می باشد. لذا مدیران و سیاست گذاران بحران کشور الزم است با بازسازی و استحکام سازه ها، 
تقویت زیرساخت ها افزایش ظرفیت بافری به منظور استمرار فرایندها و خدمات اجتماعی مورد نیاز مردم پس از وقوع حوادث 
و افزایش ظرفیت پاسخ جامعه خصوصا حوزه سالمت ضمن افزایش آمادگی جامع تاب آوری اجتماعی را نیز در تمامی حوزه ها 

افزایش دهند.
ششمین کنگره سالمت در حوادث و بالیا سعی دارد با حضور کلیه متخصصین، اندیشمندان، مدیران و محققین داخلی 
و خارجی حوزه سالمت ضمن معرفی یافته های جدید علمی در این زمینه امکان ارزیابی خدمات انجام شده، شکل گیری 
شبکه های علمی ملی و بین المللی را فراهم آورده به عنوان بزرگترین اتفاق علمی مرتبط با حوادث و بالیا در منطقه گامی 
موثر برای تبادل تجارب در عرصه بین المللی، افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری جوامع در مقابل آثار سوء آنها بردارد. 
حضور اندیشمندانی از سراسر جهان این امکان را فراهم خواهد نمود که در کلیه حوزه های مرتبط از جمله درمان، پرستاری، 
توانبخشی، مدیریت سالمت، آموزش، امداد و نجات و بهداشت یافته ها و تجارب علمی مبادله شده و زمینه توسعه پایدار در 

کشور اسالمی ایران فراهم گردد.
این کنگره با رویکرد تاب آوری به عنوان محور مداخالت و برنامه های مرتبط با مدیریت سالمت در حوادث و بالیا سعی 
دارد اهمیت مداخالت جامعه محور و لزوم توجه به افزایش ظرفیت ها و اتخاذ رویکرد کاهش خطر در تمام حوزه ها را تاکید 

نماید.

دکتر حمیدرضاخانکه
دبیر علمی کنگره
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پرستاری در زمان حوادث و بالیا: نقدی بر الگوهای موجود
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nvakhshoori@gmail.com ٭ دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: از آنجا که پرستاران بزرگ ترين گروه ارائه دهنده خدمات سالمت بوده و در پاسخ به حوادث و باليا نقش 
مهمی دارند، لذا بررسی وضعيت پرستاری و آگاهی از الگوهای رايج خدمات پرستاری در حوادث و باليا حائز 
اهميت و ضرورتی انکار ناپذير است با اين وجود، بر اساس بررسی های انجام شده توسط محققين، مدل های 
اندکی وجود دارند که پرستاری و خصوصاً آمادگی پرستاران در حوادث و باليا را نشان دهند. مطالعه حاضر با 

هدف بررسی مدل ها و الگوهای موجود برای پرستاران در زمان حوادث و باليا انجام شد. 
روش: در اين مطالعه جهت مرور الگوهای موجود در اين زمينه، با مرور گس��ترده منابع تا س��ال 2013 در 
پايگاه ه��ای اطالعاتی معتب��ر در دس��ترس مانن��دMedline، Pubmed، Blackwell، Elsevier، Proquest و 

Iranmedex کليه مدل های مرتبط با پرستاری در حوادث و باليا بررسی و تحليل شد. 
یافته ها: مدل هايی که در اين زمينه يافت شدند بسيار محدود بوده و شامل 4 مدل می شدند. مدل سالمت در 
حوادث و باليا با تاکيد بر هماهنگی به بررسی مشکالت کل تيم سالمت در زمان ارائه خدمات سالمتی پرداخته و 
نگاه مديريتی داشته است. خاص پرستاری نبوده و کل تيم سالمت را در نظر گرفته است. در حاليکه تمرکز مدل 
توانبخشی بيشتر بر بازگشت افراد به زندگی و جامعه بوده، بصورت چندرشته ای انجام شده و خاص پرستاری 
نمی باشد. از طرفی مدل جنينگز، نقش های پرستار را در کليه مراحل قبل، حين و بعد از حوادث و باليا مطرح نموده 
اما مدل پرستاری بهداشت جامعه است و مدل پرستاری نظامی، بيشتر بر پاسخ موثر و سريع با الگوی نظامی 
تاکيد می نمايد و توصيه ای در حوزه عادی و جامعه در آن برای آمادگی پرستاران غير نظامی ارائه نشده است. 
بحث و نتیجه گیری: از بررسی مدل های حاضر مشخص می شود که مدلی جامع در خصوص پرستاری 
در حوادث و باليا تاکنون متناسب با شرايط کشور ما طراحی نشده است. مدل هايی که در اين زمينه وجود دارند 
بسيار جامع بوده و يا مبتنی بر فرهنگ ما نمی باشند، لذا نياز است با طراحی مدلی جامع، وضعيت پرستاران 
حوادث و باليا برای ارائه خدمات در زمان وقوع چنين حوادثی، تبيين شده تا بدين وسيله بتوان دريافت اين گروه 
برای ارائه خدمات دارای چه مشکالتی هستند، اين مشکالت چه نتايجی در پی دارد، اين نتايج چگونه بر خدمات 

بعدی تاثير می گذارند و خدمات در چه زمينه ای ارائه می شوند.
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بهترین نظام مراقبت بیماریهای واگیر برای هشدار زودهنگام دربالیا 
چیست؟نظام مراقبت سندرمیک

ابوالقاسم امیدواری نیا *، محمود سروش، الهام سیادت، محمد نصر دادرس
omidvarinia2007@yahoo.com  ٭ مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

مقدمه : حسن اجرای مقررات بهداشتی بين المللی نياز به گزارش دهی با طيف وسيع داشته تا بتوان هر گونه 
روي��دادی را بطور دقيق در کوتاه ترين زمان ممکن تحت کنترل قرار داد.هدف اصلی نظام مراقبت س��ندرميک، 
گزارش زود هنگام همه گيری های مبتنی بر جامعه است. نظام مراقبت سندرميک برای تقويت نظام فعلی مراقبت 
بيماريها در مکانهايی که هنوز نظام مراقبت فعلی حضور فعال نداشته و يا گزارش دهی با تاخير صورت ميگيرد و 
همچنين "پيش بينی به قصد پيشگيری " طراحی شده است )مناطق مرزی – اماکن تجمعی مانند زندانها و پادگانها 
و بيمارس��تان های خصوصی و کمپ ها و... (.اين نظام بس��يار ساده طراحی شده و به راحتی قابل اجرا است. 
مراقبت سندرميک در کنار مراقبت روتين می تواند کليه ابعاد رخدادهای بهداشتی بين المللی را بهنگام پوشش 
دهد و همچنين در شرايط بروز باليا و فوريتها اعم از ابعاد بيولوژيک، شيميايی، هسته ای و تشعشعی مفيد باشد. 
موضوع اساسی آن است که در نظام مراقبت سندرميک گزارش دهی تنها قدم اول ميباشد، تيم ارزيابی و واکنش 
سريع شهرستان وظيفه تاييد و يا رد طغيان را به عهده خواهد داشت که بايد به سرعت و با کمک آزمايشگاه به 
آن پاسخ دهد .يکی از مسئوليت های اين نظام پاسخ به شايعات بوده که بايد به آن توجه ويژه ای بعمل آيد. فرم 
گزارش سندرميک تعداد بيماران در منطقه آسيب ديده از باليا و حوادث بطور روزانه و هفتگی توسط تيم عملياتی 
مستقر در منطقه و تيم عملياتی شهرستان تکميل و به سطوح باالتر عملياتی ارسال می گردد. نام سندرم ها و 
تعاريف مورد استفاده در نظام مراقبت سندرميک: 1- سندرم تب و خونريزی:وجود تب بيش از 38 درجه دهانی 
به همراه خونريزی حداقل از دومحل از مناطق زير: خونريری از پوس��ت)بصورت کبودی و يا خونريزی نقطه 
نقطه( يا خونريزی از دستگاه تنفسی فوقانی)خونريزی از لثه يا بينی( يا خونريزی از دستگاه تنفس تحتانی)خلط 
خونی( يا خونريزی از دس��تگاه گوارش)استفراغ خونی يا مدفوع خونی يا مدفوع سياه( يا خونريزی از دستگاه 
ادراری)ادرار خونی( يا خونريزی از دستگاه تناسلی)خونريزی غير طبيعی زنانه( سندرم تب و بثورات پوستی: 
وجود تب و حداقل يکی از عالمتهای زير: ماکول-پاپول – وزيکول- تاول زخمهای پوس��تی فاقد علت ضربه يا 
بريدگی 2- سندرم شبه انفلوانزا: وجود تب به همراه حداقل يکی از عالمتهای زير در طول يک هفته : گلودرد - 
سرفه 3- سندرم اختالل شديد تنفسی:وجود عاليم شبه انفلوانزا به همراه حداقل يکی از عاليم زير: تنگی نفس - 
خلط خونی - تنفس صدادار - تورفتگی عضالت بين دنده ای در حين تنفس - تنفس تند)کودکان بيش از 40 مرتبه 
در دقيقه-نوجوانان بيش از 30 مرتبه در دقيقه-بزرگساالن بيش از 20 مرتبه در دقيقه( 4- سندرم مننژه: وجود 
حداقل دوعالمت از عالمتهای زير: تب - سردرد شديد - استفراغ مکرر - عاليم عصبی)سفتی گردن-تشنج-کاهش 
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هوشياری-تحريک پذيری( 5- سندرم تب طول کشيده:وجود تب بيش از 3 روز به همراه عاليم غير اختصاصی 
)از قبيل سردرد خفيف-درد عضالت-کوفتگی بدن-حال عمومی بد( 6- سندرم مسموميت غذايی: بروز عاليم زير 
بعد از مصرف مواد غذايی: تهوع و استفراغ - شکم درد)دل پيچه( 7- سندرم اسهال شديد آبکی)غير خونی(:وجود 
عاليم مسموميت غذايی به همراه اسهال شديد آبکی 8- سندرم اسهال خونی: وجود عاليم مسموميت غذايی به 
همراه اسهال خونی 9- سندرم زردی:بروز عاليم زردی در سفيدی چشم به همراه حداقل يکی از عاليم زير زردی 
زير زبان - زردی خط وسط شکم 10- سندرم فلج شل حاد: بروز ناگهانی فلج شل )عدم حرکت اندامها خصوصا 
پاها( به همراه عدم سابقه آسيب جسمانی 11- سندرم شوک: سابقه بيماری عفونی)مشکوک يا قطعی( در حداقل 
يک عضو بدن و تب بيشتر از 38 درجه دهانی يا کمتر از 36 درجه دهانی به همراه فشار سيستولی کمتر از 90 
ميلی متر جيوه 12- سندرم سرفه مزمن: سرفه پايدار)مداوم( به مدت دوهفته يا بيشتر و معموال همراه با خلط 
13- سندرم مرگ ناگهانی: توقف نبض و تنفس بمدت بيش از 10 دقيقه در فاصله کمتر از 24 ساعت از شروع 
عاليم بيماری بحث و نتيجه گيری:) Results& Conclusion( :مبنای نظام مراقبت سندرميک در حقيقت مبتنی 
بر شکايت اصلی بيمار می باشد که در قالب سندرم ها طراحی شده اند. بهترين مکان برای بکارگيری اين نظام 
فيلدهای CHAOTIC بخصوص فيلد حوادث و باليا می باشد . جمهوری اسالمی ايران اولين کشور در کل منطقه 
EMRO است که اين نظام مراقبت بسيار حساس را بصورت دانش بومی طراحی کرده و هم اکنون مرکز مديريت 
بيماريهای واگير اين نظام مراقبت دارای خاصيت هشدار زودهنگام برای بيماريهای واگير می باشد. در 5 استان 

کشور بصورت WEB- BASED در حال پايلوت دارد. 

واژه هاي کلیدي:هشدارزودهنگام EWS بیماریهایواگیر،نظاممراقبتسندرمیک،کشفزودرس،بالیا
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بررسی تأثیر آموزش به روش شبیه سازی شده بر میزان آمادگی پرستاران 
در انجام تریاژ حوادث و فوریت های پزشکی

ابوالفضل فرجی، حمید رضا خانکه * محمدعلی حسینی، کیانوش عبدی، پوریا رضاسلطانی
hamid.khankeh@ki.se .٭ دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: کليد موفقيت در مديريت تعداد باالی مصدومين با منابع محدود، ترياژ می باشد که بدون آمادگی بزرگترين 
گروه تيم سالمت در انجام آن، يعنی پرستاران امری ناممکن به نظر می رسد. هدف از اين مطالعه تعيين تأثير 
آموزش به عنوان يک استراتژی ارتقاءآمادگی با روش شبيه سازی شده بر ميزان آمادگی پرستاران در انجام 

ترياژ حوادث و فوريت ها است. 
روش: در مطالعه ای نيمه تجربی 60 پرس��تار بيمارستان روانپزش��کی رازی در سال 1390 که بر اساس 
معيارهای ورود به مطالعه انتخاب شده بودند به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو 
گروه 30 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش آزمون سنجش سطح دانش شامل اطالعات دموگرافيک 
و 30 سئوال 4 گزينه ای و آزمون دقت در ترياژ حوادث و فوريتها شامل 30 سئوال 4 گزينه ای بود که پژوهشگر 
ساخته و اعتبار آن از روش اعتبار صوری و محتوا و پايايی آن با آزمون- بازآزمون تعيين شد.ابتدا سطح دانش 
و نيز دقت ترياژ در دو گروه بررسی گرديد، سپس کارگاه يک روزه آموزشی به روش شبيه سازی شده ترياژ 
در گروه مداخله اجرا شد،و مجدداً آزمون ها توسط دو گروه تکميل و داده ها با نرم افزار spss تجزيه و تحليل شد. 
یافته ها:بين ميانگين نمره آمادگی پرستاران در انجام ترياژ)دانش و دقت(،گروه مداخله در قبل و بعد از مداخله 
اختالف معنی دار مشاهده شد)p>0/001(، همچنين بين ميانگين تفاضل آمادگی پرستاران در انجام ترياژ،بين دو 

 .)p>0/001(گروه مداخله و کنترل اختالف معنی دار مشاهده شد
نتیجه گیری : طبق نتايج اين بررسی آموزش به روش شبيه سازی بر ميزان آمادگی پرستاران در انجام ترياژ 
حوادث و فوريتها تأثير مثبت دارد. بنابراين پيشنهاد می شود جهت آمادگی پرستاران در ترياژ حوادث و فوريتهای 

پزشکی از اين روش آموزشی استفاده شود.

کلیدواژه ها:تریاژحوادثوفوریتهایپزشکی،آموزشبهروششبیهسازی،آمادگی
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بررسی عوامل موثر بر وضعیت پدافند غیر عامل در حوزه سالمت از 
دیدگاه مدیران

عیسی مالمیر * روح اهلل قائدامینی، محمد رئیس زاده، فاطمه عزیزیان، شهرام توفیقی، لیال صابری 
٭ پژو هشکده مجازی حوادث بالیا سازمان بسیج جامعه پزشکی

مقدمه: پدافند غيرعامل به عنوان يکی از موثرترين وپايدارترين روش های دفاع درمقابل تهديدات در حوزه سالمت 
می باشد. مديران سالمت کشور به عنوان مهمترين متوليان سالمت نقش بسيار مهمی را در مديريت بحران و 
بالطبع استقرار پدافند غيرعامل در اين حوزه ايفا می نمايند که ميزان آگاهی مديران مربوطه؛ بينش، سياست های 
اجرائی و خواست آنان پيرامون پدافند غير عامل؛ هموار کننده اجراء و استقرار طرحهای پدافند غير عامل در حوزه 
سالمت می باشد. هدف اين مقاله بررسی عوامل موثر بر وضعيت پدافند غير عامل در حوزه سالمت از ديدگاه 

مديران بوده است. 
روش: اين پژوهش نوعی مطالعه توصيفی تحليلی است که در بين 200 نفر از مديران نظام سالمت کشور که 
به صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از چک ليست و پرسشنامه ساختار يافته 
محقق ساخته ای که روائی آن توسط استادان خبره و پايائی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ )α = %83 ( مورد 
تائيد قرارگرفت، اس��تفاده ش��د. و برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 17 و آزمون آماری ضريب 

همبستگی پيرسون استفاده شد. 
یافته ها: نتايج نشان داد 65/5% حجم نمونه بيان داشته اند که باالی 31 سال سن دارند و 58% آنها بيان داشته 
اند که بين 5 تا 20 سال سابقه خدمت دارند. 95/5% آنها، 20 سال و کمتر سابقه مديرت در سازمان دارند. از ديدگاه 
آنان سياستهای کلی نظام با 34 درصد فراوانی مهمترين عامل و تربيت نيروی انسانی متخصص با 2/5 درصد 
فراوانی کم اهميت ترين عامل در عوامل موثر بر پدافند غير عامل در حوزه سالمت کشور می باشد. بين سطح 
آگاهی مديران ارشد و وضعيت پدافند غير عامل با ضريب همبستگی برابر با 0/6 رابطه مثبت و معنی داری وجود 
دارد. بين سطح ميزان خطر پذيری و وضعيت پدافند غير عامل با ضريب همبستگي0/10 و سطح معنی داري0/16، 

رابطه مثبت ولی غيرمعنی داری وجود دارد. 
بحث و نتیجه گیری: وضعيت پدافند غير عامل در حوزه سالمت کشور موثر از عوامل مختلفی است که هريک 
به نوبه خود با وضعيت موجود آن ارتباط دارد. اين عوامل از ديدگاه مديران اين حوزه دارای مشابهت های زيادی 
است. فراهم آوردن هريک از اين عوامل به نوبه خود در توسعه بهينه پدافند غير عامل در حوزه سالمت بسيار 
موثر است. راه اندازی اتاق فکر با حضور نخبگان سالمت کشور در وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی 

در اين خصوص راهگشاست.

واژه هاي کلیدي:ارزیابی،پدافندغیرعامل،مدیرانسالمت.
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اضط�راری  تخلی�ه  مان�ور  )تجرب�ه  اضط�راری  تخلی�ه  و  معلولی�ت 
مرکزنگهداری معلولین حبیب ابن مظاهر)ع( بندرعباس(

احمد حقیری دهبارز*، سیدعلیرضا حسینی کلیبی
hagheri@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد مرکز تحقیقات، تروما، حوادث و فوریتهای پزشکی

مقدمه: چرخه مديريت بحران شامل فازهای پيشگيری،آمادگی، مقابله و بازسازی است که انجام و اجرای 
مانورها جزيی از فاز آمادگی اس��ت که س��ازمانها و واحدهای مسئول در باليا و حوادث، بمنظور کسب 
آمادگی بيشتر در مقابله با بحرانها، آن را با سناريوهای مشخص در محيط کنترل شده تمرين می نمايند. 
ارزيابی مانور جزيی از مراحل اجرای مانور اس��ت که اش��کاالت افراد، تيم ها و واحدها را تعيين و می 
تواند در مانور بعدی مرتفع نمايد تا ش��اهد کاهش درصد خطاها در ش��رايط واقعی حادثه باشيم. يکی از 
سناريوهای مانورها، تخليه اضطراری می باشد که اجرا و آشنايی با آن برای تمامی افراد ضروری است. 
امسال، مصادف با روز جهانی کاهش اثرات باليای طبيعی، با هدف حمايت از افراد ناتوان ومعلول، شعار" 
زندگی توام با ناتوانی در کنار باليا " مطرح شده است شايد زمان مناسبی برای اجرای مانور برای گروه 
های خاص در بحران بوده اس��ت مرکز مديريت حوادث و فوريتهای پزشکی استان هرمزگان با همکاری 
ساير ارگانهای همکار در حوادث غيرمترقبه جهت اجرای مانوری با اين موضوع در امر تخليه اضطراری 
در مح��ل نگهداری معلولين حبيب بن مظاهر در هفته کاهش اثرات باليای طبيعی برگزار گرديد که در اين 

مقاله به بررسی نقاط ضعف و قوت مانور مذکور پرداخته می شود. 
روش: در اي��ن مطالعه کيف��ی –کاربردی، داده های بدس��ت آمده از مصاحبه نيمه س��اختار يافته با 
کارشناسان و تکميل چک ليست ارزيابی مانورتخليه اضطراری سال 1392 در بندرعباس با روش تجزيه 
و تحليل کيفی توس��ط چک ليست تهيه ش��ده، استخراج گرديد به منظور تحليل داده های کمی، از ميانگين 
 t و انحراف معيار و داده های کيفی از جداول فراوانی اس��تفاده ش��د و آناليز تحليلی با استفاده از تست

مستقل و مجذور کای انجام گرفت. 
یافته ها: بررس��ی نتايج نش��ان داد که مانور اجرا ش��ده از لحاظ عنوان جديد بوده، تيم عمليات مانور 
تصور مطلوب از اجرای اوليه داشتند که در انتها آن را از لحاظ اجرا کامال متفاوت ديدند، مهمترين مشکل 
در اج��رای مان��ور عدم آگاهی در خصوص برخورد با افراد با ضريب هوش��ی متف��اوت، عدم تبعيت از 
دستورات گروه از طرف معلولين ذهنی، ايجاد مقاومت در معلولين و رفتارهای پرخاشگرانه از مشکالت 
ارتباطی مانور بيان ش��د همکاری مربيان از گروه بهزيس��يتی به عنوان پل ارتباطی معلولين با تيم های 

درمانی از نکات مثبت مانور بود. 
بحث و نتیجه گیری: قريب يک پنجم جمعيت جهان را افراد ناتوان تش��کيل ميدهند. اشکال مختلف اين 
ناتوانی را ميتوان در کودکان، س��المندان، معلولين جس��می و روانی و س��اير بيماران مشاهده نمود. اين 
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گروه عظيم انس��انی نه تنها در مقابل باليا آسيب پذيرتر ميباش��ند بلکه در تامين نياز های اساسی خود 
در حي��ن و پس از بحران ناتوان بوده واغلب قادر به برگش��ت به زندگی عادی خود نميباش��ند. بنابراين 
در برنام��ه های مديريت بح��ران خصوصًا در مراکز درمانی، مراکز نگه��داری معلولين،مهدهای کودک، 
خانه های س��المندان،مراکز بهزيس��تی وتوانبخش��ی بايد بر افزايش توانمندی وقابليت اين افراد، مربيان، 
مسوولين و نيروهای امداد و نجات از طريق آموزش و ساير امکانات و جلب مشارکت هر چه بيشتر آنان 

برای کسب آمادگی های الزم تاکيد گردد.

کلید واژه :مانور،تخلیهاضطراری،معلولیت،هرمزگان
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مداخله اجتماع محور به منظور پیشگیری از حوادث طبیعی و کاهش 
آثار ناشی از آنها؛ یک مطالعه کیفی

معصومه معارف وند *، نازنین تدین نجف آبادی، محمد جعفریان، کبری محمدی
arammaref@gmail.com ٭ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: پيشگيری از حوادث طبيعی و کاهش آثار ناشی از آنها نيازمند مشارکت فعال جوامع در معرض خطر 
است. آنها می توانند با استفاده از پتانسيل درونی و ابتکارات محلی روش هايی را برای پيشگيری از حوادث طبيعی و 
کاهش آثار ناشی از آنها طراحی و اجرا کنند که ساختارهای دولتی و سازمان های غيردولتی خارج از اجتماع محلی 
قادر به اجرای آنها نخواهند بود. در اين مطالعه برای اولين بار مداخله اجتماع محور به منظور پيشگيری از حوادث 

طبيعی و کاهش آثار ناشی از آنها طراحی و پايلوت شد.
 روش: اين مطالعه به روش کيفی و در دو فاز انجام شد. فاز اول: بر اساس اصول مداخالت اجتماع محور و 
بر اساس مدل اهداف منطقی فرايند مداخله به منظور پيشگيری از حوادث طبيعی و کاهش آثار ناشی از آنها ويژه 
جوامع محلی در معرض خطر حوادث طبيعی طراحی شد. پيش نويس تهيه شده در جلسات بحث گروهی متمرکز 
با حضور 27 نفر از کارشناسان فعال در حوزه پيشگيری و امداد در حوادث طبيعی مورد بررسی قرار گرفت. 
فاز دوم: به منظور اطمينان از اجرايی بودن مداخله طراحی شده، الگوی مورد نظر در دو روستا به صورت پايلوت 
اجرا شد. کليه فرايند اجرا با جزئيات ثبت و تجربيات تيم مجری به گروه صاحبنظران ارائه گرديد. سپس الگوی 
مداخله با حضور تيمی از صاحبنظران مورد بازنگری قرار گرفت. داده ها به شيوه مصاحبه عميق نيمه ساختاريافته، 
بحث گروهی متمرکز و مشاهده مش��ارکتی جمع آوری و به روش اشتراوس و کوربين تحليل و در طراحی و 
بازنگری الگوی مداخله مورد استفاده قرارگرفتند. به منظور بررسی Rigor از روش های تأييد شرکت کنندگان، 
Bracketing، مرورهای مکرر داده ها توس��ط تيم پژوهش، ارائه الگوی طراحی شده به صاحبنظران و دريافت 

بازخورد از آنها استفاده شد.
یافته ها: مداخله اجتماع محور به منظور پيشگيری از حوادث طبيعی و کاهش آثار ناشی از آنها در قالب مراحل 
انتخاب اجتماع های محلی، ارزيابی س��ريع، بسيج اجتماعی، تشکيل و فعال سازی تيم های محلی، طراحی و اجرای 

پروژه های محلی و پايش و ارزشيابی مشارکتی و با توجه به ويژگی های بومی در ايران طراحی شد. 
بحث و نتیجه گیری: مداخله اجتماع محور بر اس��اس مدل اهداف منطقی می تواند به عنوان روشی قابل اجرا 
در پيشگيری از حوادث طبيعی و کاهش آثار ناشی از آنها بکار گرفته شود. مشارکت فعال افراد محلی، فرصت 
برای استفاده از ابتکارات محلی و امکانات محلی و عدم وابستگی اجتماع محلی به منابع بيرونی از جمله مهمترين 

ويژگی های استفاده از اين روش مداخله ای است.

کلید واژه:اجتماعمحور،اهدافمنطقی،پیشگیری،حوادثطبیعی،مشارکت
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مداخ�الت م�ددکاران اجتماع�ی دربحران های ناش�ی از حوادث 
و س�وانح طبیعی در مراحل اضطراری،انتقالی و بازس�ازی با جامعه 

درگیر با بحران 

غنچه راهب *
ghraheb@gmail.com  ٭ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بحرانها به سه دوره اضطراری، انتقالی و بازسازی تقسيم می شوند و برای ارائه خدمات روانی اجتماعی موثر 
در هريک از اين مراحل،نيازبه حضور و فعاليت مددکاران اجتماعی می باشد.باتوجه به اينکه در شرايط بحرانی با 
وضعيت ناپايدار،نامتعادل و غير قابل پيش ينی روبرو هستيم می بايست قادر به تشخيص موقعيت و پاسخگويی 
مناس��ب باش��يم تا با حل بحران به بهبود عملکرد اجتماعی افراد درگير در بحران کمک نماييم . در اين مقاله با 
بکارگيری الگوی رابرت ACT( 2005( به چگونگی مداخله در بحران در مراحل اضطراری و انتقالی پرداخته می 
شود، در اين الگو به چگونگی ارزيابی از موقعيت بحرانی و شناخت عواملی که منجربه تشديد ضربه های وارده 
به افراد می شود می پردازيم و به يک ارزيابی جامع از فرد و موقعيتی که در آن قرارگرفته است دست می يابيم 
و سپس با ارائه برنامه ای جامع که در برگيرنده روشی مرحله به مرحله در حل مشکل است به سازگاری افراد با 
شرايط، غلبه بر مشکالت، بهبود عملکرد اجتماعی فرد و تغيير سبک زندگی آنها کمک می کنيم .اين الگو در برگيرنده 
خدمات پس از حادثه نيز می باشد که مددکاران اجتماعی را در حل مشکالت پس از حادثه کمک می کند وخدماتی 
که در برگيرنده مديريت استرس برای پيشگيری از فرسودگی های مزمن در افراد حادثه ديده هستند را به دنبال 
دارد.الگوی )ACT( در برگيرنده پروتکل 7 مرحله ای مداخله در بحران و پروتکل 10 مرحله ای مديريت استرس 
است ودر مرحله بازسازی مددکاران اجتماعی با به کارگيری الگوهای کارجامعه ای در حيطه های توسعه محلی، 

توانمند سازی وبرنامه ريزی اجتماعی سعی در بازسازی ساختار روانی – اجتماعی افراد جامعه می نمايند.

کلیدواژه:بحران،انتقال،اضطرار،بازسازی،مداخلهدربحران،مددکاریاجتماعی،الگوی ACT،مدیریتاسترس
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نقش زنان در بالیای طبیعی: گزارش موردی زلزله آذربایجان شرقی

ساناز سهرابی زاده*، جواد بابایی
ssohrabizadeh@gmail.com ٭دانشجوی دکتری سالمت در بالیا دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه: در تاريخ 12 آگوست 2012، ساعت 16:53 بعداز ظهر، دو زلزله به بزرگی 6/4 و 6/3 در مقياس ريشتر، 
شهرستان های اهر، هريس و ورزقان را در استان آذربايجان لرزاند. اين زلزله ها بيش از 300 کشته و 3000 زخمی 
برجای گذاشت که زنان بيش از 70% کل کشته شدگان را به خود اختصاص داده بودند. بر اين اساس، پژوهش 
حاضر با تمرکز بر وضعيت زنان متأتر از دو زلزله آذربايجان شرقی، به بررسی آسيب ها و شرايط آنان پس از 

رخداد اين بال پرداخته است.
 روش: اين مطالعه از نوع مطالعات کيفی است که به طور موردی يکسال پس از رخداد دو زلزله آذربايجان 
شرقی در مناطق آسيب ديده به انجام رسيد. زنان متأثر از زلزله که به نوعی آسيب جسمی، روانی، اجتماعی و 
اقتصادی ناشی از آن را تجربه نموده بودند جمعيت هدف اين مطالعه را تشکيل می دهند. جمع آوری اطالعات نيز 
با ترکيبی از مشاهده وضعيت زندگی و مصاحبه با زنان آسيب ديده در روستاهای هريس و اهر انجام شده است. 

داده ها نيز با روش تحليل محتوا آناليز گرديدند. 
یافته ها: نتايج پژوهش، با تمرکز بر نيازها و ظرفيت های زنان زلزله زده در دو بخش معيشتی و سالمت ارائه 
گرديده است. از مهمترين چالش های زنان زلزله زده آن مناطق در بخش معيشت، می توان به از بين رفتن مکان 
مناسب برای قاليبافی و کسب درآمد اشاره نمود و از مهمترين نيازهای آنان در بخش سالمت، دسترسی ناکافی 
به تسهيالت بهداشت عمومی شايان توجه بود. عالوه بر آن، همکاری زنان در اموری چون بازسازی منازل آسيب 

ديده خانوار خود، حائز اهميت بسياری است. 
بحث و نتیجه گیری: اين مطالعه با تمرکز بر چالش ها و توانمندی های زنان منطقه آذربايجان شرقی، ضمن 
شناسايی چنين نيازها و ظرفيت هايی، پيشنهاد می نمايد تا از توانمندی های زنان، در راستای نيازهای اساسی 
آن ها و نيز کاس��تن از چالش های مبتنی بر جنس��يت در باليايی همچون زلزله، بهره گيری شود. عالوه بر آن، 
تأکيد بر اهميت برنامه ريزی و سياستگذاری های ملی توسط مسئولين امر، در راستای کاهش آسيب ها و افزايش 

ظرفيت های زنان در باليای طبيعی از اهميت فراوانی برخوردار می باشد.

واژه هاي کلیدي:زنان،زلزله،آذربایجانشرقی،نیازهاوتوانمندی
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بالی�ا و توس�عه: مطالعه موردی روس�تاهای روزی و دی�زج از توابع 
شهرستان ورزقان

جواد بابائی *، عمران احمدی، عادل بابائی، حسین صفری، فاطمه صادقی، ابراهیم سلیمانی، صمد شکری
Javad1403@yahoo.com ٭ دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها

مقدمه: باليا پديده های مخربی هستند که موجب وقفه در روند توسعه جوامع می شوند. اما برخی از صاحبنظران 
حوزه مديريت باليا بر اين باورند که باليا فرصتی برای توسعه هستند. هدف اين مطالعه نيز در اين راستا بوده و 
به بررسی اثرات زلزله های دوقلوی آذربايجان بر توسعه روستاهای روزی و ديزج از توابع شهرستان ورزقان 

پرداخته است. 
روش: در اين مطالعه موردی، داده های مربوط به تاثير زلزله بر توسعه روستاهای مورد مطالعه از طريق 
مصاحبه با سرپرستان خانوارها و تکميل پرسشنامه محقق ياخته که روايی و پايايی آن بررسی شده بود، جمع 
آوری شده و با استفاده از قابليتهای نرم افزار آماری SPSS مورد تحليل قرار گرفته است. برای نشان دادن ارتباط 

بين زلزله وتوسعه از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.
 یافته ها: در کل 200 پرسش��نامه در دو روس��تا تکميل گرديد. از نظر 56 نفر )28%( زلزله های اخير موجب 
توسعه و پيشرفت روستايشان شده بود و 79 نفر )39/5%( با اين مسئله موافق نبودند. بين زلزله و تغيير در تعداد 
آشپزخانه، حمام، وضعيت معابر روستائی، تغييرات در اشتغال و درآمد خانوارها ارتباطی مشاهده نشد. در مقابل 
تغييرات در دسترسی به حمام بهداشتی، نوع مصالح مورد استفاده در سقف و اسکلت ساختمانها در قبل و بعد از 

زلزله از نظر آماری معنی دار بود. 
بحث و نتیجه گیری: توسعه امری پيچيده بود و متغيرهای زيادی بر آن موثر هستند و شاخصهای فراوانی 
برای سنجش آن وجود دارند که در اين مطالعه تنها برخی از اين شاخصها بررسی شدند. در کل در برخی موارد 

تغييرات در 7 شاخص پس از زلزله معنی دار بوده و زلزله از نظر فيزيکی موجب توسعه شده بود.

واژه هاي کلیدي:بالیا،توسعه،آذربایجانشرقی
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پیامدهای اجتماعی حوادث و بالیا: مطالعه کیفی تجارب و ادراکات 
آسیب دیدگان زلزله آذربایجان

فردین علی پور*، حمیدرضا خانکه، حسین فکرآزاد، محمد کمالی، حسن رفیعی
٭دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: حوادث و باليا تاثيرات عميقی بر جنبه های مختلف زندگی می گذارند. يکی از جنبه هايی که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته، تاثيرات و پيامدهای اجتماعی حوادث و باليا ميباشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عميق پيامدهای 
اجتماعی حوادث و باليا بر اساس تجارب و ادراکات آسيبديدگان با رويکرد تئوری زمينهای و با استفاده از روش 

تحليل مقايسه مداوم صورت گرفته است. 
روش: مطالعه حاضر بخشی از يک مطالعه تئوری زمينهای است که با استفاده از روش تحليل مقايسه مداوم 
انجام ش��ده و قسمتی از نتايج اين مطالعه در سطح کدگذاری اوليه ارائه ميگردد. رويکرد مورد استفاده در اين 
مطالعه کوربين و استراوس )2008( ميباشد و برای گردآوري دادهها از بحث گروهی متمرکز، مصاحبه عميق با 

آسيبديدگان زلزله آذربايجان و مشاهدات محقق استفاده شده است
یافته ها: آس��يبديدگان زلزلة آذربايجان در سال 1391، ش��رايط زير را پس از زلزلة مزبور تجربه و ادراک 
نمودهاند: 1.تشديد نابرابريهای اجتماعی 2. تغيير نقشها و مسئوليتهای اجتماعی 3. سردرگمی اجتماعی 4. اختالل 
در اش��تغال 5. فروش اجباری اموال و س��رمايهها 6 .اهميت شبکههای اجتماعی 7. هجوم جمعيت غيربومی 8 . 

دشواری زنان در تأمين بهداشت شخصی
بحث و نتیجه گیری: مفاهيم و پيامدهای اجتماعی مختلفی از اين مطالعه اس��تخراج شد که نياز به بررسی 
عميقتر داشته و با توجه به اينکه به نظر ميرسد اين پيامدها طی يک فرآيند و در تعامل بين گروههای مختلف شکل 
گرفتهاند، الزم است با استفاده از مطالعهای با روش نظريه زمينه ای اين فرآيند و تعامالت استخراج شوند. همچنين 
با توجه به اينکه پيامدهای اجتماعی حوادث و باليا ممکن است بسيار فراتر از پيامدهای فيزيکی باشد، الزم است 
سياس��تگزاران و ارائه دهندگان خدمات سالمت اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی برای بازيابی، بازتوانی، و 

بازسازی آسيب ديدگان زلزله و کمک به تاب آوری جماعتهای در معرض زلزله آمادگی داشته باشند. 

کلیدواژه ها:پیامدهایاجتماعی،تئوریزمینهای،حوادثوبالیا،
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از بم تا ورزقان، چه آموختیم ؟ مروری بر درس آموخته های ده ساله 
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر کشور

ابوالقاسم امیدواری نیا *، محمود سروش، الهام سیادت، محمدنصر دادرس
omidvarinia2007@yahoo.com ٭  مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

مقدمه : از نظر باليا کشور عزيزمان در رده چهارم در بين کشورهای آسيايی و در رده ششم در بين کشورهای 
بالخيز جهان قرار دارد و از چهل مخاطره شناخته شده 31 مورد آن در ايران واقع شده است. با توجه به آمار دهه 
گذشته،بطور متوسط در ايران ساالنه در حدود4000 نفر از باليا کشته شده و 55 هزار نفر دچار آسيب می شوند. 
توجه به سالمت بازماندگان از جمله پيشگيری از ايجاد و گسترش اپيدمی بيماريهای واگير در بازماندگان باليای 
طبيعی، اهميت بسيار زياد دارد و گاهی ديده شده که تعداد تلفات ناشی از اپيدمی بيماريهای واگير از تعداد تلفات 
اوليه باليا بيشتر بوده است. زلزله بم نمونه ای از بزرگترين باليای طبيعی کشور بوده که در شرايط ويژه ای نظام 
مراقبت از بيماری ها را به چالش کشيده است. اين رخداد درس آموخته ای ارزشمند به همراه داشته که نکات عمده 
آن به شرح ذيل می باشد:  نابسامانيهای زير ساختهای نظام سالمت عمومی PHC را بايستی به سرعت و با منطقه 
بندی رفع کرده و خدمات بهداشتی و بخصوص نظام مراقبت بيماريهای واگير را برقرار نمود در مرحله اول هدف 
عمده استقرار نيروهای ارائه دهنده خدمت خارج از فيلد حادثه است زيرا نيروهای فيلد حادثه از نظر بهداشت روانی 
در شرايط انجام فعاليتهای جاری نمی باشند حتی اگر در فاز قهرمانانه HEROIC قرار داشته باشند.اين تيمهای 
مراقبتی با اولويت منتخبينی از مبارزه با بيماريهای واگير و بهداشت محيط و حتی گسترش شبکه انتخاب و با 
انجام ارزيابی سريع بهداشتی کار را شروع نموده و نتايج ارزيابی سريع را برای ايجاد راهکاری برای يک پوشش 
تمام عيار بهداشتی بکار ميگيرند. تجربه منطقه بندی ZONE استفاده شده در بم برای نظام مراقبت بهداشتی کشور 
بس��يار با ارزش اس��ت می تواند نظام PHC در بحران را تعريف نمايد و قادر است در آمارگيری های اوليه به 
سرعت تاثير گذار باشد. جمعيت موجود در کمپ ها و چادرهای انفرادی را مشخص نمايد و گروه سنی و بطور 
کلی اطالعات دموگرافيک را معين سازد. گزارش گيری بهنگام و روزانه از گروه مبارزه با بيماری ها و پزشکان 
مسئول در کمپ ها و ZONE بندی بعمل آمده از نتايج اين طرح در بم می باشد. درس آموخته آماری مهم عبارت 
است از ZONE بندی و بدنبال ْآن اجرائی نمودن آمارگيری مناطق آسيب ديده برای ارائه خدمات بيماريابی صحيح 
و سريع وپيشگيری از گسترش بيماری های مشمول مراقبت با اقدامات بعمل آمده توسط مرکز مديريت بيماريهای 
واگير کشور زلزله زرند کرمان نيز حاصل تجربه استقرار نظام مراقبت بيماريها در شرايط بحران بم بوده است. 
سيل گلستان رخدادی قبل از زلزله بم با شدت و گستره وسيع و با حوادث دردناک با وسعت فوق العاده و درگيری 
چندين منطقه در استان گلستان جنگل گلستان تا نزديک علی آباد کتول، مينو دشت، کالله، تنگ راه، مراوه تپه، آغ 
قال و گنبد درگير در حادثه و آب سد گلستان آلوده و فوق العاده خطرناک از نظر انتقال بيماری های واگير بوده 
و بوی تعفن آب سد گلستان مشکل عمده ای در آن زمان بود که با تالش و پيگيری اصالح شد. درس آموخته 



شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

سخنرانی52

های اين سيل فراوان و قابل تامل است. سيستم خاصی در اين بحران بر امور حاکم نبود و به سختی عمليات پيش 
رفت. خطر بروز طغيان بيماری از تهديدات مهم به حساب می آمد. سيل منطقه بمپور در حد فاصل استان سيستان 
و بلوچستان و استان کرمان )ريگان کرمان و ايرانشهر سيستان بلوچستان( که درس آموخته های قبلی سيل 
گلستان بسرعت مورد بهره برداری قرار گرفت. در خصوص طوفان گونو و زلزله آذربايجان شرقی نيز درس 

آموخته های نظام سالمت با تأکير بر نظام مراقبت بيماريهای واگير مرور شده اند.
بحث و نتیجه گیری: درس آموخته کلی تمام حوادث عبارت بوده اند از : تعامل سازنده ميان تيمهای مبارزه 
با بيماريها و بهداشت محيط کليد پيشگيری از بروز طغيان بيماريهای واگير بوده که الزم است به آن توجه الزم 
مبذول گردد. که اين هماهنگی بمنظور جلوگيری از شيوع بيماريهای منتقله از آب و مواد غذائی در ابعاد کنترل 
آب- مواد غذائی – زباله - بهداشت محيط و بهداشت فردی ارتباط و جلسات روزانه در پايان هر روز پيگيری می 

شده است. 

واژه های کلیدی :درسآموختههايبالیا–بیماریهایواگیر
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آس�یب شناس�ی و ارائه برنامه های راهبردی ارتقاء مدیریت بالیای 
طبیعی در ایران

سمیراسادات پورحسینی، علی ربیعی

مقدمه: کشور ايران بستر انواع باليای طبيعی و ناخواسته است. با توجه به شرايط خاصی که باليا به همراه دارند 
مديريت سريع و صحيح آنها اهميت بسزايی پيدا می کند. عناصر زيادی در مديريت بحران نقش دارند که برنامه 
ريزی برای هر يک از آنها در مجموع می تواند مديريت باليا را ارتقاء بخشد. يکی از اصول مديريت اثربخش باليا، 
بازنگری مداوم برنامه ها و اقدامات گذشته و توجه به نقاط قوت و ضعف آنها است. اين مطالعه به شناسايی و 

تحليل اين نقاط قوت و ضعف پرداخته است. 
روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است. حجم نمونه شامل 26 نفر از کارشناسان و 
خبرگان در زمينه مديريت باليا می باشد. روش جمع آوری اطالعات، مصاحبه عميق و تجزيه و تحليل نتايج با 

استفاده از روش تحليل محتوای کمی و کيفی می باشد. 
یافته ها: فقدان جامعيت برنامه ريزی برای مراحل مختلف، ناهماهنگی سازمان ها، تعدد افراد تصميم گيرنده، 
عدم کنترل موثر، اجرايی نشدن دستورالعمل ها، کلی گويی قوانين، عدم مديريت کارامد رسانه ها، عدم مديريت 
صحيح بودجه، پايين بودن سطح آگاهی مردم و کم توجهی به اثرات روانی باليا، از جمله مهم ترين نقاط ضعف و 
تدوين قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور، تدوين برخی طرح ها، تدوين و اجرای برنامه های آموزشی 

از جمله مهم ترين نقاط قوت در مديريت بحران کشور ما محسوب می شوند.
 بحث و نتیجه گیری: مديريت باليا در کشور ايران نيازمند ارتقاء جدی در ابعاد مختلف است. توجه به مراحل 
پيش از باليا، تقويت قانونی، افزايش رس��ميت و تمرکز، س��امان دهی اطالعات و مديريت ارتباطات و آموزش 

سازمان ها نقش مهمی در رسيدن به اين هدف خواهد داشت.

واژه هاي کلیدي:آسیبشناسی،برنامهراهبردی،مدیریتبالیا،بالیایطبیعی
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مشکالت بهداشت و درمان در حوادث مبتنی بر تجربیات زلزله های 
بم و زرند

رضا عباسی راینی، مینو محمودی، لیال رنجبر، مهال حیات بخش، معصومه پریزاده

مقدمه: حوادث در کشورمان واقعيات انکارناپذيری هستند و علی الرغم پيش وقت شگرف علم و تکنولوژی هنوز 
نتوانسته اند که وقوع بسياری از آنها را مشخص نمايند و از آنجائيکه به صورت ناگهانی ظهور می يابند چنانچه 
برنامه ريزی و مديريت علمی در اين زمينه وجود نداشته باشد مشکالت فراوانی را به جا خواهد گذاشت که اين 

مطالعه يا هدف بيان مشکالت بهداشت و روان در حوادث صورت گرفت. 
روش: مطالعه کيفی با اس��تفاده از مصاحبه عمي��ق Sami structured مبنی بر تجربه و بيان ديدگاه های 
مسئولين وقت در سطح وزارت، دانشگاه و مدير تام االختيار و مقيم در شهرستانهای بم و زرند می باشد. اطالعات 

ضبط شده با روش تجزيه و تحليل چهارچوب مطالعات کيفی و با نرم افزار Atlasti انجام گرفت. 
یافته ها: 1- به هم ريختن نظام شبکه بهداشت و درمان 2- نامشخص بودن استانها و شهرستانهای معين 
3- مراجع تصميم گيری متعدد و ايجاد ناهماهنگی در درون و بين بخشی و NGOها 4- ايجاد بی نظمی و فضای 
سوء استفاده و حضور افراد مرموز 5- نامشخص بودن نحوه ارائه خدمات و توزيع دارو و نامعلوم بودن تعرفه 
ها که موجب سوء استفاده های فراوان می شود 6- سردرگمی در اعزام بيماران بی بضاعت 7- عدم برنامه ريزی 
برای درمانهای الکتيو 8- عدم برنامه ريزی در سطح توقع مردم 9- مشکالت تأمين هزينه های درمان، بيمارستان 

و ... 10- به هم ريختن مراتب شغلی به دليل ارتباطات غيرهماهنگ شده UNها و NGOها و کارشناسان و ...
بحث و نتیجه گیری: قطعاً و به دليل تکرار بسيار زياد حوادث در کشور جا دارد که حوادث و باليای طبيعی به 
تناسب مناطق مختلف پيش بينی و از قبل برای هر منطقه و نوع حادثه پيش بينی های الزم صورت بگيرد که حتی 

المقدور از عوارض آنها پيشگيری شود.

واژه هاي کلیدي:بهداشت،بم،تجربیات،درمان،زرند،حوادث
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بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد مدیریت بحران بیمارستان شهدای 
خلیج فارس در زلزله دشتی شهرستان بوشهر

جمیله کیانی، فرهاد عباسی، سعید کشمیری *، علیرضا رییسی، زهرا رگبار
kiane1386@yahoo.com ٭ استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه: ايران رتبه ششم کشورهای بالخيز دنيا را دارد. در فروردين 1392 زلزله ای با شدت6.1 ريشتر منطقه 
دش��تی شهرستان بوشهر را تکان داد و منجر به کشته و مجروح ش��دن تعدادی از مردم شد. تاکنون گزارش 
مستندی از اطالعات دموگرافيک و بالينی زلزله ها در ايران منتشر نشده است. گردآوری اين اطالعات جهت برنامه 

ريزی مناسب مديريت عملياتی حوادث طبيعی ضروری است. 
روش: اين تحقيق يک مطالعه توصيفی گذشته نگر در سال 1392 می باشد. بدين منظور صورتجلسات مديريت 
بيمارستان و اطالعات بيماران مورد مطالعه قرار گرفتند و اطالعات پرسشنامه ها شامل مشخصات دموگرافيک، 
معاينات بدو ورود، سير وضعيت بيماران، يافته های پاراکلينيک و اقدامات درمانی استخراج و جمع آوری گرديد. 
همچنين با استفاده از آمارهای روزانه و صورتجلسات به استخراج نقاط ضعف و قوت و تحليل اقدامات مديريتی 

پرداخته شد. 
یافته ها: نقاط ضعف عمليات شامل نبود روابط عمومی و کميته پاسخگويی، نبود سيستم ارتباطی بيسيم يا 
پيجر، قطع سيستم ارتباطی موبايل و تلفن در شب حادثه، عدم تشکيل جلسات پيگيری کميته بحران، استرس باالی 
مديريت و کادر درمانی ناشی از نظارت غير مسئوالنه مديران ارشد در درمان مصدومين بود. نقاط قوت شامل 
اعزام فوری بيماران از محل حادثه به بزرگترين مرکز درمانی استان، تغيير کاربری، تفکيک و اختصاصی نمودن 
اورژانس جهت انجام خدمات درمانی مصدومين با دقت و در اسرع وقت توسط کادر مجرب، اختصاص بخش 
مجزای بستری و درمان طوالنی مدت مصدومين، ارائه خدمات حمايتی مالی، تسهيالت رفاهی و اسکان همراهان، 

ارائه خدمات روانشناختی جهت مصدومين و همراهان و نهايتاً پيگيری امور بيماران پس از ترخيص بود. 
بحث و نتیجه گیری: پيشنهاد به تشکيل تيم عملياتی بين سازمانهای مسئول وحمايتی ذيربط، تعيين حدود و 
شرح وظايف موسسات مذکور، تعيين رابط پاسخگوی ارائه خدمات در مراکز درمانی، ساماندهی کمکهای مردمی، 

برنامه ريزی جهت پيشگيری و بازتوانی بيماران و برگزاری مانور عملياتی می شود.

واژه هاي کلیدي:زلزله،مدیریت،بوشهر
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نق�ش نهادهای مس�ئول در مدیریت حادثه نش�ت نفت ب�ه رودخانه 
زاینده رود

 گلرخ عتیقه چیان*،کتایون جهانگیری،منصور شیشه فروش،حسین صفاری، 
زهرا موسویان، علی مظاهری

atighechian_golrokh@yahoo.com  ٭داشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریتها

مقدمه: در روز دوشنبه بيست و ششم فروردين ماه سال 1387، بر اثر بی احتياطی راننده بلدوزر متعلق به 
اداره راه و ترابری، مسير خط لوله نفت خام اميديه- اصفهان در فاصله 500 متری باال دست رودخانه زاينده 
رود در منطقه چلوان شهر سامان از توابع استان چهار محال و بختياری، با برخورد ريپر دچار شکستگی و 
نشت نفت گرديد. قطر اين سوراخ در حدود 20 سانتی متر بود و حجم گسترده نفت خام تا شعاع 500 متری 
زمين های اطراف ش��امل جوی ها و چاه های آب و رودخانه زاينده رود را آلوده نمود. با وقوع اين حادثه 
آب آشاميدنی برخی از شهرهای استان اصفهان به مدت 48 ساعت به طور کامل قطع گرديد. مطالعه حاضر 
با هدف معرفی نمونه ای موفق از همکاری و تعامل بين بخشی در مديريت يک بحران زيست محيطی انجام 

شده است.
روش: پژوهش حاضر يک مطالعه کيفی است که به روش مطالعه موردی انجام شده است. اين مطالعه يک 
تحقيق تک موردی اس��ت. انتخاب مورد، مبتنی بر هدف بوده و حادثه نشت نفت در رودخانه زاينده رود در 
سال 88 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگران در اين پژوهش با استفاده از مطالعه موردی به توصيف 
نقش ها و مسئوليت ها و همچنين مداخالت نهاد های مسئول در حادثه مذکور پرداخته اند. روش جمع آوری 
داده ها از طريق مطالعه اس��ناد و مدارک موجود درخصوص حادثه و همچنين مصاحبه با افراد مسئول در 
مديريت حادثه جمع آوری گرديد. تحليل داده ها شامل بازنگری همه مستندات مرتبط و تحليل محتوای داده 

های مصاحبه های مربوطه بود. 
یافته ها: در پاس��خ به اين حادثه، اقدامات گسترده ای از سوی استانداری اصفهان، اداره آب و فاضالب، 
س��ازمان آب منطقه ای استان، سازمان محيط زيست استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سازمان آتش 
نشانی و خدمات ايمنی استان، شرکت نفت و ساير ارگان های مسئول در جهت پاکسازی منطقه و جلوگيری از 
ورود نفت خام به تاسيسات آبگير و تصفيه خانه اضطراری صورت گرفت، پس از پاکسازی رودخانه مراحل 
تصفيه به دقت تحت کنترل و آزمايشات الزم به لحاظ رعايت استانداردهای تصفيه در داخل و خارج از کشور 
انجام ش��د. همزمان اقدامات مهمی با توجه به کمبود آب آش��اميدنی در طی قطع آب صورت و با استفاده از 
چاههای متفرقه و فلمن بحران فوق سپری گرديد. با هماهنگی ستادی در استان، مشکالت جانبی قطع آب به 
حداقل کاهش يافت.اين حادثه130 هزار ميليارد ريال خسارت در بخش های مختلف به استان اصفهان وارد 

نمود. 
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بحث و نتیجه گیری: در ميان آلودگی های منابع آب، آلودگی به مواد نفتی يکی از پايدارترين و خطرناکترين 
آنهاس��ت. اين نوع آلودگی مهمزمان تهديدی برای منابع زيرزمينی و منابع س��طحی آب است. برای کاهش 
خطرات ناش��ی از نش��ت مواد نفتی، پيش بينی و شناسايی نقاط حادثه خيز و اقداماتی که منجر به اين گونه 

حوادث می شود ضروری است.
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بررسی نتایج ده بحران طبیعی درآمریکا و ایران در 100 سال گذشته

مصطفی ثانی
phdsani@yahoo.com

ايالت متحده آمريکا سومين کشور پهناور جهان )پس از دو کشور روسيه و کانادا(، بيشترين جمعيت دنيا را بعد 
از دو کشور چين و هند در خود جای داده است. به علت شرايط و موقعيت جغرافيايی آمريکا، اين کشور همواره 
در معرض حوادث طبيعی بسياری بوده است که در اين ميان حوادثی همچون طوفان، سيل و زلزله بيشترين 
خسارات مالی و جانی را در پهنه اين سرزمين به بار آورده اند. قاره آسيا نيز از نظر شيوع حوادث طبيعی در دنيا 
رتبه اول را داشته و ايران هم به عنوان چهارمين کشور اين قاره، ششمين کشور دنيا از نظر کثرت وقوع سوانح و 
باليا به حساب می آيد. ايران به لحاظ وضعيت جغرافيايی، شرايط آب و هوايی و ويژگی های ژئوپلتيک در زمره 
کشورهای بال خيز دنيا قرار داشته و در طول تاريخ شاهد حوادث و سوانح بسياری بوده است. در اين رابطه در 
يک بررسی آماری وضعيت اين دو کشور با توجه به حادثه خيز بودن آنها مورد مقايسه قرار گرفته است. روش 
کار در اين مقاله بر اساس بررسی آمار و اطالعات بر روی رخداد 10 بحران طبيعی در دو کشور آمريکا و ايران 
طی 100 سال گذشته پايه ريزی شده است و تبعات ناشی از اين حوادث در قالب سه شاخص بيشترين تلفات 
انسانی، تعداد افراد متأثر از اين حوادث و ميزان خسارت اقتصادی وارده بر هريک از کشورها، با هم مقايسه و 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

واژه هاي کلیدي:حوادثطبیعی،بحران،آمریکاوایران،تلفاتانسانی،خسارتاقتصادی
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چرا مدیریت و کاهش خطر بالیا در حوزه بهداش�ت عمومی کشور 
نیاز به تقویت و توسعه دارد؟

علی اردالن*، هما یوسفی، نرگس روحی، علی محمدی
aardalan@gmail.com  ٭ دانشیار موسسه ملی تحقیقات سالمت، وزارت بهداشت

مقدمه: نظام س��المت بايد بطور مداوم برای پاس��خ به اين حوادث و باليا آماده باش��د و به آنها پاسخ به 
موقع و موثر بدهد. عالوه بر آن، تجربيات ملی و بين المللی بر اهميت نقش پيشگيری و کاهش خطر باليا 
تاکيد ويژه دارند. اين امر نقطه تالقی بهداشت عمومی و مديريت خطر باليا است و معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دارای مناسب ترين و مرتبط ترين موقعيت برای تبلور اين امر مهم 

است. 
روش: اين مقاله، نتيجه مرور مقاالت و گزارش های مديريت و کاهش خطر باليا مرتبط با کارکردهای 
حوزه بهداش��ت عمومی است. کارکردهای حوزه بهداشت بر اساس گروه های هدف که شامل موارد زير 
هس��تند، تعيين شدند: الف( حدود 24 هزار مرکز بهداش��تی درمانی اوليه و ب( 75 ميليون جمعيت کشور. 
متغيرهای مورد بررسی در چهار گروه کلی تقسيم شدند: 1( بار مشکل و آسيب پذيری در سطح جامعه، 

2( شاخص سطح خطر تسهيالت بهداشتی، 3( شاخص آمادگی خانوار و 4( چالش های مديريت پاسخ. 
یافته ها: در کشور، در هر سال بطور متوسط 250 مخاطره طبيعی روی می دهند، 3000 نفر کشته می 
ش��وند، 9000 نفر دچار مصدوميت فيزيکی می ش��وند و 1.5 ميليون نفر تحت تاثير قرار می گيرند. افراد 
فقير، معلوالن، س��المندان، زنان باردار و کودکان آس��يب پذيرترين گروه ها در برابر باليا هس��تند. سطح 
خطر ناش��ی از مخاطرات طبيعی در کش��ور )بر اس��اس وقوع مرگ( 8 از 10 می باشد. حدود 97 درصد 
س��اختمان های روس��تايی ايران در برابر زلزله مقاوم نيستند. توسعه س��ريع شهرنشينی باعث شده تا 
بس��ياری از ساکنين روستاها در حاشيه شهرهای بزرگ ساکن شوند که از مقاومت و آمادگی الزم برای 
باليا برخوردار نيس��تند. در توسعه شهرهای کش��ور مبانی کاهش خطر باليا بدرستی رعايت نمی شوند. 
آمادگی خانوارهای ايرانی در برابر باليا، بطور متوسط، تنها 8 درصد است. متاسفانه اين برآورد در بين 
اس��تان ها تفاوت چندانی ندارد. مطالعات نشان می دهند که مداخالت مبتنی بر نظام شبکه می تواند سطح 
آمادگی خانوارها برای باليا را تا 7 برابر افزايش دهد. سطح خطر باليا در تسهيالت بهداشتی نظام شبکه، 
7 از 10 می باش��د. آسيب ناشی از مخاطرات طبيعی بر مراکز بهداشتی درمانی، بخصوص مخاطرات آب 
و هوايی، رو به افزايش است. شاخص های مديريت و کاهش خطر باليا در سامانه اطالعات نظام سالمت 
تعريف نش��ده اند. بکارگيری حداکثری از ظرفيت های معاونت بهداش��ت در پاسخ به باليا با محدوديتهای 
زير مواجه اس��ت: ضعف جدی در کارکردهای پشتيبانی، ارتباطات و مديريت اطالعات، ضعف در کارکرد 

هماهنگی بخصوص برون سازمانی، عدم بهره مندی از فناوری های مدرن ژئوانفورماتيک 
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بحث و نتیجه گیری: مديريت و کاهش خطر در باليا در حوزه بهداش��ت عمومی به جهت پرداختن به 
مشکل در سطح جامعه و تسهيالت بهداشتی نياز به تقويت و توسعه دارد. تاسيس دفتر مديريت و کاهش 
خطر باليا در معاونت بهداشت وزارت بهداشت در سال 1390، اقدامی بود به منظور پرداختن به اين مهم.

واژه هاي کلیدي:بالیا،مدیریت،کاهشخطر،بهداشتعمومی،ایران
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الویت بندی عوامل انگیزش�ی و رضای�ت مندی نیرو های داوطلب 
درمانی و بهداشتی در حوادث غیر مترقبه

محسن امینی زاده *، جعفر ترابی، علی اکبر حق دوست
٭ دانشجوی دکتری مدیرت بحران در فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه:داوطلبان يک جزء ضروری و حياتی از منابع انسانی سازمانها هستند. عالقه برای کمک، يک جنبه اصلی از 
ماهيت انسانها است. تحقيق حاضر انگيزه های داوطلبان و رضايت مندی آنها در حيطه بهداشتی مورد بررسی و 

اولويت بندی شده است .   
روش: تحقيق حاضر از نوع توصيفی و علی- مقايسه ای است. هدف کلی آن اولويت بندی عوامل انگيزشی 
و رضايت مندی داوطلبان رويدادی بهداش��ت و درمان می باش��د. جامعه آم��اری اين تحقيق را کليه اعضای 
داوطلب سالمت استان کرمان که در سال 90-91 مشغول به فعاليت در بخش درمان بوده اند. بر اساس جدول 
مورگان،تعداد نمونه ها،360 نفر به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقيق شامل 
پرسشنامه عوامل انگيزشی، برگرفته از پرسشنامه انگيزه های داوطلبی اندام با پايايی 94% که عوامل انگيزشی 
)شغلی، مادی، اجتماعی، حمايتی، هدفمند، خودگرايی و پيشرفت( داوطلبان و پرسشنامه رضايت مندی داوطلبان 

برگرفته از پرسشنامه رضايت مندی داوطلبی گاليندوکوهن-گازلی )2001( می باشد .  
 یافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که بين اولويت های انگيزشی داوطلبان بلند مدت اختالف معنی داری وجود 
دارد.مهمترين عوامل انگيزشی داوطلبان رويدادی سالمت به ترتيب شامل انگيزه های هدفمند، شغلی، تعهد، حمايتی، 
پيشرفت، اجتماعی، مادی است و ارتباط با داوطلبان مهمترين عامل رضايت مندی و سود سازمانی کم اهميت ترين 

عامل رضايت مندی را به خود اختصاص داد. 
بحث و نتیجه گیری: تحقيق حاضر نشان داد که مهمترين عوامل انگيزشی داوطلبان رويدادی عامل هدفمند، 
شغلی و تعهد می باشد و انگيزه مادی کم اهميت ترين انگيزه است. انگيزه هدفمند بر اساس خواسته ای ميباشد که 
برای انجام دادن کاری مفيد است و بر جامعه تاثير دارد. داوطلبان بهداشتی ارزش کار داوطلبی را به خوبی درک 
می کنند و برای ارتقاء سالمت با ارائه خدمات داوطلبانه کمک زيادی می کنند. يکی از داليل آن شاغل بودن اکثر 
افراد داوطلب در مراکز بهداشت و درمان کار می کردند. در نتيجه به جنبه مادی آن کمتر اهميت می دهند که اين در 
بين مديران مراکز درمانی مشهود تر می باشد. ولی با اين وجود مديران اين مراکز و سازمانهای بهداشتی بايد اين 
عامل را به عنوان يکی از نيازهای داوطلبان بپذيرند و در صدد ارضاء آن باشند که اين باعث می شود ماندگاری 

افراد داوطلب را فراهم آورند. 

واژه هاي کلیدي:عواملانگیزشی،رضایتمندی،داوطلبان
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راهبردهای توسعه ارزیابی عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری مفهومی در 
بیمارستان های صحرائی

روح اهلل قائدامینی، محمد رئیس زاده، فاطمه عزیزیان، روح اهلل زابلی *، عیسی مالمیر
Rouhollah.Zaboli@gmail.com )٭ استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج

مقدمه: با توجه به اينکه برپائی بيمارستان های صحرائی به عنوان يکی از مهمترين شاخص های توسعه 
مديريت بحران، پدافند غير عامل و محروميت زدائی در کشور جمهوری اسالمی ايران محسوب می شود 
و برپائی آنها مستلزم صرف منابع گوناگون و ايجاد هماهنگی بسيار در حوزه های مختلف درون بخشی 
حوزه س��المت و برون بخشی با ساير موسسات موثر در مديريت بحران بوده و بيرق توجه نظام، سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی و بسيج مستضعفين به ايجاد رضايت، حفظ شان و کرامت دريافت دهندگان و 
ارائه دهندگان خدمات مراقبت از سالمت در اين بيمارستان ها می باشد و برای اينکه اينگونه بيمارستان ها 
برای توس��عه کمی و کيفی خود و رقابت، نوعی سيستم ارزيابی عملکرد نياز دارند تا کارائی و اثربخشی 
برنامه ها، فرآيندها و نيروی انسانی خود را بسنجند و اين سيستم ارزيابی می بايست قابليت کاربری در 
کليه بخش های بکارگيرنده اين بيمارستان های صحرائی اعم از نظامی و غير نظامی را داشته باشد. هدف 
از اين مطالعه مروری، توصيف راهبرد های مورد اس��تفاده در توس��عه ارزيابی عملکرد مبتنی بر انگاره 

نگاری مفهومی در بيمارستان های صحرائی است.
روش: در اين مطالعه با استفاده از جستجوی منظم نتايج گزارشات پايان نامه ای و مقاالت منتشر شده 
پيرام��ون بکارگيری نتايج تحقي��ق و عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری مفهومی طی يک دهه اخير جمع آوری 
و مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. اين مطالعات با اس��تفاده از پايگاههای اطالعاتيISI، Since direct و 
MEDLINE که حد وسيعی از مجالت و مطالب منتشر شده را ايندکس می کند بدست آمد . مطالعات منتشر 
شده فارسی زبان نيز با جستجو در پايگاه اطالعاتی علمی SID يافت شد. از بين حجم زيادی از مطالعات 
دريافت ش��ده، 37 مطالعه که مطالبی پيرامون راهبرد های توسعه ارزيابی عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری 

مفهومی را دارا بودند در اين بررسی انتخاب شدند. 
یافت�ه ها: بر اس��اس نتايج حاص��ل از مطالعات انتخابی و توجه به مفاهيم کليدی مطرح ش��ده در آنها 
راهبرد هايی بر اس��اس مدل ه��ای به کار گيری نتايج تحقيق و چهار مفهوم اصلی آماده س��ازی، عبارت 
سازی، رتبه بندی و تجزيه و تحليل آماری توصيه شده است که اجرای آن بکار گيری نتايج انگاره نگاری 

مفهومی در ارزيابی عملکرد بيمارستان صحرائی را امکان پذير می سازد. 
بح�ث و نتیجه گی�ری: رس��يدن ب��ه موفقيت ارزياب��ی عملکرد مبتنی ب��ر انگاره ن��گاری مفهومی در 
بيمارستان های صحرائی با وجود محيط فراگير، حامی خالقيت و برانگيزاننده که منابع کافی را در اختيار 
داش��ته و به عملکرد اجزا ارزش می نهد امکان پذير می باش��د. دسترسی به نتايج تحقيقات معتبر، داشتن 
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کفايت و شايس��تگی در انتقال و اس��تفاده از نتايج در عملکرد، ترسيم نقشه مفاهيم از طريق آماده سازی، 
عبارت س��ازی، رتبه بندی و تجزيه و تحليل آماری مناس��ب در سازمان از ملزومًات اجرايی شدن فرايند 

ارزيابی عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری مفهومی در بيمارستان های صحرائی است. 

واژه هاي کلیدي: بیمارستانصحرائی،راهبردهایتوسعه،عملکردمبتنیبرانگارهنگریمفهومی،مطالعهموردی.
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بررسی دیدگاه های نجاتگران خراسان جنوبی در خصوص مشکالت 
موجود در روند امدادرسانی در زلزله زهان آذر ماه 1391

اکبر حسن نژاد *، کتایون جهانگیری
sh6857ah@yahoo.com ٭ مربی امداد و نجات چمعیت هالل احمر

مقدمه: در روز چهارشنبه 15 آذرماه 1391 ساعت 20:38 زلزله ای با بزرگای 5/5 در مقياس ريشتر زهان واقع 
در خراسان جنوبی را لرزاند. مرکز اين زمين لرزه در 25 کيلومتری زهان و 42 کيلومتری قاين گزارش شد و در 
شهرهای بيرجند، آرين شهر، درميان و قاين احساس گرديد. متعاقب آن تيم های امدادی متشکل از نجاتگران هالل 
احمر به منطقه اعزام شدند. مطالعه حاضر به منظور بررسی ديدگاه ها و نظرات نجاتگران در خصوص مشکالت 

موجود در روند امدادرسانی انجام شده است.
روش: اين مطالعه به روش کيفی و با بهره گيری از طريق انجام بحث گروهی متمرکز با سه گروه از امدادگران 

شهرستان های نهبندان، بيرجند و قائنات انجام شده است. 
یافته ها: اعزام تيم های امدادی به صورت متمرکز انجام نشده و اين امر سبب رويارويی آن ها با مشکالت 
متفاوتی بوده است. عدم وجود نقشه و اطالعات دقيق در مورد منطقه آسيب ديده و در اختيار نبودن راهنمای 
محلی سبب سردرگمی تيم های اعزامی و بروز مشکالتی در روند رسيدن به منطقه آسيب ديده شده بود. مشکل 
ديگر نجاتگران توسل به زور ساکنين برخی از روستاهای با آسيب ديدگی کم به منظور دريافت اقالم امدادی و 
اهدايی در مسير بود. نبود امکانات و تجهيزات ارتباطی جهت مخابره پيام و انتقال اطالعات از محل حادثه به ستاد، 
نبود يا کمبود تجهيزات انفرادی و عملياتی، نبود محلی برای اسکان نجاتگران از ديگر اهم اين مشکالت می توان 

نام برد.
بحث و نتیجه گیری: تهيه نقش��ه مخاطرات و نقشه آسيب پذيری در قالب انجام تحليل خطرپذيری يکی از 
نخستين اقداماتی است که بايد برای مواجهه با بحران های طبيعی به ويژه زلزله در استان های مختلف کشور 
انجام شود. تقويت هماهنگی بين و فرابخشی، اعزام متمرکز تيم های امدادی و همراه شدن نيروهای امنيتی با تيم 
های امداد و نجات از ديگر اقدامات ضروری است که بايد از قبل از وقوع بحران برای ان چاره ای انديشيده شود تا 
ضمن جلوگيری از به خطر افتادن امنيت نجاتگران و محموله های امدادی، امنيت منطقه آسيب ديده در اسرع وقت 
تامين گردد. تهيه ابزار و ادوات تخصصی و انجام برنامه ريزی برای در اختيار قرار دادن اين تجهيزات به هنگام 
بسيج نيروها در شرايط اضطراری و در نظر گرفتن امکاناتی برای اسکان و تامين نيازهای پايه امدادگران به هنگام 

اعزام به منطقه از راهکارهای پيشنهادی در اين مقاله می باشد.

واژه هاي کلیدي:زلزلهزهان،نجاتگران،امدادرسانی
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استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی پایگاه های 
امداد جاده های هالل احمر – مطالعه موردی استان یزد

حامد صدیقی *، علی مروتی
hseddighi@gmail.com ٭ کارشناس ارشد جمعیت هالل احمر یزد

روش تحليل پوششی داده ها معموال برای ارزيابی مراکزی همگن مورد استفاده قرار می گيرد که عمدتا می توانند 
شعب و مرازکی همسان از يک سازمان باشند. شعب بانکها، دانشگاهها و شعب و پايگاههای هالل احمر از اين 
دست می باشند که مورد آخر يعنی شعب هالل احمر و پايگاههای امداد و نجات تاکنون با استفاده از اين مورد 
ارزيابی قرار نگرفته بودند. به اين منظور، عملکرد سيزده پايگاه )ثابت، موقت و سيار( امداد جاده ای استان يزد در 
طرح مسافرين نوروزی مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن پرسنل و خودرو به عنوان ورودی و تعداد 
مصدومين رسيدگی ش��ده در حوادث جاده ای و تعداد مراجعين سرپايی به عنوان خروجی، با استفاده از مدل 
CCR ورودی محور در ميان مدل های مختلف تحليل پوششی داده ها، و با در نظر گرفتن شاخص های ورودی و 
خروجی، با استفاده از نرم افزار، کارايی پايگاه ها سنجيده شد. از ميان 13 پايگاه امداد جاده ای استان، تنها چهار 
پايگاه کارايی کامل را بدس��ت آورند که از ميان اين چهار پايگاه، س��ه پايگاه موقت و يک پايگاه سيار می باشد. 
دوپايگاه نيزکارايی صفر داشته اند که در قسمت نتايج به تحليل و ارائه پيشنهاد در خصوص بهبود کارايی پايگاه ها 

ارائه شده است.

واژه هاي کلیدي:پایگاهامدادجادهایهاللاحمر،ارزیابیعملکرد،تحلیلپوششیدادهها،مدل CCRورودیمحور
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بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت پشتیبانی عملیات 
امداد و نجات زلزله شهرستان ریگان استان کرمان

سعید گیوه چی
soltani.amd@gmail.com استادیار دانشگاه تهران

از جمله بخش های مهم، پرهزينه و تعيين کننده در عمليات امداد و نجات، بحث پشتيبانی عمليات می باشد که نه تنها 
بطور مستقيم با تامين مايجتاج آسيب ديدگان، نيز بطور غير مستقيم با تامين امکانات، تسهيالت و تجهيزات تيمهای 
عملياتی نقش کليدی در تامين نياز آسيب ديدگان و در نهايت موفقيت عمليات ايفا می نمايد. از جهت فوريت کاری 
نيز، با توجه به کوتاهی زمان طاليی نجات مصدومين، شروع فوری و کارآمد عمليات جستجو و نجات متعاقب 
ارزيابی سريع منطقه، مستلزم تامين و پشتيبانی سريع نيروی انسانی و تجهيزات مورد نياز است. خوشبختانه 
بکارگيری تکنولوژی های نوين به ويژه در عرصه اطالعات از جمله ابزارهای در دسترس مديران برای نيل به 
اهداف سازمانی می باشند که در اين ميان می توان به قابليت های مجموعه برنامه های مرتبط با دانش سيستم 
اطالعات جغرافيايی اشاره کرد که امروزه مورد توجه حوزه های مختلف علوم قرار گرفته و می توان بکارگيری 
آن در مقوله مديريت بحران را نمونه ای از رويکرد برنامه ريزی تکنولوژيک محور مديريت بحران قلمداد نمود. 
در اين مقاله ضمن معرفی پروژه ای در اين زمينه، به بررسی نمونه ای عينی از نتايج مثبت بکارگيری اين فناوری 
در جريان عمليات امداد و نجات در زلزله 6.5 ريشتری ساعت 22:12 مورخ 1389/09/29 در شهرستان ريگان 
استان کرمان می پردازيم. بهره مندی از قابليت های سامانه طراحی شده، اين امکان را برای مديران بحران منطقه 
فراهم ساخت تا ارايه خدمات به آسيب ديدگان حادثه مذکور با عمليات پشتيبانی به موقع و هزينه اثربخش امداد 

و نجات به اجرا درآيد.

واژه هاي کلیدي: کلمات کلیدی :امدادونجات،پشتیبانی،زلزله،سیستماطالعاتجغرافیایی،مدیریتبحران
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بررس�ی ارتب�اط فرس�ودگی ش�غلی ب�ا خصوصی�ات ش�خصیتی در 
امدادگران

مهدی نجفی *، هلن علمی، حسین سپاسی مقدم، شاهین فتحی
najafirc@gmail.com ٭ دانشجوی دکترای تخصصی سالمت در بالیا

مقدمه: فرس��ودگی شغلی، يک س��ندرم روانشناختی خستگی هيجانی، مسخ ش��خصيت و کاهش کفايت 
شخصی است. فرسودگی شغلی، بيشتر در افرادی که در کارشان مستقيمًا با مردم سروکار دارند، اتفاق 
می افتد. امدادگران نيز ممکن است نشانگان فرسودگی شغلی را تجربه کنند. بنا بر اين، بسيار مهم است که 
عوامل مرتبط با فرس��ودگی ش��غلی در آنان  شناخته و درک شود. اين امر باعث می گردد تا از بسياری از 
آسيب های روانشناختی در آنان جلوگيری شود. اين مطالعه بر آن است تا ارتباط خصوصيات شخصيتی 

را با فرسودگی شغلی در امدادگران بررسی نمايد.
روش: در اين پژوهش که از نوع زمينه يابی مقطعی است، از طرح مطالعه همبستگی برای معلوم کردن 
اينکه آيا بين فرسودگی شغلی با خصوصيات شخصيتی در امدادگران، رابطه ای وجود دارد يا نه، استفاده 
کرديم. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش، کليه امدادگران شعب چهارده گانه جمعيت هالل احمر استان 
تهران بود. تمام امدادگران ش��عب جمعيت هالل احمر اس��تان، مورد سرش��ماری قرار گرفتند. تعداد افراد 
ش��رکت کننده در مطالعه، جمعّا 297 نفر بود. با توجه به اينکه همه اين امدادگران مرد هس��تند، افراد مورد 
بررس��ی در اين مطالعه همگی مرد بودند. جهت ارزيابی درجه فرس��ودگی شغلی شرکت کنندگان در اين 
مطالعه، از پرسش��نامه فرسودگی شغلی مزالچ و برای سنجش ويژگی های شخصيتی آنان، از فرم کوتاه 
پرسشنامه NEOاستفاده شد. در اين پژوهش، نرم افزار SPSS برای ورود و تحليل آماری داده ها، به کار 

گرفته شد.
یافته ها: براس��اس يافته های اين پژوهش، بين زير مقياس خستگی هيجانی و همچنين مسخ شخصيت 
با روان آزرده گرايی، رابطه معنادار مثبت وجود داش��ت. از طرف ديگر، بين زير مقياس خستگی هيجانی و 
نيز مسخ ش��خصيت با برون گرايی و باوجدانی و توافق پذيری رابطه معنادار منفی وجود داشت. بين زير 
مقياس خستگی هيجانی و همچنين مسخ شخصيت با گشودگی رابطه ای يافت نشد. بين زير مقياس کفايت 
ش��خصی با روان آزرده گرايی، رابطه معنادار منفی وجود داش��ت. از طرف ديگر، بين زير مقياس کفايت 
ش��خصی با برون گرايی و باوجدان��ی و توافق پذيری رابطه معنادار مثبت وجود داش��ت. بين زير مقياس 
کفايت ش��خصی با گشودگی،رابطه ای يافت نشد. اين مطالعه همچنين نشان داد امدادگرانی که در آزمون 
ش��خصيت، نمره روان آزرده گرايی باال، نمره برون گرايی پايين، نمره توافق پذيری پايين و نمره باوجدانی 

پايين می گيرند، استعداد بيشتری برای ابتال به فرسودگی شغلی دارند.
بحث و نتیجه گیری: منطقی به نظر می رسد که در گزينش افراد برای حرفه امدادگری، عالوه بر ساير 
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صالحيتهای الزم برای اين حرفه، افرادی انتخاب شوند که در آزمون شخصيت، در روان آزرده گرايی نمره 
پايين و در برون گرايی، توافق پذيری و باوجدانی نمرات باال کس��ب نمايند. نتيجه چنين گزينش��ی می تواند 

فرسودگی شغلی کمتر برای امدادگران و ارائه خدمات بهتر به آسيب ديدگان از حوادث باشد.

واژه هاي کلیدي:فرسودگیشغلی،امدادگرانجمعیتهاللاحمراستانتهران،خصوصیاتشخصیتی
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تخلیه اضطراری بیمارستان به هنگام آتش سوزی 

الهام قناعت پیشه* علی اردالن، حمیدرضا خانکه، جواد اکبری ترکستانی
٭دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مقدمه:با توجه به اهميت امدادرساني و تخليه اضطراري افراد حادثه ديده به مناطق امن در کوتاترين زمان ممکن، 
نياز به برنامه ريزي آني جهت مسيريابي بهينه با توجه به شرايط پس از بحران و تغييرات گسترده ايجاد شده در 
منطقه ضروري است. مساله تخليه يک مساله بهينه سازی چند هدفه می باشد که در آن بطور همزمان کوتاه ترين 
)هدف اول( و امن ترين )هدف دوم( مسير تخليه از ميان عده زيادی از مسيرهای ممکن بايستی انتخاب گردد.  نياز 
به داشتن برنامه تخليه اضطراری در زمينه تهديد آتش، خطر زلزله، نشت گاز سمی و يا طبيعی، خاموشی برق، 
خرابی آسانس��ور. تهديد بمب و  ديگر مخاطرات برای مراکز درمانی نيز ضروری می باشد. يکی از مخاطرات 
مطرح در مراکز درمانی آتش سوزی می باشد. طرح تخليه و تمرين تخليه  زمانی موفق خواهد بود که مشخصات 
آتش، مشخصات انسان، مشخصات ساختمان، تجزيه و تحليل ساختمان تحت تاثير زمان به عنوان مولفه های مهم 

برنامه ريزی تخليه در نظر گرفته شود.   
روش:

مرحلة نخست، مطالعه روش ها و مدل های موجود برای تخليه، مطالعه مدل های رفتاری افراد و تاخير آنها  «
در فرآيند تخليه

مرحله دوم، مقايسه کارهای گذشته و تعيين نقاط ضعف و قوت آنها به منظور يافتن خالءهای موجود که  «
در تحقيقات آتی بايستی به آنها پرداخته شود. 

مرحله سوم، ارزيابی کارائی مدلهای تخليه با استفاده از روش های محاسبات رياضياتی و شبيه سازی های  «
کامپيوتری.

کلمات کلیدی:آتشسوزی،بیمارستان،تخلیهاضطراری
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ارزیابی خدمات بهداش�ت ب�اروری ارائه ش�ده در زلزله آذربایجان 
ش�رقی و بوشهر و ارائه راهکارها بر اس�اس تجارب و ادراکات افراد 

درگیر و ابزار استاندارد

رضا خانکه 
مركز تحقیقات توانبخشي در حوادث و بالیا

مقدمه : بهداشت و سالمت باروری شرايطی است که در آن فرد از سالمت کامل جسمی، روانی و رفاه اجتماعی)نه 
فقط نبود بيماری و امراض( در تمام مس��ائل مربوط به سيستم باروری و عملکردها و روندهای مرتبط با آن، 
برخوردار اس��ت. بنابراين می توان سالمت باروری را بهره مندی از شرايط مطلوب و رضايت بخش زندگی و 
رابطه جنسی ايمن دانست که افراد را قادر به توليد مثل و آزادی در انتخاب برای زمان و تعداد بارداری ها می 
سازد. در اين راستا می توان بر حقوق زنان و مردان برای داشتن آگاهی و دسترسی به روشهای ايمن، موثر، قابل 
قبول و مطلوب تنظيم خانواده که با اعتقادات مذهبی ايشان مغاير نبوده و در انتخاب آن نيز مختار باشند، تاکيد 
کرد. از آنجايی که بهداشت باروری يک نياز جدی بهداشت عمومی، در تمامی جوامع و خصوصا جوامع آسيب 
ديده در بحران می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف ارزيابی وضعيت ارايه خدمات بهداشت باروری در حوادث 
اخير کش��ور در آذربايجان شرقی و بوشهر و تعيين نيازهای آسيب ديدگان در حوزه بهداشت باروری، موانع 

و راهکارها در ارايه اين خدمات بر اساس تجارب و ادراکات و بررسی متغيرهای مرتبط صورت پذيرفته است.
روش: تحقيق حاضر با استفاده از رويکرد تلفيقی و از ترکيب مطالعه کيفی و کمی انجام شده است. اين دو 
رويکرد به صورت همزمان به منظور بررسی وضعيت بهداشت باروری در حوادث و باليا مورد استفاده گرفته 
است. قسمت کيفی با استفاده از روش تحليل محتوای استقرائی، از طريق انجام مصاحبه های نيمه ساختار يافته 
به انجام رسيد و در بخش کمی مطالعه با استفاده از ابزار استاندارد معرفی شده توسط CDC، وضعيت بهداشت 

باروری در جامعه آسيب ديده ناشی از زلزله بوشهر به عنوان يک نمونه واقعی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بررسی داده های کمی پرسشنامه بهداشت باروری در 3 گروه هدف زنان باردار، زنان تازه زايمان 
کرده و زنان در سنين باروری نشان داد که "زندگی خود را در خطر ديدن هنگام وقوع زلزله" و "ادامه زندگی در 
چادر و شرايط غير معمول" هر کدام به ميزان 86% و 55% از مهمترين عوامل استرس زای تاثيرگذار بر زندگی 
زنان در مناطق زلزله زده بوده اند. نتايج کيفی نيز نشان داد تداوم دلهره و نگرانی به خاطر ترس از تکرار زلزله، 
بی خانمان شدن و از دست دادن تمام امکانات و وسايل زندگی و اجبار به ادامه زندگی در زير چادر از مهمترين 
عوامل تنش زايی می باشند که منجر به بروز مشکالت روحی در جمعيت مورد مطالعه شده اند. در همين راستا 
از جمله آموزشهايی که به نظر می رسد به صورت فعال در مناطق زلزله زده در مدت زمان حاد و طوالنی مدت 
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پس از زلزله پيگيری نشده است، آموزشهای بهداشت روان به خانواده ها و مخصوصا خانواده هايی است که با 
مشکالت بيشتری از جمله از دست دادن اعضاء خانواده در زلزله روبرو بوده اند. گر چه مشاوره های روحی و 
روانی توسط ماما به ميزان حدود 62% به زنان باردار و تازه زايمان کرده در مناطق زلزله زده ارائه شده ولی نياز 

به ارائه آموزشهای تخصصی مذکور برای گروههای آسيب پذير همچنان احساس می گردد.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد ادغام فعاليت های جامع و واجد کيفيت بهداشت باروری با مراقبت های 
بهداشت عمومی، نيازمند طراحی و تدوين پروتکل های مناسب و نيز همکاری زنان، مردان و جوانان مناطق آسيب 
ديده می باشد. ضمن آنکه در شرايط بحران، توجه به بهداشت باروری نوجوانان با توجه به نيازهای خاص آنان 
که در اغلب مواقع به فراموشی سپرده می شود، ضروری می باشد. نتايج تحقيق بر لزوم طراحی دستورالعملها و 
پروتکلهای ملی مبتنی بر شرايط بومی جامعه و آموزش آنها به کليه افراد درگير در ارايه خدمات بهداشت باروری 

در زمان وقوع حوادث و باليا تاکيد می نمايد.

کلمات کلیدی:بهداشتباروری،زلزله،بحران،حوادثوبالیا
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رویکردهای نوین مدیریت فوریت ها

شکوفه احمدی*، لیال داددوست، الهام قناعت پیشه، بابک فرزین نیا، حمیدرضا خانکه
دانشجوی سالمت در بالیا و فوریت ها،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

در طول اعصار مختلف، برنامه های گوناگونی برای مديريت فوريت ها بکار رفته است بررسی روند اين تغييرات و 
آشنايی با رويکردهای نوين، جهت سياستگزاری مناسب در حوزه مديريت فوريت ها از اهميت اساسی برخوردار 
است و به ايجاد ظرفيت در قابليت های مديريت فوريت دولت کمک می کندامروزه توصيه می شود از ذينفعان 
محلی جهت برنامه ريزي در مديريت فوريت ها استفاده نمود و از برنامه ريزان منطقه ای و محلی در طرحهای 
پشتيبانی در فوريت استفاده کرد.اين مقاله به بررسی رويکردهای نوين مديريت فوريت ها در حوزه بهداشت و 

درمان ميپردازد و با نگاهی تطبيقی سعی در ارايه رويکردهای مناسب نظام سالمت در کشور دارد. 

کلمات کلیدي:مدیریتفوریت،رویکردهاینوین
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درس آموخته ه�ای تصادف دو اتوبوس در آزاد راه قم – تهران در 
18 شهریور ماه 1392

حمیدرضا خانکه، بابک فرزین نیا، شکوفه احمدی، لیال داددوست، الهام  قناعت پیشه

طبق گزارش سازمان ملل ساالنه يک ميليون و 240 هزار نفر در تصادفات جاده ای می ميرند و  50 ميليون نفر نيز 
مجروح مي شوند که برخي دچار معلوليت دايمي مي گردند.  آمار منتشر شده توسط WHO نشان می دهد ايران 
با 43.8 کشته در يکصد هزارنفر جمعيت جزء کشورهای منطقه قرمز خطرناک در رانندگی جاده ای است و همچنان 
جزء 5 کشور اول دارای جاده های مرگبار، توصيف می شود.  بر اساس گزارش رئيس سازمان پزشکی قانونی 
کشور در سال 91، علت مرگ نوزده هزار و هشتاد و نه نفر تصادفات رانندگی بوده است. دو  دستگاه اتوبوس در 
کيلومتر 27 آزاد راه قم – تهران در ساعت 22:49 روز 18 شهريور سال 92 رخ به رخ برخورد و سپس دچار آتش 
سوزی می شوند. علت ظاهری تصادف انحراف به چپ يک اتوبوس بدليل ترکيدگی الستيک و ورود به الين مخالف 
و سپس برخورد با اتوبوس دوم  و آتش سوزی عنوان شد. در اين حادثه  از سرنشينان هر دو اتوبوس 44 نفر 
کشته  و 47 نفر نيز مجروح شده اند. در اين پژوهش  با بررسی دقيق گزارشات مرکز مديريت فوريتهای پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی قم، هالل احمرکشور، پليس راهور، مرکز مديريت فوريتهای پزشکی کشور و گزارش نهايی 
کميسيون ايمنی راهها  از طريق دريافت گزارش مستقيم، مصاحبه و مرور اظهارات اين دستگاهها در رسانه های 

جمعی نکات ذيل بعنوان مواردی که نياز به اصالح فرايندی دارند، شناسايی شد:
عدم هماهنگی دستگاههای مسئول در صحنه حادثه و فقدان يک فرمانده حادثه در صحنه. 1
عدم آمادگی دستگاه های امداد رسان برای همکاری مشترک و نداشتن برنامه از قبل تمرين شده برای چنين حوادثی. 2
ارايه آمار تلفات  و علت حادثه از طريق دستگاههای مختلف و ايجاد تشويش اذهان عمومی . 3
نداشتن مسئوليت آتش نشانی در حوادث بين شهری و نبود ايستگاههای بين شهری اطفا حريق . 4
دير رسيدن آتش نشانی و نداشتن تجهيزات اطفا حريق ساير دستگاهها. 5
افزايش تلفات بدليل نداشتن برنامه برای استفاده از روشهای خود امدادی و نجات فردی مردم . 6
عدم بررسی دقيق ايمنی جاده ها، خودروها) ضعف گاردريل، نقص خودرو و نبود چکش شکستن شيشه(. 7

بحث و نتیجه گیری: پيشنهاد ميگردد با توجه به وقوع مکرر حوادث مشابه، اوال يک سيستم امدادی هماهنگ با 
شماره واحد در کشور ايجاد گردد ثانيا سيستم فرماندهی حادثه دقيقا تبين و وظايف هر ارگان مشخص شود ثالثا 
يک سخنگو واحد وظيفه اطالع رسانی را بعهده بگيرد و در آخر ضمن نظارت دقيق بر سالمت رانندگان، خودروها 
و ايمنی جاده ها، مردم نيز با روشهای امداد و نجات و حقوق خود در وسايل نقليه شخصی و عمومی بيشتر آشنا 

بشوند.  

واژه های کلیدی:تصادفاتجادهای،درسآموخته،قم
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تجربه برگش�ت به جامعه در مصدومین تروماتیک ناش�ی از حوادث 
ترافیکی: نقش پرستار جامعه نگر

فاطمه پاشایی ثابت، کیان نوروزی تبریزی، حمید رضا خانکه
دانشجوی PHD دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 مقدمه : مصدومين متعاقب صدمه ناشي از حوادث ترافيکي در بازگشت مجدد سالمتي خود ، درشک و ابهام 
بوده و براي بازگشت به زندگي عادي تالش زيادي مي کنند ولي نياز شديد به در يافت حمايت و امنيت توسط 
 (Frazen تيم مراقبت از تروما خصوصا پرس��تاران را از ضروريات بازگش��ت به زندگي نرمال تلقي مي کنند
.(2006, مصدومين با تروماي متعد د در طول زمان بستري شدن در بيمارستان، الزم است  مراقبتهای توانبخشي 

فشرده و مناسب را براي دستيابي به حداکثر سطح عملکردي داشته باشند (Kosar, 2009) و هدف از مراقبت در 
مصدومين ترافيکی در دوره حاد و مزمن بازتواني ، فراتر ازآسيب حاد يا مديريت زخم و درد  بوده تا استقرار 
مجدد بيمار در خانه و جامعه را شامل مي شود.(,Ogilvie, 2012)همچنين مطالعات متعدد نشان مي دهند، مراقبت 
توانبخشي در فاز هاي بيمارستاني تا منزل، عامل مهمي در کيفيت زندگي بيماران و خانواده هاي انان و کاهش 
بار و تلفات ناشي از مشکالت  ناشي از مصدوميت در جامعه مي باشد (Mock 2004). .تروما مصدومين را با 
چالشهاي زيادي در سالمتي و عملکرد جسمي، روانشناختي و اجتماعي مواجه ميکند.که در اين مقاله به بررسي 

مديريت  مصدومين  تروماتيک و نقش پرستار جامعه نگر پرداخته شد.
روش : اين مطالعه با استفاده از يک روش شناسی کيفی و با رويکرد  تجزيه و تحليل محتوا انجام شد. تحليل 
 (Hsieh & Shannon,2005). محتوا، يکی از روش های متعدد تحقيقی، در تجزيه و تحليل داده های متنی اس��ت
تحليل محتوای کيفی، همانطور که از نامش برمی آيد، فقط محتوای آشکار متن را تجزيه و تحليل نمی کند بلکه به 
تجزيه و تحليل محتوای پنهان نيز می پردازد(Mayring,2000) . در تحليل محتوای کيفی، سه رويکرد متفاوت برای 
تفسير محتوای متون بکار می رود که به پارادايم طبيعتگرايانه مرتبط می شوند. در اين مطالعه، از تحليل محتوای 
نوع قراردادی استفاده شده است. تحليل محتوای قراردادی، عموما در طرح مطالعهای که هدفش توصيف يک پديده 

است، بکار می رود.
 در اين مطالعه شرکت کنندگان ، پرستاران  با تجربه بيش از يکسال در بخشهاي کاري مرتبط با تروماي ناشي 
از حوادث ترافيکي  بودند و پايگاه اطالعاتي در اين مطالعه، شامل درمانگاه پيگيري مصدومين ترافيکي و بخش 

ارتوپدي ، اعصاب و عروق بيمارستانهاي سينا و شفا يحيائيان تهران بود. 
یافته ها : در مجموع با 13 شرکت کننده که از پرستاران بخش ارتوپدي ،عروق و درمانگاه بوده وتجربه غني 
از ارائه مراقبت در مصدومين ترومايي ناشي از حوادث ترافيکي  داشته و در دامنه سنی 25 تا50 سال ، بودند.  
نتايج ايم مطالعه شامل زنجيره از هم گسيخته مراقبت ، فقدان  ديدگاه جامع مراقبتي و شامل آموزش جزء اجتناب 
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ناپذيرمراقبت وحمايت براي سازگاري  بود. 
 بحث و نتیجه گیری :نتايج مطالعه اوهار واليس و مورفي ) 2011( نيز نشاندهنده آن است که حمايت اجتماعي 
به هر شکل با عملکرد بهتر و بهترين شاخصهاي پيامد هاي موفقيت آميز بدنبال صدمه همراه بوده است. يا فته 
هاي مطالعه  فرازن  و همکاران در سال )2006( نشان داد کيفيت تعامالت تيم مراقبتي با آسيب ديدگان از حوادث 
ترافيکي بسيار مهم است،وبا اين تعامالت ، مرا قبان نسبت به نيازهاي اشخاص مصدوم کامال آگاهي ميابند و 
سپس در بهبودي بيماران قدم برميدارند.در رابطه با مفهوم آموزش جزء اجتناب ناپذير مراقبت توانبخشي مطالعه 
پريور و بازيور در سال 2010 که روي درک و تجربه  پرستاران از بازتواني در  بيماران بستري در زمينه ارتقاء 
عملکرد پرستاران در مراقبت بازتواني با مصاحبه با 21 پرستار انجام شد نتايج نشان داد که برنامه آموزشي 
از طريق تقويت فرهنگ بازتواني در پرستاران باعث افزايش مشارکت بيماران و پرستاران در برنامه بازتواني 

ميشود. اين فعا ليتها باعث  افزايش بينش و اتونومي پرستاران در فرآيند بازتواني ميشود.
مطالعه توسط باچر و راستون هم در سال 2008 بيان ميکند که  فيزيوتراپ ها و کارکنان تيم سالمتي  نيز بايد 
اطمينان حاصل نمايند که بيماران آموزش کافي در مورد وضعيت و هدف از هر درمان و حرفه خود کسب  نموده 
باشند چرا که اين مسئله به بهبودي و سازگاري با بيماري مي انجامد بخصوص اينکه ارزش مراقبت از بيمار 

محور بطور هميشگي بخصوص در فاز  بازتواني در نظر گرفته ميشود .
شناخت اين ابعاد می تواند درکشف و درک بهتر عوامل موثر جهت برگشت موفقيت آميزتر بيمار به جامعه 
کمک کننده باش��د.  لذا ،توانبخشي اجتماع محور ميتواند  راهگش��اي موثري براي اعضاء تيم درمان و بيماران 
و خانواده هاي آنان گردد. و ميتواندبه سياس��تمداران بيمار ، يا تسهيل مشارکت  بازتواني براي بيمار ،  ارتقاء 
تالش  بيماربراي بازتواني و ارائه کمک تدريجي به بيمارميباش��د. در اين مطالعه 3 عامل بعنوان شرايط زمينه 
ايي دربازتواني بيماران نقش داشت که عبارت بود از :فقدان دانش پرستاران از نقش پيچيده و مجزاي خود در 

توانبخشي ، تيم غير منجسم توانبخشي و عملکرد منقطع پرستاران  بود
 نتايج مطالعه نشان داد اتخاذ مداخالت با کيفيت بهتر و نوينتر و متناسب براي برگشت به جامعه در مصدومين 

ترافيکی  ميتواند موثر باشد.

کلید واژه ها: نقشپرستار،توانبخشيبارویکرداجتماعمحور،صدماتترافیکی
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ل�زوم آم�وزش تی�م بهداش�تی – درمانی ب�رای مواجه�ه با حمالت 
بیوتروریسمی

خدیجه اکبری *، فاطمه کلروزی
akbarikh2013@gmail.com - ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه : پرستاران به عنوان خط اول مراقبت و درمان نيازمند داشتن آگاهی و آمادگی در زمينه مديريت حمالت 
احتمالی بيوتروريسم و اثرات آن بر بهداشت و سالمت جامعه می باشند زيرا اين مداخالت مراقبتی باعث پيشبرد 
س��المتی وافزايش کيفيت زندگی بيماران، پيشگيری از عوارض و هدر رفتن نيرو وانرژی و صرف هزينه های 
هنگفت خواهد ش��د. هدف از ارائه اين مقاله تاکيد بر لزوم آموزش و آماده نمودن پرستاراران و پزشکان برای 
مواجهه با حمالت احتمالی بيوتروريسم می باشد. منابع : اين يک مقاله مروری است که با جستجوی کتابخانه ای 

واينترنتی در منابع جديد تهيه گرديده است.
یافته ها : در س��الهای اخير بيوتروريس��م يک اولويت بهداش��تی در جهان می باش��د. طبق گزارش انجمن 
بيمارستانهای آمريکا از هر10 بيمارستان،7 بيمارستان طرح آمادگی مقابله با حمالت بيوتروريسمی را ايجاد 
نموده و 28% بقيه نيز ايجاد آن را در دست دارند و نيزدربرخی کشورها سربازان خود را واکسينه کرده اند به 
عالوه تحقيق انجام شده در يکی از بيمارستان های ايالت هاوايی آمريکا در مورد ميزان آمادگی و آگاهی پرستاران 
و پزشکان آن مرکز نشان داد 70% پزشکان و 60%  پرستاران اطالعات کافی درمورد حمالت بيوتروريسمی داشته 
و بعد ازدريافت دوره بازآموزی اين ميزان به95/5% افزايش يافت. در حاليکه تحقيق انجام شده در يکی از شهرهای 

ايران نشان داد تنها 14/79% پرستاران در مورد مديريت حمالت بيوتروريسمی آگاهی داشتند.
بحث و نتیجه گیری: کليه فارغ التحصيالن رشته های پزشکی وپيراپزشکی بويژه نظامی به عنوان طاليه داران 
دفاع بيولوژيک محسوب ميشوند و از آنها انتظار ميرودکه در شکل دهی تيم های دفاع بيولوژيک شرکت فعاالنه 
داشته باشند.با توجه به سطح پايين آگاهی پرستاران لزوم تدوين دروس ويژه حمالت بيولوژيک وتدريس آن، 
آموزش عملی پرستاران وپزشکان درکارورزی ها ودرميدان عمل، شرکت دادن اين افراد دررزمايش های نظامی 
و دوره های ويژه امدادرسانی درحمالت بيولوژيک، آموزش آمادگی جسمانی، ارزشيابی ساالنه فارغ التحصيالن 
در زمينه برنامه های فوق و دعوت از کارشناسان خبره جهانی وآموزش علوم روز دنيا به پرستاران وپزشکان 

در اين زمينه احساس می گردد. کلمات کليدی: آموزش- بيوتروريسم-پرستاران

واژه هاي کلیدي:آموزش،بیوتروریسم،پرستاران
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بررسی نیازهای آموزشی پرستاران در بالیا

سیده رحیمه نبوی *، زهره انصاری شیری، منیر نوبهار
r.nabavi1390@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مقدمه: شواهد نشان می دهد وقوع باليا در دنيا، طی سی سال گذشته، دو برابر و تعداد آسيب ديدگان آن سه 
برابر شده است. ايران، يکی از ده کشور بالخيز دنيا می باشد. از آنجا که ارائه خدمات سالمتی مطلوب، عامل 
اصلی بقاء، کاهش مرگ و مير و رفاه آسيب ديدگان از باليا است و نقش پرستاران در ارائه خدمات سالمتی با 

وقوع باليا غير قابل انکار است. هدف اين مطالعه تعيين نيازهای آموزشی پرستاران در باليا بود.
روش: اين مطالعه توصيفی مقطعی درس��ال 92 درشهر سمنان انجام ش��د.جمع آوری اطالعات ازطريق 
پرسش��نامه های دموگرافي��ک و  Emergency Preparedness Information Questionnaire (EPIQ)انجام 
گرفت. مشارکتکنندگان پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی کوثر و اميرالمومنين )ع( بودند. تجزيه 

تحليل داده ها با SPSS16 انجام شد. 
یافته ها: نمونه های شرکت کننده در مطالعه پرستاران با مدرک کارشناسی، 66/7% خانم، سن آن ها 22 تا 46 
سال )ميانگين و انحراف معيار 30/2 ± 7/02(، سابقه کار 1 تا 27 سال )ميانگين و انحراف معيار 7/01 ± 7/17(، 
85/4% س��ابقه مشارکت در باليا نداشتند و 95/8% در پناهگاه کار نکرده بودند. بيش ترين نيازهای آموزشی 
مطرح شده در رابطه با عوامل بيولوژيک 90/12%، دسترسی به منابع حمايتی 85/4%، سيستم فرماندهی باليا 
82/52%، ارتباط��ات 82/15% و در س��اير موارد بيش تر از 70% بود. 52/1% آن��ان آموزش حضوری، %31/2 

آموزش از طريق فيلم ويدئويی را برای يادگيری در باليا مفيد گزارش کردند. 
بحث و نتیجه گیری: نتايج اين مطالعه نشان داد پرستاران، نيازهای آموزشی بااليی در مواجه با باليا دارند. 
در حالی که مهارت و دانش و تجربه کافی آنان در باليا، از جمله نيازهای ضروری حرفه ای محسوب می شود 
و نقش مهمی در حفظ سالمت آسيب ديدگان در باليا دارد. با توجه به تاکيد سازمان بهداشت جهانی، بر اهميت 
فعاليت های مورد نياز جهت توانمندی پرستاران، توجه به آموزش های حضوری و فيلم های مرتبط پيشنهاد 

می گردد.

واژه هاي کلیدي:بالیا،پرستاران،نیازهایآموزشی
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بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری دانشجویان 
فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری بروجن

سارا شهبازی *، محمد حیدری
sara.shahbazi@yahoo.com - ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: امروزه در عرصه مراقبت های بهداشتی، پرسنل فوريت های پزشکی با موضوعات و موقعيت های پيچيده 
و فزايندهای مواجه هستند که حاصل تکنولوژی پيشرفته، درک باال و تيز هوشی در بخش های اجتماعی، باالرفتن 
فرهنگ بهداشتی، فرايندهای بيماری های پيچيده و تغييرات مکرر ويژگی های اخالقی و فرهنگی، می باشد. بنابراين، 
تصميم گيری، پيچيدگيهای زيادی پيدا کرده و نياز به تفکر بحرانی دارد. پرسنل فوريت های پزشکی، پيوسته در 
حال تصميم گيری های ساده و پيچيده هستند و هرانتخاب، از حساسيت بسيار بااليی برخوردار است، لذا داشتن 
مهارت های تصميم گيری و مهارت حل مسئله، در آنان، امری ضروری می باشد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين 

تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر تصميم گيری دانشجويان فوريت های پزشکی می باشد.
 روش: اين مطالعه يک مطالعه نيمه تجربی است که بر روي30 نفر از دانشجويان فوريت های پزشکی در دو 
گروه شاهد )15 نفر( و آزمون )15 نفر( انجام گرفته است. برای اين منظور گروه آزمون به مدت 8 جلسه دو ساعته 
در طول ترم تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند ولی گروه شاهد آموزشی دريافت نکردند . برای تعيين 
مهارت تصميم گيری از پرسشنامه محقق ساخته )) ليست خودارزيابی مهارت تصميم گيری (( استفاده شد. تجزيه 

و تحليل اطالعات در نرم افزار spss انجام گرفت. 
یافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد مهارت تصميم گيری در دانشجويان فوريت های پزشکی از حد 
قابل قبولی برخوردار نيست. همچنين آموزش مهارت حل مسئله در گروه آزمون موجب تقويت مهارت تصميم 

گيری در آنان شده است.

واژه هاي کلیدي:حلمسئله،تصمیمگیری،دانشجویفوریتهایپزشکی
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بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت حل مسئله در دانشجویان 
فوریت های پزشکی

سارا شهبازی *، محمد حیدری
sara.shahbazi@yahoo.com - ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: حل مس��ئله، پايه و اساس تصميم گيری در سيستم اورژانس پيش بيمارستانی است. لذا، پرورش اين 
مهارت در دانشجويان فوريت های پزشکی حائز اهميت می باشد زيرا قلب فعاليت های موثر آنها، توانايی حل 
مس��ئله است. در عين حال توانايی های هوش هيجانی در موفقيت افراد در سازمان های بهداشتی و درمانی از 
اهميت خاصی برخوردار است. لذا هدف از اين مطالعه بررسی ارتباط بين مهارت حل مسئله و هوش هيجانی در 

دانشجويان فوريت های پزشکی می باشد. 
43روش:اینمطالعهیکمطالعهتوصیفیتحلیلیمیباشدکهبرروینفرازدانشجویانترمچهارمرشتهفوریتهای
پزشکیدانشکدهپرستاریشیرازصورتگرفتهاست.جهتجمعآوریاطالعاتازپرسشنامهاستانداردهوشهیجانیبار-اون

استفادهشد.دادههابااستفادهازنرمافزارآماری SPSS تجزیهوتحلیلگردید.
یافته ها: نتایجحاصلازاینمطالعهنشاندادکهبیناندازهمیانگینمهارتحلمسئلهوهوشبهرهیجانی،ارتباطمعنی
داریوجوددارد )p = 0.00 و r =0.8(. اینیعنیدانشجویانیکهازمهارتحلمسئلهباالتریبرخورداربودند،میانگیننمره

هوشهیجانیآناننیزباالتربودوبالعکس.
بحث و نتیجه گیری: باتوجهبهنتایجمطالعهوارتباطبینمهارتحلمسئلهوهوشهیجانیوبادرنظرگرفتنضرورت
مهارتحلمسئلهدرحرفهفوریتهایپزشکیاعمازآموزش،پژوهشوبالین،میتوانواردساختنمهارتهایاساسی
همچونحلمسئلهوهوشهیجانیدربرنامههایمدونآموزشیدانشجویانفوریتهایپزشکیوپرسنلسیستمبهداشتی

را،کهبیشازهمهاقشاربهاینمهارتهانیازمندند،تاکیدوپیشنهادنمود.

واژه هاي کلیدي:هوشهیجانی،حلمسئله،دانشجویانفوریتهایپزشکی



شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

سخنرانی80

اهمیت آموزش تفکر انتقادی در فوریت های پزشکی

سارا شهبازی *، محمد حیدری
sara.shahbazi@yahoo.com - ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه : در حيطه خدمات بهداشتی، امروزه پرسنل فوريت های پزشکی با مسائل پيچيده و وضعيت هايی مواجه 
می شوندکه نيازمند حل مشکالت، با بهترين تصميم گيری ها و بکارگيری بهترين راهکارهای حل مشکل، می 
باشندو دستيابی به اين مهم تنها نيازمند تفکر خالق و انتقادی می باشد . لذا هدف از اين مطالعه بررسی اهميت 
آموزش تفکر انتقادی در فوريت های پزشکی می باشد . روش : اين مطالعه يک systematic review است که با 
جستجو در سايت های مختلف inlm . google scholar .pubmed .... و کتب و مجالت موجود صورت گرفته 

است . از بين مقاله مرتبط، در نهايت 10 مقاله جهت بررسی نهايی استفاده شدند . 
یافته ها.: نتايج حاصل از اين مطالعه نشاندهنده اينست که تفکر انتقادی، يکی از عناصر بسيارمهمی است که در 
تمامی مراحل مراقبت از بيمار، از جمع آوری اطالعات تا تصميم گيری، تاثير بسزايی دارد و پرسنل فوريت های 
پزشکی بايد اين مهارت را در تمامی حيطه های عملکردی خود به کار بگيرند تا بتوانند بهترين و موثرترين خدمات 
با بهترين بهره وری و بيشترين رضايت فردی و اجتماعی، را به ارباب رجوعان ارائه نمايند. اين در حاليست که 

نتايج مطالعات مختلف، نشاندهنده پايين بودن سطح تفکر انتقادی در پرسنل فوريت های پزشکی می باشد . 
بحث و نتیجه گیری.: با توجه به نتايج مطالعه، تفکر انتقادی، يک نياز ضروری در سيستم فوريت های پزشکی 
امروز است و با توجه به اينکه فراگيری اين مهارت، نيازمند گذشت زمان و تمرين های معطوف به هدف می باشد، 
لذا بايد آموزش آن به طور مدون در متن آموزش پرسنل فوريت های پزشکی در سطح پايه و تکميلی قرار بگيرد 

و مورد توجه خاص برنامه ريزان و طراحان کوريکولوم آموزشی باشد. 

واژه هاي کلیدي:فکرانتقادی،فوریتهایپزشکی،تفکر
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آموزش وسازه های سیار بیمارستانی

سیدجلیل حسینی ایرانی *، زهرا ایازی، حمیرا محمدی هفشجانی، محمد ابراهیمی دستگردی
jalil_irani_s@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: در ش��رايط حوادث و باليای طبيعی وغير طبيعی با وسعت زياد که تعداد مجروحان حادثه بسيار زياد 
می باشند وامکان انتقال سريع وتخليه مجروحان از صحنه حادثه به محل امن با امکانات در مانی وجود ندارد.
ضرورت استقرار سريع بيمارستان صحرايی بخوبی احساس می گردد.دستيابی به اين هدف نيازمند آموزش 
فراگير گروههای مقابله با بحران خصوصاً تيمهای درمانی بصورت دوره ای وبصورت مستمر می باشد. اخذ 
تعهد اخالقی،ابالغ شرح وظايف واجرای آموزشهای علمی وعملی براساس شرح وظايف ابالغی در استقرار سريع 

بيمارستان صحرايی نقش دارند. 
روش : در دومين هفته خرداد ماه سال 1390برنامه برپايی بيمارستان صحرايی در زمين چمن دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد بمدت 5 روز به اجرا در آمده در هر روز يک گروه 47 نفره از اعضای تيم بحران وبا شرح 
وظايف مشخص وارد عمل شدند وبراساس سناريوی تنظيم شده نسبت به احداث بيمارستان صحرايی اقدام 

کردند. نحوه عملکرد تيمها مورد ارزيابی قرار گرفت ونتايج حاصله مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
یافته ها: مشخصات دموگرافيک اعضای تيم بحران شامل کادر پرستاری ومامايی،آزمايشگاه،راديولوژی،ف
وريتهای پزشکی،اتاق عمل وبيهوشی ونيروهای پشتيبان شامل تأسيسيات،فنی ومهندسی ومالی بودند.همه آنها 
بصورت رسمی وپيمانی در استخدام دانشگاه علوم پزشکی بودند وسابقه خدمتی بين 25-1 سال داشتند.ترکيب 
جنسيتی آنان براساس قانون انطباق خدمات پزشکی با موازين شرع مقدس تنظيم شده بود.يافته ها نشان داد که 
احداث سازه ای بيمارستان 50 تختخوابی صحرايی در کليه گروهها بين 70-50 دقيقه صورت پذيرفت وتأمين 
وتجهيز غيرسازه ای نيز با همکاری نيروهای پشتيبان حدود 120-100 دقيقه بطول انجاميد که با استانداردهای 

ملی انطباق داشت. 
بحث ونتیجه گیری: باتوجه به يافته های پژوهش وقرار گرفتن کش��ور عزيزمان ايران درکمربند حوادث 
وباليای طبيعی وغير طبيعی، تشکيل گروههای مقابله با بحران در حرف پزشکی وآموزش مداوم ومستمر آنان 

بصورت علمی وعملی می تواند بطور شگفت انگيزی از عوارض جانبی حوادث وباليا بکاهد.

واژه هاي کلیدي:آموزش،بیمارستان،سازهیسیار
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مدیریت برنامه های آموزش همگانی دربالیا

منیژه سلیمانی *، توفیق علیزاده مباشر، مجید کارآموز، رقیه جوادی ساوجبالغی، شمسعلی عباسی
soleimanitab@gmail.com ٭ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه: بی شک آموزش و توانمندسازی مردم در باليا و حوادث غيرمترقبه گامی است موثر در راستای توسعه 
سالمت و قطعا تحقق اين مهم به مدد شناسايی دقيق و هدفمند نيازها، تدوين محتوای مرتبط، برنامه ريزی و اجرای 
مستمر دوره های آموزشی صورت می گيرد. آموزش فاصله بين آگاهی و عمل را کم می کند و يا آموزش موجب 
تغيير رفتارهای زيانبار و پرخطر به رفتارهای مطلوب می شود. لذا جهت ساماندهی برنامه ها لزوم تدوين تقويم 
آموزش همگانی جامع در مناطق زلزله زده ضرروری به نظر رسيد. در اين خصوص گروه آموزش و ارتقای 
سالمت اين معاونت اقدام به تهيه و تدوين تقويم آموزش همگانی در باليا نمود. که مراحل عملياتی آن عبارتند از: 
1-تشکيل کميته آموزش سالمت 2- طراحی فرمت تقويم 3- تدوين فلوچارت ها و دستورالعمل ها 4- بررسی 
و جمع بندی موضوعات آموزشی 5- تعيين موضوعات مختلف آموزشی بر اساس نياز منطقه 6- تقسيم بندی 
موضوعات تعيين شده بر حسب الويت بين هفته های اول تا چهارم 7- اجرای تقويم در واحدهای محيطی توسط 
گروههای آموزش دهنده )بهورز، پزشک، ماما، کاردان و کارشناس بهداشتی زن، کاردان و کارشناس بهداشتی 

مرد، دندانپزشک( 8- تدوين چک ليست ارزشيابی برنامه 9- پايش و ارزشيابی دوره ای برنامه 
 )intervention mapping( روش: در اين برنامه از الگوی برنامه ريزی سالمت نقشه مداخله ای آموزشی
بر اساس گامهای اين الگو از نيازسنجی تا ارزشيابی استفاده گرديد. زمان برنامه شهريور و مهر ماه 1391 و تيم 

اعزامی از شهرستانهای تابعه استان آذربايجان شرقی بودند. 
یافته ها: برگزاری جلسات آموزشی توسط گروههای آموزش دهنده)پزشک، بهورز، کادر بهداشتی زن و مرد( 
در مناطق زلزله زده به تفکيک شهرس��تانهای زلزله زده )اهر، ورزقان، هريس(در حدود 74درصد انجام گرديد. 
نتيجه گيری: با توجه به تاثيرات مثبت برنامه های آموزشی در تامين سالمت مردم زلزله زده پيشنهاد ميگردد 

توانمند سازی گروههای آموزش دهنده در زمينه اقدامات بهداشت محيط در شرايط بحران ضروری است.

intervention mappingواژه هاي کلیدي:آموزشهمگانی،زلزله،گروههایآموزشدهنده،
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DISASTER RISK MANAGEMENT IN UGANDA: CALL FOR 
A PROACTIVE APPROACH

Joseph Balikuddembe Kimuli * , Assoc . Prof Ali Ardalan , Dr Mohammad Javad 
Moradian
* PhD Student in Disaster Management and Emergency Health 1. 
Dept. of Disaster and Emergency Health, School of Public Health, Tehran 
University of Medical Sciences - Tehran - Iran jbalikuddembe.k@gmail.com

Introduction: Disasters are inexorable from Uganda and from time to time, the country is ines-
capable from disaster vulnerability and risks; natural and man - made. Disaster Risk Management 
(DRM) mechanisms through the ‘2010 - National Policy for Disaster Preparedness and Manage-
ment (NPDPM)’ exist. They aim at ensuring reduction and withstanding of the severe disaster af-
flictions in Uganda. Objective: The NPDPM is categorically stipulating disaster preparedness and 
management in Uganda. However, achieving its goals remains a deferred dream. The purpose of 
the article therefore, is to analyze the effectiveness of disaster preparedness and management 
in Uganda. Method: A literature review study is conducted on the NPDPM, reports, publications, 
and media information about the sporadic disaster events in Uganda. The intension is to de-
termine the effectiveness of disaster preparedness and management mechanisms in the pre-
disaster and post-disasters course, between 2003 and 2013. Results: Considering the detrimental 
disaster impacts on the Uganda’s hard-won political and socio - economic development, disaster 
preparedness and management is ineffective. It is partially attributed to the reactive disaster 
preparedness and management approaches in place. Conclusion: Effective implementation of 
DRM in Uganda through the disaster preparedness and management ought to be more proac-
tive than reactive. In turn, the overall goal to avert disaster losses and damages which have grave 
consequences to the survival and livelihood of Ugandans, particularly the poor is to be enhanced.

Keywords: Uganda, disasters, preparedness, risk management

Disaster Risk Management in Uganda: Call for a Proactive Approach
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Iranian nurses’ experience of essential competences in 
disaster response: a qualitative study

فاطمه علی اکبری *، مسعود بهرامی، فرشته آیین
aliakbarifa@gmail.com ٭ علوم پزشکی شهرکرد

Background: Today disasters, natural and man-made, are a part of many people’s lives. Iran has 
a long history of disaster events and nurses are one of the most significant groups within Iranian 
disaster relief operations, providing immediate and longer term care for those affected by the 
disaster. However, the competence of Iranian nurses and their training for this work has received 
little attention. This paper presented the results of a study aimed to explore the context. Mate-
rials and Methods: A qualitative study was conducted using in-depth interviews to collect data 
from 35 nurses who were selected purposefully from the health centers affiliated with Isfahan 
University of Medical Sciences. Themes were identified using inductive qualitative content analy-
sis. Trustworthiness of the study was supported considering auditability, neutrality, consistency, 
and transferability. The study lasted from 2011 to 2012. Findings: Data analysis undertaken for 
the qualitative study resulted in the identification of five main themes included 1- management 
competences 2- ethical and legal competences 3- team working 4- personal abilities and specific 
technical competences that presented in this report. Conclusions: This report presents an over-
view of nursing capabilities required for Iranian nurses in disaster relief. It is argued that additional 
competencies are required for nurses who care in high-risk situations, including disaster. Nurses 
need to prepare themselves more effectively to be responsible and effective in the nursing care.

Response phase ،Competences ،Disaster nursing :واژه هاي کلیدي
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The Experience of Rapid Health Needs Assessment 
Experience in East Azerbaijan Earthquakes

Javad Babaie , Shandiz Moslehi , Ali Ardalan *

 Assosiated Prof. 1.Disaster Public Health Department. School of Public ٭
Health. Tehran University of Medical Science. Tehran. Iran - 2. Department 
of Disaster and Emergency Health. National Institute of Health Research. 
Tehran University of Medical Science. Tehran. Iran. aardalan@tums.ac.ir

Introduction: In disasters, Primary Health Care (PHC) providers need to find out the essential 
needs of affected populations through Rapid Health Needs Assessment (RHNA). In recent East 
Azerbaijan earthquakes a rapid assessment has been performed by provincial health system. The 
main purpose of this study was to have an over look of the needs and health status of the affected 
community and to assess the RHNA challenges. Methods: In this qualitative study (Grounded 
theory), data have been collected through semi-structured interviews with purposively selected 
PHC workers. Data collection process continued until investigators meet saturation. All interviews 
were recorded and then transcribed. Colaizzi’s descriptive method was used to analyze the data. 
Results: The themes emerged from analysis of the interviews were: 1) Importance of RHNA in 
identifying current situation, estimating needs and planning for meeting the needs 2) Lack of re-
courses for caring out of RHNA 3)Lack of appropriate tool for gathering data 4)Inherent difficulty 
of RHNA in disaster situation 5)Lack of preparedness 6)Executive challenges and lack of coordina-
tion between different organizations, and the result of these issues lead to 7)Non operational re-
sults and decisions. Conclusion: The most important challenge in this RHNA process was the lack 
of East Azerbaijan health center preparedness. Although they were familiar with the importance 
of RHNA, they didn’t have any plan for conducting RHNA.

Keywords: Rapid Health Needs Assessment, Earthquake, Disaster, East Azerbaijan
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Post Disaster Medical Rehabilitation and Recovery: Why, 
When, and How?

alirezataherimrmostafakamali,*
MSC IUMS - IUMS taheri@rehab.mui.ac.ir ٭

Objective : Natural disasters can cause significant numbers of severe, disabling injuries, resulting 
in a public health emergency and requiring foreign assistance. However, since medical rehabilita-
tion services are often poorly developed in disaster-affected regions and not highly prioritized 
by responding teams, physical and rehabilitation medicine (PRM) has historically been under-
emphasized in global disaster planning and response. Recent development of the specialties of 
“disaster medicine” and “disaster rehabilitation” has raised awareness of the critical importance 
of rehabilitation intervention during the immediate postdisaster emergency response. Our team 
in Isfahan University of Medical Sciences has authored this report to assess the role of emergency 
rehabilitation intervention after natural disasters based on current scientific evidence and sub-
ject matter expert accounts. This report aims to stimulate development of research and practice 
in the emerging discipline of disaster rehabilitation within organizations that provide medical re-
habilitation services during the postdisaster emergency response. Method: An electronic search 
was carried out through internationally published scholarly articles in Ebsco, Medline, Pubmed, 
Embase and ISI Web of Knowledge (from 1950 to 2013) with the following keywords: Amputa-
tion, Disability evaluation, Disasters,Occupational therapy,Outcome assessment, Rehabilitation.
Spinal cord injuries. Quality of papers was assessed using the Down and Black tool and the PEDro 
scale. Results: On the basis of the used key words, 73 articles were found, of which 18 articles 
were selected in accordance with the selection criteria. The scores of reporting, external validity, 
internal validity (bias), and internal validity (confounding) varied between 2-7, 1-2, 1-5 and 2-4, 
respectively. Conclusions: Medical rehabilitation is an essential part of the immediate emergency 
health response in a large-scale natural disaster. This report proposes recommendations for ad-
vancing rehabilitation in disasters that will be developed by the Physical and Rehabilitation Medi-
cine and Rehabilitation Disaster Relief ( ISPRM CRDR) into specific implementation strategies with 
supporting actions. Partner organizations that also provide global disaster rehabilitation services 
are also encouraged to develop and share their expertise in order to more effectively integrate 
PRM perspective into the global disaster rehabilitation response. Physiatrists can help in the post-
acute disaster phase by offering their expertise in the prevention of pressure ulcers, positioning 
techniques, prevention of thromboembolism, management of SCI and TBI, prevention of the 
debilitating effects of prolonged immobility after major injuries, and pre-, peri-, and postopera-
tive consulting. It is important that physiatrists be consulted in disaster response plans and their 
expertise used earlier rather than later when preventable complications have already occurred.

Keywords: Amputation, Disability evaluation, Disasters,Occupational therapy, Outcome assess-
ment, Rehabilitation, Spinal cord injuries.
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Introducing the ICN/WHO Framework of Disaster Nursing 
Competencies

AlirezaNikbakhtNasrabadi*
 Ph.D Tehranniversity of Medical Sciences - School of Nursing and ٭
Midwifery nikbakht@tums.ac.ir

“ Nurses, as the largest group of committed health personnel, often working in difficult situations 
with limited resources, play vital roles when disasters strike, serving as first responders, triage 
officers and care providers, coordinators of care and services, providers of information or educa-
tion, and counsellors. However, health systems and health care delivery in disaster situations are 
only successful when nurses have the fundamental disaster competencies or abilities to rapidly 
and effectively respond”. ( Shin Young-soo Regional Director, WHO Western Pacific Regionand Hi-
roko Minami President, International Council of Nurses) The International Council of Nurses and 
the World Health Organization, in support of Member States and nurses, recognized the urgent 
need for acceleration of efforts to build capacities of nurses at all levels to safeguard populations, 
limit injuries and deaths, and maintain health system functioning and community well-being, in 
the midst of continued health threats and disasters.(ICN Framework for Disaster Nursing Com-
petence) According to the above mentioned published framework, competency in the health 
professions is used to describe the knowledge that enables a practitioner to perform activities 
consistently in a safe manner. It is the major determinant of performance(p.34). There is general 
agreement in nursing that “competence” reflects the knowledge, understanding and judgment; 
a range of skills─cognitive, technical or psychomotor and interpersonal; and a range of personal 
attributes and attitudes” (Alexander and Runciman, 2003, p. 16). The ICN (1997, p. 44) defines 
competence as “a level of performance demonstrating the effective application of knowledge, 
skill and judgment”. The scope and complexities of disasters require that nurses have a common 
set of competencies in disaster nursing. From a global perspective, few models exist that focus 
on disaster nursing (Wynd, 2006). Nurses must be able to work internationally, in a variety of set-
tings with nurses and health care providers from all parts of the world. To assure a global nursing 
workforce ready to respond in the event of a disaster, the ICN in collaboration with WHO agreed 
to the following essential competencies which explained in more details in a published fact sheet 
thorough the ICN website www.icn.ch Competencies which agreed included: facilitate deploy-
ment of nurses globally; create consistency in the care given; facilitate communication; build 
confidence; facilitate a more professional approach; promote shared aims; allow for a unified ap-
proach; enhance the ability of nurses to work effectively within the organizational structure; and 
assist nurses to function successfully as members of the multidisciplinary team.
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Rapid and Sensitive Methods for Detection of Infective 
Agents in Disasters

Mohamad Heiat * , Hossein Aghamollaei , Gholamreza Farnoosh , Ali Raziee
 PhD student Applied Biotechnology research center Baqiyatallah University ٭
of Medical Science - Applied Biotechnology research center Baqiyatallah 
University of Medical Science mohamad.heiat@gmail.com

Introduction Millions people worldwide are imposed with disaster. Bacterial and viral infection 
and outbreak is one of most important problem in disasters. Late diagnosis and delay in treat-
ment of patient can lead to an irreversible damage to patients and even society. Rapid, simple, 
sensitive and low cost detection of genomic materials and immune-active derivative molecules 
of infective agent is very important to diagnose and immediate prevention of infections in early 
stages. Diversity in clinical symptoms, testing specimens, bacterial and viral typing and serologi-
cal markers caused developing a large number of detection methods. A variety of technologies 
based on specific principles have been employed for diagnosing of bacteria and viruses including 
old methods such as cultures , serological assay biochemical detection, new technology like mo-
lecular based method and advanced biosensors that is a conjunction of several technology. In this 
review we have tried to introduce, categorize, compare and illustrate the principles of the most 
common systems used for detection of infective agents in disasters. Method: In order to achieve 
these goals an extensive search using related keywords was done and a lot of data were collected. 
After filtering, classification and analyzing of the technique’s principles we arranged and wrapped 
up them in separate sections including immunological methods, molecular approaches and ad-
vanced biosensors. Results: In addition to conventional method, there are advanced method 
such as PCR, SPR, Micro array, real time PCR and Nanobiosensors for fast and sensitive bacteria 
and viruses detection in disasters. Conclusion: For reducing victims and patients in disasters it 
should be noticed to advanced methods for detection of infection agents.

Keywords: Biosensors, Disaster, Immunoassay, Infection, Molecular Detection Methods.
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بررس�ی تاثیراس�تفاده از فناوری ارتباطات)ارس�ال پیامک(درارتقاء 
س�طح دانش و مهارتهای تخصصی پرستاران، و تکنسینهای اورژانس 

همکار با واحدداوطلبین هالالحمر استان فارس در هنگام بالیا

حبیب اله کواری *، کیان نوروزی
kavarih@gmail.com  ٭ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: امروزه فناوری های ارتباطاتی و فيبر های نوری و امواج ماوراء صوت خدمات مختلفی را برای کاربران 
خود چه نزديک باشند و يا دور فراهم می نمايند. اين فناوری امکان بهره مندی از انواع آموزش های مجازی را 

برای کليه کارکنان بخش بهداشتی درمانی و از جمله پرستاران فراهم نموده است. 
روش : اين پژوهش يک مطالعه ی پيش تجربی با روش تک گروهی پيش آزمون – پس آزمون بوده اس��ت. 
که در آن ميزان سنجش دانش و مهارت 100 نفر از پرسنل پرستاری و تکنسين های اورژانس همکار با واحد 
داوطلبين هالل احمر استان فارس هنگام دريافت پيامک های ارتقاء دهنده اطالعات و دانش آنها و همچنين پاسخ 
به سواالت آنها ازسوی متخصصين در زمان وقوع بحران فرضی)انجام مانور( با آزمون شناختی چهارجوابی 
سنجيده و باچک ليست عملکرد مش��اهده گرديد. روايی و پايايی ابزار قبل از جمع آوری داده ها مورد تاييد قرار 
گرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصيفی واستنباطی) آزمون T ( در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت.
یافته ها: يافته های حاصل از اين پژوهش نشان داد که اختالف معنی داری بين دانش و مهارت های تخصصی 

شرکت کنندگان قبل و بعد از انجام مداخله آموزشی وجود داشت. 

واژه هاي کلیدي:دانش،مهارت،،فناوریاطالعاتوارتباطات،تکنسیناورژانس،پرستار،پسیستمپیامکوتاه،استانفارس،
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بررس�ي تأثیر برنامه آموزش�ی مداخالت روانی در بالیا و حوادث بر 
میزان آگاهی پرسنل پرستاری

سارا رضایی 
rezaii.sara@ymail.com کارشناس ارشد بیمارستان کارگرنژاد کاشان

مقدمه: در جريان باليای طبيعی، آسيب بهداتی به افراد مثل کوه يخ است که قسمت اعظم آن زير آب قرار دارد و 
ديده نمی شود. مرگ و مجروحيت جسمانی در بخش بيرونی آب قرار گرفته ولی معلوليت و عواقب روانی حوادث 
بدنه اصلی اين کوه را تشکيل می دهد و در اکثر موارد مورد غفلت قرار می گيرد. اثرات بهداشت روانی حوادث 
طبيعی از اهميت خاصی برخوردار است لذا در اين پژوهش تأثير برنامه آموزش حمايتهای روانی در باليا مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
روش: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربی می باشد که بر روی پرسنل پرستاری بيمارستان کارگرنژاد 
کاشان انجام شد. نمونه شامل تمام پرسنل پرستاری بيمارستان بود)30 نفر(. داده ها به کمک پرسنامه محقق 
س��اخته جمع آوری شد که روايی و پايايی آن بررسی شد. قبل و يک هفته بعد از کارگاه آموزشی پرسشنامه 

توسط افراد تکميل شد و نتايج قبل و بعد از مداخله با استفاده از جداول آماری مقايسه شد.
 یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که نمرات در تمامی بخش های پرسشنامه)مراحل واکنش روانی، عالئم 
اختالالت روانی در آس��يب ديدگان، مداخالت پرس��تاری در مورد آسيب ديدگان، حمايت های اجتمای روانی و 
مذهبی آسيب ديدگان( در پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزايش يافت و آگاهی پرسنل بيمارستان از 56/38 در 

پيش آزمون به 84/88 در پس آزمون افزايش يافت .

واژه هاي کلیدي:مداخالتروانی.حوادثوبالی.پرسنلپرستاری
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آموزش سالمت در بالیا و فوریتها

امیر ساالری *، علی اردالن، امیر نجاتی
salaramir@gmail.com ٭ دانشجوی دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها

مقدمه: ساالنه ميليون ها نفر از مردم بوسيله باليا و حوادث غير مترقبه از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزی، سونامی 
و حمالت تروريس��تی تحت تأثير قرار می گيرند. امروزه آمادگی برای مقابله با باليا در تمامی کشورهای دنيا 
اهميت بسياری پيدا کرده است. پرسنل و کارکنان نظام سالمت نيز به عنوان يکی از ارکان مهم ارايه خدمات در 
سيستمهای بهداشتی- درمانی، بايد پاسخی اصولی و مؤثر به اين گونه از باليا داشته و با مفهوم و فرايند باليا و 
دوره های آموزشی مختلف آن آشنا باشند. آموزش سالمت در باليا و شرکت افراد مختلف در دوره های مختلف 
آموزش سالمت در باليا می تواند نتايج مثبتی از قبيل کاهش مرگ و مير و ناتوانی در جوامع انسانی، ارتقاء سطح 
سالمت در جامعه و کاهش هزينه های مؤسسات بهداشتی- درمانی را به دنبال داشته باشد. از اين رو توجه ويژه 
به بحث آموزش سالمت در باليا و تدوين برنامه ها و دوره های استاندارد آموزش سالمت در باليا در فاز آمادگی 

چرخه مديريت باليا الزم و ضروری به نظرمی رسد.
روش: اين مقاله يک مطالعه مروری بوده که سعی دارد با استفاده از آخرين منابع و مرور متون مربوط با 
آموزش سالمت در باليا در کتب، ژورنال ها و سايتهای معتبر اين رشته ابعاد مختلف آموزش سالمت در باليا 
شامل چهارچوپ های پنداشتی، چگونگی تهيه و تدوين کوريکولوم های آموزشی، روشها و تکنيکهای آموزشی و 

ارزيابی اثر بخشی آنها و انواع دروه های آموزشی مرتبط با سالمت در باليا در دنيا را بررسی نمايد. 
یافته ها: به منظور تدوين کوريکولوم های آموزش سالمت در باليا بر اساس صالحيتها سازمانها و انجمن های 
مختلف علمی با برگزاری پانل های تخصصی در اين زمينه حيطه های مختلفی را برای گروه های مختلف تدوين 
نموده اند به طور مثال ائتالف بين المللی پرستاری برای آموزش حوادث پرتلفات )INCMCE( 104 صالحيت را 
 ICN( برای پرستاران عمومی در سال 2003 ذکر کرده است. هم چنين در سال 2007 شورای بين المللی پرستاران
( نيز 17 صالحيت را در 3 حيطه اصلی برای پرستاری بحران ارائه داده است. برای تنظيم اهداف آموزشی، ابتدا 
بايد سطوح و مخاطبان آموزش را معلوم نمود. بر اساس تقسيم بندی WADEM، آموزش سالمت در باليا به 7 
سطح تقسيم می شود که هر يک، مخاطب مربوط به خود را دارد. با رويکردی ديگر، مخاطبان آموزش سالمت در 
باليا در سه دسته داوطلبان، کارکنان حرفه ای و کارکنان خبره بخش سالمت، طبقه بندی می شوند. هر کدام از 
اين دسته ها نيز به دو گروه بالينی و غير بالينی تقسيم می گردند. يکی از برنامههای استاندارد در زمينه آموزش 
باليا برنامه ملی حمايت حياتی باليا )NDLS ( در آمريکا می باشد که در واقع 5 دوره مدون آموزشی حمايت حياتی 
باليا به صورت اساسی )CDLS(، پايه )BDLS(، پيشرفته)ADLS(و آلودگی زدايی)NDLS-D ( و دوره آموزشگری 
و تربيت مدرس را در زمينه باليا با حمايت انجمن پزشکی آمريکا )AMA ( برای گروه های مختلف ارائه می دهد. 
اگرچه اين آموزشها تمرکز بيشتری بر روی فاز پيش بيمارستانی بحران داشته و فاز بيمارستانی و نقشهای ارائه 
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دهندگان خدمات سالمت در بيمارستانها و مراکز درمانی را کمتر مورد توجه قرار می دهند. دوره های آموزشی 
On-Line و اينترنتی نيز به صورت ماژولهای مختلف تعاملی توسط دانشگاه ها و سازمانهای علمی در زمينه 
آموزش بحران با ارائه گواهينامه در آمريکا و برخی کشورهای ديگر ارائه می گردد. روشها و تکنيکهای متفاوتی 
برای آموزش سالمت در باليا مانند سخنرانی، برگزاری کنفرانسها، برگزاری مانورهای دورميزی و عملياتی، شبيه 
سازی رايانه ای و آموزش مجازی، ويدئو کنفرانس و... توسط سازمانهای مختلف ارائه شده ولی تاکنون تحقيقات 
کمی در خصوص اثر بخشی اين روشها در افزايش سطح دانش و مهارت افراد مختلف در باليا صورت گرفته و 
هنوز در اين مقوله اتفاق نظر واحدی برای برگزاری انواع دورههای آموزشی وجود ندارد. در ايران از چند سال 
پيش با رويکرد آموزش سالمت در باليا، دوره های دانشگاهی و غير دانشگاهی متعددی برگزار شده است. از 
تجربه های مفيد در اين زمينه، برگزاری چهار دوره " آموزش ملی مديريت و کاهش خطر باليا در نظام سالمت" 
است که نتايج حاصل از آن می تواند در تعيين محتوای آموزش سالمت در باليا، بسيار کمک کننده باشد. همچنين 
برگزاری دوره های MPH و دکترای تخصصی سالمت در باليا و فوريتها که تنها برنامه دکترا با اين عنوان و با 
www.nihr.tums.ac.ir/ رويکرد سالمت در جهان می باشد که محتوی و اطالعات اين دوره ها از طريق سايت

disaster قابل دستيابی می باشد.
 بحث و نتيجه گيری: در نهايت با توجه به رشد روز افزون بحرانهای طبيعی و ساخته دست بشر و همچنين 
تعارضات و کشمکشهای سياس��ی در جهان )بحرانهای پيچيده( که باعث تأثير روی جمعيت بسيار زيادی از 
مردم جهان می گردد و با توجه به اهميت نقش و جايگاه نظام س��المت در ارائه خدمات و مراقبتهای با کيفيت 
و اس��تاندارد در زمان وقوع باليا لزوم توجه بيش��تر به امر آموزش سالمت در باليا در چرخه مديريت باليا و 
تدوين يا بازنگری کوريکولوم های آموزش سالمت در باليا برای مخاطبان و سطوح مختلف امری ضروری به 
نظر می رسد. برگزاری دوره های مدون آموزش ضمن خدمت برای پرسنل شاغل در کليه بيمارستانها و مراکز 
بهداشتی- درمانی کشور و اجباری شدن اين آموزشها در برنامه های آموزشی ساليانه پرسنل و همچنين قرار 
گرفتن واحدهای درسی آموزش سالمت در باليا در محتوی آموزشی مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
می تواند از راهکارهای افزايش سطح دانش و مهارت افراد جامعه و نيروهای تخصصی در آمادگی و مقابله در 

برابر انواع باليا باشد.

واژه هاي کلیدي:آموزشسالمت،بالیاوفوریتها،آمادگی،کوریکولوم
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تاثیر آموزش برمبنای اخالق حرفهای بر مراقبت تسکینی و تاب آوری 
در بالیا از دیدگاه مذاهب الهی

مهدی علی اسماعیلی *، محمد مهدی دوست محمدی، مژده کاشانی، حسن اسماعیل پور، محسن 
امینی زاده

mahdialiesmaili@yahoo.com - ٭ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه : سازمان بهداشت جهانی مراقبت تسکينی را به صورت،مراقبت کامل فعال،جسم،ذهن و روان و همچنين 
حمايت از خانوادههای بيمار توصيف کرده است. ارزش انسان و تسکين آالم که در آموزهای دينی و اخالقی و 

فرهنگی تمام مذاهب الهی بر آن تاکيد بسيار شده است . 
روش:روش تحقيق توصيفی-تحليلی باهدف تاثير آموزش برمبنای اخالق حرفهای درمراقبت تسکينی ازديدگاه 

مذهبی است.
یافته ها: تصميم گيری و رفتار مناس��ب و به موقع جهت ارائه س��ريع و موثر خدمات بهداش��تی و درمانی، 
بخصوص در مراقبت تس��کينی را ميتوان کامل وجامع به انجام رساند . در مراقبت تسکينی تالش برای بهبود 
کيفيت زندگی بيماران، خانواده، و مراقبين که نيازهای متعددی دارند است.از آنجا که ايمان به يک معبود، اعتماد به 
نفس وصبوری را به ارمغان واحساس آرامش را در فرد ايجاد ميکند.نقش آموزش بحران در اين مرحله متجلی 
ميشود. اخالق حرفهايی نيز نشات گرفته از آموزههای دينی است .اخالق حرفه ايی يعنی رعايت اصول رفتاری 
مناسب و هنجار در يک جامعه و بکار بردن تمام توان برای رسيدن به حد کمال در مسئوليت اجتماعی است و 
همين امر باعث سالمت اجتماعی نيز ميگردد.سالمت اجتماعی به برقراری روابط و منا سبات پايدار،فعال و سازنده 
بين افراد اجتماع گفته ميشود. از منظر اديان الهی درونمايه انسان که پارادايم انديشه و اراده اوست، پايه مناسبات 
و روابط اجتماعی او ميشود و تاب آوری انسان را در برابر مشکالت افزايش داده و غلبه او را بر عوامل منفی را 
تضمين می کند .بر اساس آموزه های دينی،انسان در تامل های اجتماعی خويش و رفتارش با ديگران،فقط صاد 
ر کننده رفتار نيست بلکه او در عين حال دريافت کننده رفتار خويش نيز می باشد.از منظر قرآن رابطه درونمايه 

انسان ها و روبنای اجتماعی،رابطه علت ومعلول وياسبب و مسبب ا ست. 
بحث و نتیجه گیری : با توجه به نقش پرستاران در تيم درمانی در بحران و وظايف دانش آموختگان جامعه 
بخصوص در آموزش مديريت بحران آموزش��ها بايد در جهت تقويت مهارتهای ارتباطاتی با مدد جويان و با 
رويکرد اخالق حرفه ايی و توجه منابع آموزشی با استفاده توصيه های مکاتب الهی برنامه ريزی گردد که منابع 

دينی موثرترين عامل در موفقيت مراقبت تسکينی در بحران وباليا ميباشد.

واژه هاي کلیدي:مراقبتتسکینی-اخالقحرفهایی–کیفیتزندگی–سالمتاجتماعی
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بررس�ی تاثیرکارگاه آموزش�ی احی�اء قلبی ریوی-مغزی بر اس�اس 
دستورالعمل 2010 بر سطح دانش پرستاران

حسن قدسی *، احمد جمالی نسب، هادی علیایی
ghodsih1@mums.ac.ir - ٭ مربی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مقدمه:احيای قلبی- ريوی شامل سلسله اقدامات منظم و هدفمندی است که برای بازگرداندن اعمال حياتی 
اعضای مهم بدن يعنی قلب، ريه و مغز انجام می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان تأثير اجرای کارگاه 
آموزشی بر سطح دانش احيای قلبی- ريوی و مغزی پرستاران بر اساس دستورالعمل سال 2010 انجمن قلب 

آمريکا در سال 1392 انجام شد. 
روش: اين مطالعه، مطالعه ای نيمه تجربی به صورت مداخله ای برای سنجش دانش بالفاصله بعد از آموزش 
روی 150 نفر از پرستاران بيمارستان 22 بهمن نيشابور انجام شد. ابزار گردآوری داده های تحقيق پرسشنامه 
محقق ساخته حاوی 15 سؤال بود که بر اساس راهنمای 2010 انجمن قلب آمريکا طراحی شد. شيوه آموزش به 
صورت سخنرانی و کار عملی طی دو جلسه 4 ساعته )مديريت راه هوايی و احياء پيشرفته( انجام شد و اطالعات 

با نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
یافته ها : اختالف معنی دار در آگاهی قبل و بعد از آموزش بيانگر تاثير مثبت آموزش به شيوه سخنرانی و 
کارگاه عملی بود، به نحوی که ميانگين نمرات قبل از آموزش 11.3 و ميانگين نمرات بالفاصله بعد از آموزش 15.6 

بود. کمترين امتيازات حاصله در آموزش مربوط به کاربرد الکتروشوک و تفسير صحيح ريتم قلبی بود. 
بحث و نتیجه گیري : نظر به ضرورت بحث يادگيری احياء قلبی ريوی صحيح توسط کليه پرسنل پرستاری، 
آموزش اصولی و يادآوری مکرر مطالب خصوصا به صورت کارگاههای عملی می      تواند منجر به افزايش آگاهی 

پرستاران در زمينه احيای قلبی- ريوی شود.  

واژه هاي کلیدي:احیاءقلبیریوی،پرستاران،کارگاهآموزشی
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تأثیر آموزش بر سالمت در حوادث و بالیا

طاهره حسن پور *، اکرم زیرک، فتانه غالملو فرد، شهربانو شادپور
٭ لیسانس بیمارستان 17 شهریور رشت

جهان امروزه بار شد وسيع تکنولوژی . دگرگونی محيط کار، افزايش جمعيت حرکت به سوی اتوماسيون افزايش 
حوادث مرگبار و ... روبرو است. شناسايی و تجزيه و تحليل حوادث گذشته سبب ارتقاء دانش و کمک به پيشگيری 
از حوادث و خسارت ناشی از آن می شود. در همه حوادث اولين کسانی که اقدام به نجات مصدومان می کنند 
امدادگران حرفه ای نيستند بلکه افرادی هستند که در حادثه حضور دارند اين افراد اگر آموزش ديده باشند تا حد 
زيادی می توانند از صدمات و تلفات انسانی جلوگيری کنند. متن تجربيات نشان داده است که ما همچنان در اولين 
مرحله از مبارزه با اثرات مخرب باليا يعنی آموزش و ترتيب نيروهايی که بتوانند با حداکثر هماهنگی و راندمان 
در حداقل زمان به ايفای نقش بپردازند دچار مشکل هستيم. برنامه های آموزشی بايد بر اساس نيازهای علمی 
و جهت دس��تيابی به حداکثر يادگيری طراحی ش��وند يکی از روشهای آموزشی موثر روش گسترش سيستم 
های آموزشی است. اين روش اولين روش علمی آموزشی است که جمعيت زيادی از مردم با سطح آموزشی 
متفاوت امور پيچيده ای را در مدت کوتاهی آموزش می بينند. روشهای مختلفی برای ارائه مطالب وجود دارد. 
شامل سخنرانی، سمينار، تمرينات ميدانی )کارگاه( و نيز از طريق راهنمای تلفن )147(، رسانه های گروهی، اماکن 
عمومی، سازمانهای داوطلب می باشد که تعيين روش آموزشی به مباحث مورد آموزشی، زمان – بودجه، تعداد 
آموزش گيرندگان و سطح آموزشی آنها بستگی دارد و مستمر بودن آموزش نقش چشمگيری در کاهش خسارت 
سنگين ناشی از حوادث دارد. در ضمن آموزش ها بايد برای مردم جذابيت داشته باشد تا ملکه ذهن شود. افراد با 
داشتن آگاهی و آموزش همواره خود را در برابر سوانح آماده ساخته و می توانند در هنگام حادثه سالمت خود 
و اطرافيان را حفظ کنند و به ياری آسيب ديدگان بشتابند. باال بردن سطح آگاهی مردم مانع از وابستگی بيش از 
اندازه مردم به کمک های دولت می شود. آموزش بايد در جهت شناخت مزايای بلند مدت، اقدامات کاهش اثرات 

حوادث و حفظ سالمت افراد حادثه ديده باشد. 
بحث و نتیجه گیری: آموزش همگانی و مستمر مهمترين و مؤثرترين راهبرد در مواجهه با حوادث غير مترقبه 
می باش��د در پايان ارزيابی افراد آموزش ديده با برگزاری مانور صورت گيرد و اين امر نياز به افراد متبحر و 

کارآزموده و صرف هزينه دارد.

واژه هاي کلیدي: آموزشمستمر،حوادثوبالیا
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اثربخش�ی دوره بازآموزی مرکز مهارتهای بالینی دانش�کده پزشکی 
تبریز در زمینه مهارت احیای قلبی ریوی از دیدگاه پرسنل درمانی

مقصود شریفی فسقندیس، حمیده نوری اصل *، زهرا علیزاده، پریسا گلعنبر، فریبا سالک رنجبرزاده، 
آمنه محمدپور ارمنیان، سعیده شریفی

h_noriasl@yahoo.com ٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه: حيات انس��ان مجموعه ای است از تنفس و گردش خون، فراهم آوردن اين دو امر حياتی در مصدومان 
حوادث اگر با آموزش صحيح پرسنل درمانی همراه گردد قابل دستيابی و بقای مصدومينی که بدليل از دست 
رفتن زمان طاليی احيا دچار مرگ و معلوليت ميشوند ممکن ميشود. طی بررسيهای بعمل آمده وجود پرسنل 
کارآمد در زمينه احيا مهمترين عامل در افزايش کارايی فرايند احيا بوده و اين مهم، ضرورت بازآموزی پرسنل 
درمانی را مبرهن ميکند. اين مطالعه با هدف بررسی اثربخشی دوره بازآموزی احيای قلبی ريوی از ديدگاه پرسنل 

درمانی انجام شد.  
 روش: در مطالعه توصيفی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 180 نفر شرکت کننده در کارگاه بازآموزی 
احياء شامل بر پزشکان عمومی، پرستاران، فوريتهای پزشکی شاغل در مراکز درمانی نظرسنجی شد و نتايج با 

نرم افزار SPSS آناليز گرديد.
یافته ها: 5/68% شرکت کنندگان برای اولين بار بود دراين دوره شرکت داشتند وکليه شرکت کنندگان در پاسخ 
به اين س��وال که اين دوره چقدر در افزايش دانش آنها موثر ب��وده 18/6% تا حدودی و 81/4% کامالً تأثيرگذار 
دانستند و همچنين در پاسخ به اين سوال که دوره مذکور تا چه حد مشوق آنان در بکارگيری آموخته هايشان در 

عمل بوده 19/1% تا حدودی و 80/9% کامالً مشوق دانستند. 
بحث و نتیجه گیری:  شرکت کنندگان در پاسخ به سئوال باز، علت مفيد بودن اين کارگاهها را يادآوری آموخته 
های قبلی، تش��ويق به مطالعه و بروز بودن و رفع اشکاالت عملی متذکر شدند. با توجه به اينکه تقريبا دوسوم 
ش��رکت کنندگان بدليل عدم دسترسی به امکانات قبالً در هيچ دوره آموزشی احياء شرکت نداشتند و از طرفی 
افرادی که قباًل آموزش ديده بودند خواس��تار تکرار اين آموزشها بودند بنابراين نتايج حاصله توجه مديران و 
برنامه ريزان به اهميت بازآموزی پرسنل درمانی در زمينه مهارت احيا را جلب کرده و نقش آن در ارتقاء خدمات 

درمانی را نشان ميدهد.

واژه هاي کلیدي:اثربخشی،احیا،بازآموزی،حوادث،مصدوم
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بررس��ی می��زان ت�اثی�رآم�وزش راهب�رده�ای فراش�ناخت�ی بر 
آگاه�ی وتوانمن�دی انجام صحی�ح اقدام�ات احیا نوزاد توس�ط 

دانشجویان پزشکی

فرح ناز هرمزی 
masom.hormozi@gmail.com کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

يکی از عوامل اثرگذاربرفراگيری دانشجويان آگاهيهای فراشناختی است.منظوراز فراشناخت آگاهی فردازفرايندهای 
شناختی وکنترل وتنظيم شناخت خوداست .اين پژوهش باهدف بررسی ميزان تاثير آموزش راهبردهای فراشناختی 
برافزايش اگاهی وتوانمندی دانشجويان درانجام صحيح اقدامات ومراحل گام به گام احيا نوزاد براساس برنامه 
کش��وری احيا نوزاد انجام گرفته اس��ت.جامعه آماری دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده 
ونمونه آماری دانشجويان شرکت کننده دردوکارگاه آموزشی احيا نوزاد بودند که بصورت سرشماری دراين 
تحقيق شرکت نمودند.به گروه اول )شاهد(آموزش احيا نوزادبراساس درسنامه کشوری احيا نوزاد توسط مربيان 
کشوری ارائه گرديد.درپايان دوره نتايج با آزمون سنجش آگاهی ونيز ارزيابی مهارت با تکميل چک ليست سنجش 
توانمندی محاسبه گرديد.درگروه دوم )آزمايشی(ابتدا آموزش راهبردهای فراشناختی توسط عضو هيئت علمی 
دانش��گاه ارائه گرديد وس��پس برنامه آموزش احيا نوزاد درست به شيوه گروه قبل ارائه شد.نتايج نيز با همان 
ابزار مشابه با گروه کنترل جمع آوری گرديد. محاسبه ميانگين نمرات مکتسبه درهردوگروه انجام شده ونمايه 
های آماری با نرم افزارSPSS محاسبه گرديد. نتايج نشان داد درگروه آزمايشی ميانگين نمرات آگاهی افزايش 
معنی داری نسبت به گروه کنترل داشته ومهارت فراگيران درانجام احيا نوزاد نيز ارتقا يافته بود. باتوجه به تاثير 
اثبات شده آموزش فراشناخت درفراگيری احيا نوزاد که نقش اساسی درپيشگيری ازبروز مرگ ومير وعوارض 
جسمی نوزادان دارد.پيشنهادميگردد آموزش راهبردهای فراشناختی دربرنامه درسی دانشجويان کليه رشته ها 

بخصوص دانشجويان گروه پزشکی گنجانده شود.

واژه هاي کلیدي:فراشناخت،احیانوزاد،آموزشپزشکی
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نگاه�ی به انتش�ارات علم�ی در خص�وص بالیا در مج�الت علوم 
پزشکی ایران

آرام تیرگر *، زهرا آقالری
aramtirgar@yahoo.com ٭ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

مقدمه: پيشينه ميهن ما نشان ميدهد که ايران کشوری بسيار مستعد بالياست. پژوهشها عموما ابزاری موثر در 
جهت رويارويی با مشکالت بشری از جمله باليا هستند. هدف از اين بررسی ارزيابی وضعيت انتشار مقاالت 

مرتبط با باليا در مجالت علوم پزشکی ايران است.
 روش: اين مطالعه بصورت مقطعی و برای يک دوره س��ه س��اله از سال 1389 تا 1391 به اجرا گذارده شد. 
کليه مقاالت فارسی از سوی مجالت دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد ارزيابی و مقاالت مرتبط با موضوع 
باليا استخراج گرديد. جهت استخراج داده ها از فرم جمع آوری ويژه ای متناسب با اهداف پژوهش استفاده شد . 

پردازش داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصيفی و آزمون کای دو صورت پذيرفت. 
یافته ها: بررسی بيش از 15هزار مقاله منتشره از سوی 122 عنوان نشريه وابسته به 47 دانشگاه علوم پزشکی 
کشور از آغاز سال 1389 تا پايان1391 نشان داد که در مجموع، 197 اثر در ارتباط با حوادث و باليا منتشر گرديد 
که از اين تعداد 12 مقاله به موضوع باليا اختصاص داشته است ) کمتر از 0/1 درصد از کل مقاالت و در حد 6 
درصد از مقاالت مرتبط با حوادث و باليا(. مجالت دانشگاههای علوم پزشکی ايران و تهران به ترتيب با انتشار 36 

و 24 اثر از 197 مقاله دارای بيشترين سهم از مقاالت منشره بوده اند
 بحث و نتیجه گیری: عليرغم پتانسيل باالی وقوع باليا در کشور، وضعيت مقاالت انتشار يافته در اين خصوص 
در مجالت علوم پزشکی کشور گويای کاستی هايی در اين ارتباط بوده و تالش گسترده تری را از سوی جامعه 

علمی بازگو می کند

واژه هاي کلیدي:بالیا،مقاالتپزشکی،مجالتپزشکی،علومپزشکی.
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آم�وزش همگانی نحوه عملکرد افراد جامعه در مواجهه با فجایع 
هسته ای

الله فتاح مقدم *، ابراهیم عموپور، الدن فتاح مقدم
ladanfatahmoghadam@gmail.com  ٭ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودسر

برخالف تصورعمومی باليای اتمی تنها ش��امل استفاده از س��الح های کشتار جمعی هسته ای نظير بمب های 
اتمی نمی باشد. امروزه به دليل استفاده از تکنولوژی هسته ايی در بسياری از صنايع بيم آن می رود که در اثر 
رويدادهای مختلف، دستگاههای توليد اين انرژی دچار آسيب جدی شوند. نشت و حتی منفجر شدن قسمتهايی از 
اين دستگاهها مانند آسيب رسيدن به راکتورها، خنک کننده ها، سانتريفيوژها و غيره می تواند تهديد کننده زندگی 
شود. درعمليات حفاظتی، زمان واکنش نقش بسيار مهمی ايفا می کند و کاهش آن می تواند تا حد مناسبی از عمق 
فجايع بکاهد. از اين رو آموزش به افراد عادی خصوصا مردم نواحی که در محدوده های پرخطرتری قرار دارند 
در رويارويی با اين حوادث امری حياتی تلقی می شود. اين آموزشها شامل آگاهی های الزم برای دور نگه داشتن 
افراد در هنگام بروز فاجعه و همچنين آگاهی های مهم پس از بروز حادثه می باشند. اين آموزش ها می توانند شامل 
مواردی چون چگونگی عملکرد درهنگام سانحه برای يافتن محل امن و پناهگيری، راهکار های حفاظت تنفسی و 
جلوگيری از ورود هوای آلوده به داخل محيط زندگی، چگونگی برخورد با افراد آلوده، چگونگی حفاظت از حيوانات 
به خصوص دام ها و علفخواران اهلی، رفتار مناسب در هنگام تخليه محل زندگی در صورت نياز، تشخيص صحيح 
مناطق امن، چگونگی استفاده از داروهای الزم در پيش گيريهای فوری بدون حضور افراد غير متخصص، آگاهی 
در مصرف آب آشاميدنی و گياهان پس از سانحه، نحوه از بين بردن زباله های آلوده به مواد راديواکتيوومواردی 
از اين دس��ت می باش��ند. با توجه به اينکه اين آموزشها در بسياری از کشورهای پيشرفته به افراد جامعه ارائه 
 )IAEA(گرديده،اين مقاله سعی دارد تا با بهره گيری از استاندارد های عنوان شده در آژانس بين المللی انرژی اتمی
يک برنامه آموزشی عمومی برای رويارويی با فجايع اتمی ارائه دهد تا در عين باال بردن سطح آگاهی جامعه، از 

ميزان وحشت و تصورات غلط رايج دراين زمينه بکاهد.

واژه هاي کلیدي:آموزشهمگانی،بالیا،هستهایی
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آموزش؛ کلید فوری در پیشگیری از حوادث سوختگی در کودکان

سیدجلیل حسینی ایرانی *، حمیرا محمدی، مجتبی حیدری هفشجانی، زهرا ایازی
Jalil_irani_s@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: نياز بشر به استفاده از منابع حرارتی مانند چوب،زغال، زغال سنگ،نفت،بنزين،تينر،گاز و وسايل الکتريکی 
اجتناب ناپذير است ولی اگر اين استفاده مستمر و روزانه،با کوچک ترين غفلت و سهل انگاری و عدم رعايت اصول 
ايمنی همراه باشد،حوادث آتش سوزی ها و به دنبال آن آسيب های جدی با درجات مختلف و حتی مرگ را به 

خصوص در کودکان بهمراه خواهد داشت . 
روش: اين مقاله يک مطالعه مروری می باش��د که با روش جس��تجوی کتابخانه ای و ديجيتالی در س��ال 

1392تدوين شده است. 
یافته ها: اگر بپذيريم حدود 90درصد از انواع سوختگی ها ی کودکان در اثر غفلت و بی احتياطی رخ می دهد، 
نقش آموزش خانواده ها، برجسته خواهد شد،آموزشی که می تواند از بسياری از معلوليت ها و هزينه های گزاف 
که به اقتصاد جامعه تحميل می گردد، پيشگيری نمايد .ليستی از آموزش ها که در عين سادگی از اهميت فراوانی 
برخوردار است .از جمله اين آموزش ها محافظت کودک از مايعات و غذاهای داغ، در بغل نگرفتن کودک هنگام 
نوش��يدن چای و قهوه داغ،عدم واگذاری مسئوليت حمل ظروف داغ به کودکان،قرار دادن وسايل گرمازا دور از 

دسترس کودکان،پيشگيری از نگهداری بنزين،نفت و قير .
استفاده از پريز های برق محافظ دار،آموزش خطر انداختن اسپری ها داخل آتش و غيره را می توان نام برد 

که در اصل مقاله به تفصيل بدان می پردازيم. 
بحث ونتیجه گیری: کودکان از اقشار آسيب پذير می باشند که محافظت ايشان در برابر حوادث جزئی از 
شرح وظايف کادر درمانی می باشد که اين امر ميسر نمی گردد مگر با آموزش که کليد فوری در پيشگيری از 

حوادث سوختگی در کودکان می باشد.

واژه هاي کلیدي:آموزش،فوریت،پیشگیری،سوختگی،کودک
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اثر مطلوب آموزش همگانی در مواجه شدن با حوادث و بحران

مهرداد الطافی
mehrdadaltafi@yahoo.com  دانشجو جمعیت هالل احمر

فراوانی بسيار زياد حوادث و سوانح در کشور ما، ايران را به يکی از ده کشور سانحه خيز دنيا مبدل ساخته است . 
طبق آمارهای سازمان ملل متحد در سال 2001، ايران بعد از چين، هند و بنگالدش، چهارمين کشور حادثه خيز در 
آسيا محسوب می شود. عليرغم پيشرفت علم و تکنولوژی، انسان هنوز در مقابل عوارض سوانح و باليای ناشی 
از دگرگونی های طبيعت مانند سيل،زلزله، طوفان و همچنين باليای ناشی از ابزار دست ساخت خود جنگ ها، 
انفجارات، تصادفات و...آسيب پذير است.اکثر شهرهای مهم کشور ما در معرض خطرات جدی حوادث و باليای 
ويرانگری همچون زلزله های مخرب قرار دارند. از آنجا که کشور ما ايران با توجه به شرايط اقليمی خاص، جزء 
يکی از حادثه خيزترين کشورهای دنيا محسوب می شود. اين نکته حائز اهميت است که آموزش نقش بسزايی 
در باال بردن سطح آگاهی مردم در مقابله با باليای طبيعی و کاهش اثرات باليا دارد جمعيت هالل احمر بايد قبل 
از پرداختن به امر آموزش به بررسی شيوه ها و نحوه صحيح امر آموزش بپردازد، تا نتايج قابل انتظار حاصل 
گردد در غير اينصورت آنچه که خواهان آنيم بدست نخواهيم آورد . بر اين اساس هدف ما بررسی راهها و شيوه 
های مختلف نقش آموزش امداد و نجات و کمک های اوليه )آموزش همگانی ( در سطوح مختلف جامعه می باشد. 
روش مورد استفاده در اين بررسی با توجه به موضوع پيشنهادی، بررسی آمار، ارقام و نتايج آموزش کمکهای 
اوليه در طی سال های مختلف و همچنين مطالعات و مشاهدات ميدانی می باشد. از بديهيات مسلم آن اينست که 
پيشگيری قبل از وقوع حادثه امری ضروری، ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه می باشد. بر اين اساس، 
اصولی ترين کار، کسب آمادگی به منظور مقابله با حوادث و سوانح و بکارگيری آن جهت حفظ سالمتی و نجات 
جان خود و اطرافيان در لحظات اوليه وقوع يک حادثه است. از اين رو نقش رعايت نکات ايمنی قبل از وقوع حوادث 
به ويژه )آموزش امداد و نجات و يادگيری کمک های اوليه( که می تواند خسارت های ناشی از حوادث را کاهش 

دهد، حائز اهميت است.

واژه هاي کلیدي:آموزشهمگانی،کاهشاثراتبالیا،شیوهصحیحآموزش،مواجهشدنباحوادث
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شبیه سازی در آموزش حوادث غیر مترقبه

فرزانه صداقت کار *، محمد واحدیان شاهرودی
sedaghatkf901@mums.ac.ir  ٭ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه: با توجه به گسترده شدن آموزش پزشکی در عرصه های گوناگون و نياز به ابزار های روز جهت بهبود 
اموزش و يادگيری و وجود محدوديت در شيوه های پيشين اموزش و کاهش خطاهای پزشکی و ارتقا کيفيت 
آموزش الزم اس��ت از تکنولوژی های نوين در آموزش استفاده شود.شبيه سازی های آموزشی به عنوان يک 
روش جديد و کارآمد در نظام های آموزشی منجر به افزايش انتقال يادگيری و مفهوم سازی پيچيده می شود 
و يادگيری معنا دار پيشرفته ميگردد.شبيه سازی بيشتر در سيستم های طبيعی و انسانی کاربرد دارد و نسخه 
ای از برخی وسايل حقيقی يا موقعيت های کاری است که تالش ميکند تا جنبه های رفتاری يک سيستم فيزيکی 
يا انتزاعی را بوسيله رفتار ديگر نشان دهد.امروزه روشهای شبيه سازی به صورت پيشرفته در آمده و در ارايه 

ی برنامه های آموزشی برای آماده سازی کارکنان بيمارستانها برای مقابله با حوادث غير مترقبه به کار ميرود
 روش: مطالعه حاضر يک پژوهش مروری اس��ت که با بررسی متون و مقاالت متعدد از طريق جستجوی 

اينترنتی و کتابخانه ای انجام گرفت. 
یافته ها: تحقيقات نشان ميدهد که استفاده از شبيه سازی در آموزش حوادث غير مترقبه و يادگيری فعال موثر 
است و هم چنين اين روش باعث ايجاد عالقه و جذابيت ميشود.در هر هفته يک نوع بحران يا حادثه اتفاق می افتد 
که نيازمند برخورد فعال و متفکرانه نسبت به اين موضوع است.استفاده از شبيه سازی به منظور پيشگيری و 
آمادگی قبلی در راه مقابله با حوادث غير مترقبه موثرو کمک کننده است در روش شبيه سازی پزشکی با دقت 
باال جهت نمايش حوادث غير مترقبه از هنرپيشه ها،داوطلبان و حتی آدمک های مصنوعی در نقش قربانی استفاده 
ميکنند.شبيه سازی در آموزش حوادث غير مترقبه باعث ارتقا تصميم گيری و افزايش مهارت های روانی-حرکتی 
کارکنان گروه پزشکی ميشود و يکی از روشهای کاهش نظام مند خطاهای پزشکی،افزايش سالمت و امنيت بيمار 
و انعطاف زياد در زمينه ی آموزش اس��ت.و فر ايند شبيه سازی در حوادث غير مترقبه در سراسر دنيا قابليت 
اس��تفاده دارد و به عنوان يکی از روش��های ارزشيابی واکنش در مقابل حوادث و بحران ها به کار می رودو با 

استفاده از اين روش در تمرينات ميتوان سطح آمادگی را قبل از بروز حوادث باال برد. 

واژه های کلیدی:شبیهسازی،آموزش،حوادثغیرمترقبه
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تاثیر آموزش برارتقاء آگاهی مردم در پیشگیری از زلزله

فاطمه رفیعی *، آذر همرنگ، فاطمه غالمی
٭ لیسانس دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه: کشورعزيز ما در رديف10 کشور اول حادثه خيز جهان است، 70% سرزمين ايران وبعبارتي86% جمعيت 
شهری روی گسل های زلزله قرار دارد از انجايی که فاجعه به سه مرحله پيش از تاثير،تاثيروپس از تاثير تقسيم 
ميشود مرحله تاثيرمهمترين مرحله درهر فاجعه وسانحه ای است اقدامات تامين وآموزشهای اساسی در اين 
مرحله بسيار کارگشاو عدم اگاهی وآموزش الزم سبب مشکالت وتلفات وسيع جاني–مالی- روانی ميگردد در 
زلزله رودبار گيالن )1369( بدليل عدم اطالعات صحيح از پديده زلزله، عدم توجه کافی به س��اخت وس��ازه ها 
وساختمان سازی،نداشتن آگاهی الزم در مقابله با وقوع زلزله وکمبود آگاهی درخصوص پيشگيری ومقابله با 
خس��ارت جبران ناپذيری ببار آورداز جمله 700روستای اطراف رودبار نابودشد.خسارت حاصله از اين زمين 
لرزه 200ميليارد دالر بر اورد شد زلزله رودبار با بيش از 35 هزارکشته،شصت هزار زخمی وپانصد هزار بی 
خانمان در ليست مرگبار ترين10زلزله جهان در صدسال گذشته قرار گرفت.لذا در اين مقاله با اشاره به آموزش 
روش���های پيشگيری، استحکام و مقاومت ساختمانهای مسکونی و رعايت نکات ايمنی ساده که می ت�وان ب�ه 
مي�زان زي�ادی از اي�ن ع�وارض پيشگيری نمودپرداخته شده است باتوجه به اين امر پژوهشگران برآن شدند تا 
ميزان آگاهی اهالی شهر زلزل�ه رودب�ار را ک�ه بررسی نموده، با اميد به اين که در برنامه ريزی های آتی از اين 

نتايج استفاده شود .
 روش : اين پژوهش يک مطالعه توصيفی است که با هدف بررسی ميزان آگاهی وتاثير آموزش بروری اهالی 
شهر رودبار انجام ش�ده اس�ت . اه�داف وي�ژه پ�ژوهش شامل تعيين ميزان آگاهی در ارتباط با قبل و حين و بعد 
از زلزله می باشد ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش که بخش اول در رابطه با اطالعات 
زمينه ای و بخش دوم در ارتباط بااقدامات اه�داف پ�ژوهش تنظ�يم ش���ده و دارای 16 سئوال می باشد جامعه 

پژوهش 50 نفر اهالی ساکن شهر رودبار هستند که به طور تصادفی انتخاب شده اند .
 يافته ها:يافته های پژوهش از% 36 از نمونهها زن و %64 مرد %28 در ارتباط با مقاوم بودن ساختمان مسکونی 
پاس��خ بلی %32 آموزش موارد پيش��گيری را گذران�ده و %28 درمنزل کپسول آتشنشانی داشتند%62به سوال 
کمکرس��انی به مصدومين هنگام وق�وع زلزله پاسخ صحيح %60 از به س��وال اقدام الزم در صورت بودن در 
ساختمان به هنگام زلزله پاسخ درس�ت دادند، %68 به سوال اقدام الزم درصورت بودن در اتومبيل پاسخ صحيح 
دررابطه با استشمام بوی گاز تنها %26 پاسخ صحيح دادند.هدف کلی پژوهش نشان داد که %63 از نمونه ها آگاهی 

مطلوب دررابطه با موارد پيشگيری قبل و حين و بع�د از وقوع زلزله را داشتند .
بحث و نتیجه گیری : با توجه به اينکه %37 از ساکنان بومی شهر رودبار آگاهی در ح�د ض�عيف و نيم�ه 
مطلوب داش��تند لزوم به ايجاد دوره های آموزشی درخصوص آمادگی های الزم جهت پيشگيری ازخسارات 
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جانی وم�الی توجه به ساختار فيزيکی ساختمانها ازطريق اصول صحيح ساختمان سازی، ايجاد مکانی درمنزل 
که هنگام وقوع زلزله همه افراد جمع شوند وجود کپسول آتش نشانی درخانه می تواند از ميزان خ�سارات زلزله 
بکاه�د . رس�انه های گروهی مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی نيز نقش بسزايی در اطالع رسانی و افزايش آگاهی 
مردم داشته می توانن�د آم�وزش در زمينه های پيشگيری و بکارگيری اقدامات اساسی در هنگام وقوع زلزله گام 

های مهمی بردارند .

واژه هاي کلیدي:کلماتکلیدی:آگاهی-بالیا-ایمنی-زلزله-پیشگیری
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بررسی اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در حوادث و بالیا

محمدامین محمدزاده قره باغی
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز

مقدمه :طبق تعريف، بال عبارت اس��ت از،از هم گسيختگی عملکرد يک جامعه که منجر به آسيب های گسترده 
انسانی، اقتصادی، اجتماعی گرديده و تطابق با آن فراتر از توانايی جامعه مورد نظر از نظر منابع موجود باشد.لذا 
برای انجام برنامه ريزی های الزم جهت پيشگيری يا به حداقل رساندن و واکنش مناسب در برابر مخاطرات و 
باليا تنها راه مناسب، بررسی فجايع وباليا می باشد. هدف از انجام تحقيق در حوادث و باليا ايجاد يک بنيه دانش 
محور برای بهبود آمادگی و ارائه مراقبتهای بهداشتی در فجايع آتی می باشد و ارائه اطالعاتی که از تصميم های 

اخذ شده حمايت بنمايد و باعث به حداقل رسيدن خسارات وارده گردد.
روش :اين مطالعه با جستجو در منابع مرتبط با موضوع مورد نظر انجام يافته است. 

یافته ها : در انجام تحقيقات علمی بايد به اين سواالت پاسخ داد که خطرات و نياز ها کدامند و چگونه می توانيم 
خود را به بهترين شکل ممکن در برابر اين خطرات آماده کنيم .از جمله مواردی که در تحقيقات فجايع وباليا بايد 
مد نظر قرار گيرند عبارت است از :ارزيابی خطرات و نيازها،هماهنگ نمودن منابع موجود و جلوگيری از تاثيرات 
نامطلوب بيشتر بر روی سالمتی و ارزيابی تاثيربرنامه تدوين شده در جهت بهبود برنامه ريزی های آتی .هم چنين 
زمان بندی دزست و انعطاف پذيری طرح مطالعه وبررسی فوری فجايع از مواردی است که در طراحی مطالعه 

توجه زيادی بايد به آن نمود.
بحث و نتیجه گیری: تحقيق در جنبه های پزش��کی فاجعه می تواند در ارائه شواهد ونتايج به مسئولين و 
کارکنان بخش بهداشتی برای ايجاد سياستها و خط مشی های الزم وبهبود آمادگی در برابر باليای احتمالی آينده 

کمک بسزايی نمايد. 

واژه هاي کلیدي: تحقیق،بالیا،آمادگی
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بررسی نیازهای آموزشی پرسنل درمانی در پاسخ به حوادث شیمیایی، 
بیولوژیکی، رادیولوژیکی/هسته ای و انفجاری

مهدی بیرامی جم*، مهدی خالقوردی، علیرضا غریب
m_beyramijam@yahoo.com ٭ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان

مقدمه: همراه با افزايش حوادث و باليای طبيعی در سالهای اخير، احتمال وقوع باليای انسان ساز مانند: حمالت 
شميايی، ميکروبی، رادولوژيکی و اتفجاری )CBRNE( نيز زياد شده است. با توجه به حضور پرسنل درمان در 
خط مقدم پاسخ به حوادث مذکور، مطالعه حاضر با هدف بررسی نياز های آموزشی آنها در اين زمينه انجام شد
روش: مطالعه حاضر مطالعه ای توصيفی-تحليلی است، که در آن 130 نفر از پرسنل بيمارستان ولی عصر)عج( 
شهر رزن به روش سرشماری انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته که شامل اطالعات دموگرافيک و 11 سوال نياز 
سنجی آموزشی در راستای هدف تحقيق بود را تکميل گردند. در پايان اطالعات جمع آوری شده و توسط نرم 

افزار spss 16 تجزيه تحليل گرديد.
یافته ها: پرسشنامه توسط 117 نفر از پرسنل تکميل و عودت داده شد ) مشارکت 90 %(. اکثر نمونه ها پرستار 
و بهيار )83/7 %( و بقيه با درصد های کمتری شامل ساير تخصص ها ) پزشکان، تکنسين آزمايشگاه، اطاق عمل 
و راديولوژی( بودند. اغلب شرکت کنندگان در مطالعه هيچ نوع آموزشی در زمينه حوادث شميايی – بيولوژيکی 
)82/5%( راديولوژيک – هسته ای)93/4%( و انفجاری )80/3 %( نديده بودند. از نظر پرسنل موثرترين روش آموزش 
در حوادث شيميايی: سخنرانی، بيولوژيک و راديولوژيک: کارگاه و حوادث انفجاری: مانور )Drill( تعيين شد. بيشتر 
شرکت کنندگان موافق حضور در دورههای مذکور بمدت بيش از 10 ساعت در سال بودند و همچنين اغلب آنها 

) 88/5 %( داوطلب حضور در دوره های ياد شده بودند. 
بحث و نتیجه گیری: طبق يافته ها پرسنل درمانی در همه رده ها نياز آموزشی مبرمی در خصوص حوادث 
)CBRNE( دارند. مانور و کارگاه دو روشی است که مورد استقبال پرسنل درمانی در آموزش حوادث ياد شده 
قرار گرفت. انتظار می رود از يافته های اين مطالعه در طراحی و تدوين برنامه های آموزشی ضمن خدمت مناسب 
در اين زمينه و ارتقای آمادگی پرسنل درمان اين بيمارستان و ساير بيمارستانها استفاده شود. کلمات کليدی: 

پرسنل درمان، حوادث شيميايی، بيولوژيکی، راديولوژيکی و انفجاری، نيازهای آموزشی

واژه هاي کلیدي: پرسنلدرمان،حوادثشمیایی،میکروبی،رادیولوژیکی،اتفجاری،نیازهایآموزشی
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نقش آموزش مدیریت بحران در توانمندسازی منابع انسانی در نظام 
بهداشت و درمان

مهسا قاضی عسگر *، جالل سعیدپور
manage_ghazi@yahoo.com ٭کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقدمه : ضرورت توجه به بحث مديريت بحران در کشور ما بر کسی پوشيده نمی باشد.مسلماٌ در ميان مؤلفه های 
متعدد مديريت بحران و امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه،بيشترين و مهمترين نقش را سامانه های بهداشتی 
درمانی به ويژه بيمارستان ها به عنوان واحد اصلی ارائه خدمات ايفا می کنند و قطعاٌ داشتن دستورالعمل فرماندهی 
مدون و از پيش تعيين شده برای تسريع در عملکرد سازمانی مجموعه درمانی ضروری می باشد.در حال حاضر 
مراکز درمانی با در برگرفتن بيشترين منابع کمک رسانی به عنوان يکی از مهمترين مراکز درگير در بحران ها 
محسوب می شوند.در حاليکه يکی از مشکالت اساسی که مراکز درمانی در مواجه با آن برخورد می کنند عدم 
مهارت الزم جهت آماده سازی افراد و آموزش کارکنان و عدم هماهنگيهای الزم و ناآگاهی افراد شرکت کننده در 
بحران به منظور کنترل بحران می باشد و اين آمادگی در برابر حوادث غيرمترقبه حاصل نمی شود جز از طريق 
توانمندسازی کارکنان در رويارويی با حوادث غيرمترقبه.نيز بيمارستان ها يکی از سازمان ها و نهادهای مهم ارائه 
خدمات بهداشتی درمانی به شمار می آيند که در بازگشت،حفظ و ارتقای سالمت جسمانی و روانی بيماران نقش 
مهمی را ايفا می کنند.به همين دليلی سعی داريم تا ضمن تعريف مفاهيمی از جمله بحران و توانمندسازی به تبيين 

نقش آموزش مديريت بحران در توانمندسازی کارکنان مراکز درمانی بپردازيم.
روش: مطالعه حاضر با بهره گيری از منابع معتبر و علمی در زمينه مورد مطالعه صورت گرفته است. 

بحث و نتیجه گیری : توجه ويژه به توانمند سازی کارکنان بيمارستان ها از هر سازمان ديگری با اهميت تر 
بوده و از حساسيت بيشتری برخوردار است.برای حفظ و بقای سازمان ها در آينده،تغييراتی همه جانبه ضروری 

است و توانمندسازی،کليدی برای واداشتن افراد،به مشارکت در تغيير است. 

واژه هاي کلیدي: آموزش،مدیریتبحران،منابعانسانی،بهداشتودرمان.
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تأ ثیرروش آموزش شبیهسازی بر توانمندسازی دانشجویان پرستاری 
درزمینه عملیات پیش بیمارستانی

مرضیه جاری *، مورجان یاسین جاری، کوچی الهام مرادی
mrzjari@yahoo.com - ٭ دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

حوادث غير مترقبه رخدادهايی هستند که اوضاع طبيعی موجود را برهم می زنند وسطحی از تنش را ايجاد ميکنند 
که از ظرفيت وتطابق جامعه تحت تاثير فراتر است.برخی از اين رخداد ها ناشی از عوامل طبيعی وبرخی ديگر 
جزو حوادث بشر ساخته نظير جنگ هستند.ايران به دليل تنوع وتعدد حوادث طبيعی از جمله زلزله وسيل يکی از 
کشورهای بالخيز دنيا محسوب ميشود.آگاهی کادر درمان بويژه پرستاران درباره مقابله با اين حوادث از اهميت 

ويژه ای برخوردار است. 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثيراستفاده از روش آموزشی شبيه سازی در توانمندسازی دانشجويان 

پرستاری در زمينه عمليات پيش بيمارستانی پيشرفته در واحد کارآموزی پرستاری بحران انجام شد.
پرستاری بحران شامل مهارت های ويژه عملياتی جهت اداره مصدومين در حوادث غيرمترقبه است.اين مهارت 
عمدتا اقدامات پيش بيمارستانی را در سطح پيشرفته در بر ميگيرد.جهت آموزش چنين مهارت هايی شبيه سازی 
در محيط کارگاهی از ارزشمندترين و موثرترين روش ها به شمار می رود ويکی از انواع آن استفاده از مدل های 
زنده انسانی همراه با سناريوهايی از حوادث مختلف است که در محيط شبيه سازی شده به مورد تمرين واجرا 

در می آيد. 
بحث و نتیجه گیری : نتايج اين تحقيق نمايانگر آن است که آموزش به روش شبيه سازی در کارگاه آموزشی 
قادر اس��ت دانش ومهارت های ضروری برای اقدامات پيش بيمارستانی مربوط به پرستاری بحران را به نحو 
احسن به دانشجويان پرستاری ياد دهد و درکنار آن ارزيابی دانشجويان از قابليت های خود را افزايش می دهد 

واژه هاي کلیدي: شبیهسازي؛کارآموزي؛عملیاتپیشبیمارستانی.
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تاثیر آموزش برمیزان س�طح آگاهی پرس�نل پرستاری از مراقبتهای 
پرستاری مورد نیاز مصدومین در زمان بحران و حوادث غیرمترقبه

محمود حاتمی
bizhani_mostafa@yahoo.com مربی دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه: رسيدگی به مصدومين و مجروحين از مهمترين اولويت های اساسی در حين بروز حوادث محسوب می 
شود. پرستاران از اولين گروههايی هستند که در اين مواقع بر بالين مصدومين حاضر شده و اقدامات مراقبتی 
مورد نياز را به آنان ارائه ميدهند. لذا آگاهی آنان از مديريت بحران و جنبه های خاص مراقبتی و درمانی در زمان 
حوادث و بحران نقش مهمی در موفقيت آيز بودن عمليات امداد رسانی را داراست. لذا پژوهش حاضر به منظور 
بررسی تاثی آموزش بر ميزان سطح آگاهی پرسنل پرستاری در خصوص مراقبتهای مورد نياز مصدومين در 

حوادث غير مترقبه انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر يک مطالعه مداخله ای است که جامعه مورد پژوهش را 80 نفر از پرسنل پرستاری 
شاغل در بخشهای مختلف بيمارستان وليعصر تشکيل دادند روش نمونه گيری به روش آسان يا در دسترس 
بود . ابزار جمع آوری داده ها يک پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که شامل دو قسمت اطالعات دموگرافيک 5 
سوال و بخش دوم حاوی 15 سوال در زمينه مراقبتهای پرستاری مورد نياز به مصدومين حوادث غير مترقبه 
بود. ابتدا پرسشنامه در اختيار شرکت کنندگان در پژوهش قرار گرفت و داده ها تجزيه و تحليل شدند )قبل از 
برگزاری کارگاه آموزشی(. سپس يک کارگاه آموزشی به مدت 10 ساعت برای افراد شرکت کننده در پژوهش 
برگزار گرديد و يک هفته پس از برگزاری کارگاه آموزشی پرسشنامه تکميل شد و داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS تجزيه و تحليل شدند.   
یافته ها : نتايج پژوهش نشان داد که ميانگين نمره آگاهی پرسنل پرستاری قبل از برگزاری کارگاه آموزشي2/27 
± 8/3 بود .بعد از برگزاری کارگاه آموزشی ميانگين نمره آگاهی 1 ± 14/1 شد. بين آگاهی قبل و بعد از آموزش 

اختالف معنی دار آماری مشاهد شد ./05 .
بحث و نتیجه گیری: امروزه رسيدگی و مراقبتهای پرستاری و درمانی صحيح به مصدومين و مجرومين در 
ساعات اوليه وقوع بحران و حوادث غير مترقبه اهميت خاصی دارد. نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد 
که به برگزاری کالس ها و کارگاههای آموزشی ميتوان ميزان آگاهی و اطاعات پرسنل پرستاری را در اين زمينه 
افزايش داد که پيامد ان بهبود عملکرد پرسنل پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری مورد نياز مصدومين ميباشد. 

لذا استمرار برگزاری کالسهای آموزشی در اين مقوله توصيه ميشود. 

واژه هاي کلیدي: آموزش-پرستار.حوادثوبحران
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بررس�ی می�زان آمادگ�ی و نیازهای آموزش�ی و پژوهش�ی مدیران 
پرستاری کشور در برابر حوادث و بالیا: یک مطالعه تلفیقی

حمید رضا خانکه*، نصیر امانت، لیال داددوست، وحید قنبری
hrkhankeh@hotmail.com ٭ دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: در سالهای اخيرحوادث و باليای غيرمترقبه، نگرانی کارکنان مراقبت بهداشتی بخصوص پرستاران را 
افزايش داده است و در اين ميان مديران پرستاری با چالش های بيشماری روبرو می شوند، از آنجا که داشتن 
آمادگی در زمان وقوع حوادث و باليا نقش مهمی در کاهش عوارض و تلفات حادثه دارد لذا اين مطالعه با هدف 
تعيين ميزان آمادگی)آگاهی و دانش( و نيازهای آموزشی و پژوهشی مديران پرستاری کشور در برابر حوادث 

و باليا انجام شد. 
روش: اين يک مطالعه تلفيقی )کمی- کيفی( بوده بر روی 349 مديرپرستاری می باشد. نمونه گيری بخش 
کمی، نظرس��نجی بصورت تمام شماری و برای مطالعه کيفی بصورت هدفمند انجام شد. ابزار تحقيق شامل 
پرسشنامه ای متشکل از 4 قس��مت)اطالعات دموگرافيک، دانش و آگاهی، نگرش سنجی، و در بخش چهارم 4 
سوال باز به منظور بررسی تجربيات و نظرات مديران( می باشد جمع آوری اطالعات در قسمت کيفی با استفاده 
از تعدادی سوال باز و مصاحبه گروهی متمرکز انجام شد. تحليل داده های کمی با استفاده از آمار توصيفی و 

استنباطی، و تحليل داده های کيفی بر اساس روش تحليل محتوی انجام شد. 
یافته ها: 33/3% از مديران پرستاری شرکت کننده در مطالعه را زنان و 66/7% را مردان تشکيل داده اند. و 1/4 
درصد از مديران پرستاری شرکت کننده در مطالعه ديپلم و 88/1 درصد از مديران پرستاری ليسانس پرستاری 
و 10/4 درصد مدرک فوق ليس��انس داشتند. 88 درصد مديران پرستاری کشور دارای دانش متوسط بوده و 
58/3 درصد دارای نگرش خوب نسبت به لزوم آمادگی در مقابل حوادث و باليا را می باشند. در حوزه آمادگی، 
تجارب شرکت کنندگان در مطالعه معرف لزوم آمادگی در حوزه های مختلف شامل: 1(آمادگی علمی و شناختی، 

2(آمادگی عملی، 3(آمادگی جسمی و روانی، 4(تجهيزات، 5(آمادگی مديريتی و کار تيمی، می باشد
 بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد نظر به اهميت و جايگاه مديران پرستاری و جامعه پرستاران در آمادگی 
و پاسخ، ناشی از وقوع حوادث و باليا، الزمست آموزش های منظم و ضمن خدمت بصورت رسمی و اجباری در شرايط 
شبيه سازی شده و بطور مکرر برای اين گروه در نظر گرفته شود و در زمينه ارتقای آمادگی اين قشر موثر، به منظور 

توليد دانش تحقيقات کاربردی صورت گيرد. 

واژه هاي کلیدي: آمادگی،نیازهایآموزشیوپژوهشی،مدیرانپرستاری



پوستر114

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

اهمیت آموزش در ارتقاء پرستاری بحران

ام البنین پابرجا *، سارا ناصری
estegamat1378@yahoo.com ٭ کارشناس مرکزآموزشی-درمانی پورسینا - رشت

مقدمه:رويدادهای مهم دهه های اخير جهان نشان ميدهد جوامع بشری پيوسته دستخوش حوادث طبيعی ياتمايالت 
مخرب انسانها که باعث بروزبحرانهای گوناگون می شود بوده است. حوادث طبيعی بزرگ طی دو دهه ی اخير در 
دنيا، زندگی حداقل 800 ميليون نفر را تحت تاثير قرار داده و منجر به مرگ هزاران نفر و آسيب اقتصادی بيش از 

50 ميليارد دالر شده است. کشورايران جزده کشوربالخيزجهان و در قاره آسيا مقام چهارم را دارا است.
یافته ها: حوادث طبيعی يک بحران محس��وب می ش��ود که می تواند الگوی زندگی افراد جامعه را مختل و 
جان انسانها را به خطر اندازد، اين امر ضرورت آموزش نيروهای حرفه ای و نيروی انسانی متخصص در امر 
پرستاری بحران را ملزم می سازد. ارتقاء توان حرفه ای اين افراد از اصول اوليه مديريت حوادث و باليا می باشد. 
پرستاری بحران استفاده سيستماتيک از دانش و مهارتهای تخصصی پرستاری به جهت ارتقاء عملکردها و کاهش 
خطرات جسمی و روانی بحران با مشارکت ديگر حرفه ها و حيطه های تخصصی است. آموزش پرستاری بحران 
باع��ث پيامدهای مثبتی برای مردم و جمعيت های درگير بحران می گردد مانند: 1-کاهش مرگ وميردرجوامع 
انساني 2-ارتقاسالمت درجامعه 3-کاهش هزينه های موسسات درمانی وکشوری مدل پرستاری بحران دارای 4 
فاز است که با بررسی محيط کار از نظر منابع و خطرات شروع و با نقش پرستار بعنوان مراقبت دهنده، آموزش 
دهنده و مديريت – موردی ادامه می يابد. در فاز 3)بعد از بحران( پرستار در سه بعد بررسی، برنامه ريزی و اجرا 
فعاليت می نمايد. در فاز 4 )نتايج مثبت بيماران – جامعه(کاهش ميزان مرگ و مير، کاهش هزينه ها، بهبود وضعيت 
سالمتی در جامعه، افزايش آگاهی مردم نسبت به پرستاری بحران، افزايش تاثير برنامه های پرستاری بحران و 

ارتباط ميان پرستاران و ديگر آژانس های جامعه را خواهيم داشت. 
بحث و نتیجه گیری: فوريت جان انسانها از جمله مواردی است که پرستار بايد با بهره گيری از علوم و فنون 
پيشرفته و با توجه به قوانين اختصاصی حرفه خود از بروز فوريت های خطرساز پيشگيری نموده و از درگيری 
های قانونی که به دنبال غفلت و بی مباالتی امکان بروز آن وجود دارد در امان باشد. در اين راستا توصيه می 
شود به منظور ايجاد و حفظ آمادگی پرسنل پرستاری، آموزش و اجرای برنامه های آمادگی مقابله با باليا جزء 

مباحث آموزش مداوم اين افراد قرارگيرد. 

واژه هاي کلیدي: اهمیتآموزش،پرستاریبحران،حوادث
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مقایس�ه تاثی�ر دو روش آم�وزش CPR )مانک�ن و فیلم( ب�ر دانش و 
عملکرد دانشجویان فوریتهای پزشکی

محمد بهنام مقدم 
mbehnammoghadam@yahoo.com - مدرس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مقدمه: آموزش احيای قلبی ريوی يکی از مهمترين عناوين در برنامه آموزش دانشجويان فوريت های پزشکی 
می باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير دو روش آموزش CPR )مانکن و فيلم( بر دانش و عملکرد دانشجويان 

فوريت های پزشکی انجام شد. 
روش : اين مطالعه يک مطالعه نيمه تجربی می باشد که بر روی 40 دانشجوی سال اول فوريت های پزشکی در 
مقطع کاردانی انجام گرفت. تمام دانشجويان سال اول وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی آنها را به دو گروه 20 
نفره تقسيم نموده که يک گروه از طريق سخنرانی و مانکن CPR و گروه ديگر از طريق سخنرانی و فيلم CPR به 
مدت چهار جلسه يک و نيم ساعته در طی يک هفته آموزش ديدند. بعد از پايان يک هفته آموزش اطالعات از طريق 

پرسشنامه و چک ليست جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
یافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که هر دو روش آموزش بر ميزان دانش و عملکرد دانشجويان فوريت های 

پزشکی قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری دارد .
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بررس�ی تاثیر کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی و مغزی برسطح 
دانش امدادگران هالل احمر

آقا عقیل حبیبی، سعید مهری *
mehrisaid@yahoo.com - ٭ مربی علوم پزشکی اردبیل

مقدمه: احيای قلبی- ريوی شامل سلسله اعمالی است که به وسيله افراد آگاه و حاضر در صحنه برای بازگرداندن 
اعمال حياتی اعضای مهم بدن يعنی قلب، ريه و مغز انجام می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان تاثير 
اجرای کارگاه آموزشی بر سطح دانش احيای قلبی- ريوی و مغزی امدادگران وکارکنان هالل احمر اردبيل بر 

اساس دستورالعمل سال 2010 انجمن قلب آمريکا در سال 1392 انجام شد. 
روش: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی به صورت مداخله ای برای س��نجش دانش بالفاصله بعد ازاتمام 
آموزش روی 60 نفر از امدادگران وکارکنان هالل احمر شهرستان نمين انجام شد. ابزار مورد استفاده در اين 
تحقيق پرسشنامه و شامل مشخصات دموگرافی و20 پرسش آگاهی بود. به طوری که پاسخگويی به سواالت 
نياز به آگاهی از اصول احيای پايه راداشت که بين شرکت کنندگان توزيع و در حضور محقق قبل و بعد از اتمام 
آموزش تکميل و گردآوری گرديد. شيوه آموزش به صورت سخنرانی و روش اجرای عملی بر روی مانکن طی 
2 روز، هر روز 6 ساعت و به صورت کارگاهی انجام گرفت. و اطالعات با نرم افزار SPSS و با استفاده از روش 

های آماری توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
یافته ها: اختالف معنی دار ميزان آگاهی در مورد احيای قلبی – ريوی پايه با توجه به ميانگين نمرات قبل از 
آموزش )9/6(، بالفاصله بعد از آموزش )16/7( بيانگر تاثير مثبت آموزش بود. البته در بعضی موضوعات مانند 

مانورهای بازکردن راه هوايی در حين تنفس دادن آموزش کمترين تاثير را داشت. 
بحث و نتیجه گیری: نتايج اين تحقيق بيانگر آگاهی بسيار کم امدادگران هالل احمر درمورد احيای قلبی ريوی 
بود. همچنين اين تحقيق نشان داد که دوره های آموزشی می تواند بر افزايش آگاهی امدادگران تاثير قابل مالحظه 

ای داشته باشد. 

واژه هاي کلیدي: احیاءقلبیریویمغزیپایه،کارگاهآموزشی،آگاهیامدادگرانهاللاحمر
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بررسی تاثیر کارگاه آموزشی مدیریت بحران و امداد و سوانح بر سطح 
آگاهی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فسا پاییز 1392

یاسر بلوچی، سید محمد اسماعیل موسوی، میثم جوکار*، طاهره احمدی، سمانه جعفری
m.jokar0917@yahoo.com ٭ دانشجوی فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی - فسا

مقدمه: اين پژوهش با هدف تعيين سطح آگاهی دانش آموزان مقطع متوسطه مراکز آموزشی شهرستان فسا در 
مورد کمکهای اوليه- امداد و سوانح قبل و بعد از برگزاری گارگاه آموزشی انجام گرديد. 

روش : در اين پژوهش با همکاری اساتيد فوريت های پزشکی فسا و گروهي از دانشجويان رشته ی فوريت 
های پزشکی به مدت 36 ساعت کارگاه های آموزشي مديريت بحران و امداد وسوانح به وسيله ی وسايل کمک 
آموزشی اعم از موالژ؛ پاورپوينت و بروشورهای آموزشی برگزار گرديد. برای طرح سواالت از اساتيد و اعضای 

هيئت علمی  فوريتهای پزشکی استفاده شده است که تعداد سواالت 24 مورد می باشد. 
یافته ها: تعداد شرکت کنندگان در اين پژوهش 139 نفر است که 70 نفر از اين تعداد دانش آموزان پسر و 69 
نفر ديگر از دانش آموزان دختر می باشد که ميانگين نمره ي دانش آموزان پسر قبل از اموزش 3/1±8/65، ميانگين 
نمره دانش آموزان پسر بعد از آموزش P> 0/001( 17/78±1/67(، ميانگين نمره ی دانش آموزان دختر قبل از 
 .)P> 0/001( آموزش 2/32±10/37 و ميانگين دانش آموزان دختر بعد از آموزش 2/05±16/36 بدست آمده است

بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتا يج پژوهش انجام شده می توان نتيجه گرفت که برگزاری کارگاه آموزشی 
نقش بسزايی در ارتقا سطح آگاهی دانش آموزان در مورد کمکهاي اوليه. امداد و سوانح دارد لذا توصيه می شود 
که کارگاه های مشابه در سطح مدارس شهرستان ها برگزار گردد تا سطح علمی جامعه در مورد مسائل مربوط 

به کمک های اوليه افزايش يابد. 

واژه هاي کلیدي: دانشآموزان.کارگاه.امدادوسوانح
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تاثی�ر آموزش کارگاهی برمیزان دانش پرس�نل بهداش�تی درزمینه 
حمایتهای روانی اجتماعی در بالیا

سمیه رمضانی*، زهرا آموزشی، هایده هدایتی
r.phd2@yahoo.com ٭ کارشناسی ارشد مرکز بهداشت - بیرجند

مقدمه: با توجه به افزايش تعداد دفعات وقوع و پيامدهای باليا و نقش ويژه حمايت های روانی اجتماعی در قبل، 
حين و بعد از وقوع چنين حوادثی، دانش و عملکرد مناسب کارکنان ارائه دهنده خدمات سالمتی بسيار ضروری 
می باشد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش کارگاهی بر ميزان دانش پرسنل بهداشتی در زمينه حمايت 

های روانی اجتماعی در باليا در سال 1392 در بيرجند انجام گرديد. 
روش: در اين مطالعه نيمه تجربی يک گروهه از نوع پيش آزمون و پس آزمون، 26 نفر از پرسنل بهداشتی 
شهرستان بيرجند به صورت در دسترس انتخاب شدند. پس از اجرای پيش آزمون، شرکت کنندگان تحت آموزش 
کارگاهی با روش آموزش تلفيقی قرار گرفتند و سپس پس آزمون اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه 
اطالعات دموگرافيک و ميزان دانش بود. داده ها توسط آمار توصيفی و آزمون تی زوجی مورد تجزيه و تحليل 

قرار گرفت. 
یافته ها: در اين مطالعه ميانگين نمره دانش پرسنل قبل از آموزش 1/52±6/4 )از 12 نمره( و پس از آموزش 
2/04±8/4 )از 12 نمره( بود. آزمون تی زوجی بين ميانگين نمرات قبل و بعد از آموزش اختالف آماری معنی داری 

.)0.001=p.24=df.3.8=t( نشان داد
 بحث و نتیجه گیری: طبق نتايج بدست آمده از اين مطالعه، توصيه می گردد؛ به منظور ايجاد آمادگی پرسنل 
بهداش��تی، آموزش واجرای برنامه های حمايت های روانی اجتماعی جزء مباحث آموزش مداوم اين افراد قرار 

گيرد. 

واژه هاي کلیدي: آموزش،بالیا،پرسنل،حمایتهایروانیاجتماعی
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تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مس�ئله بر تصمیم گیری دانشجویان 
فوریت های پزشکی

محمد حیدری*، سارا شهبازی، منصوره قدوسی
mo.heydari@yahoo.com ٭ مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: امروزه در عرصه مراقبت های بهداش��تی، کارکنان فوريت های پزشکی با موضوعات و موقعيت های 
پيچيده ای مواجه هستند که حاصل فناوری پيشرفته، درک باال و تيز هوشی در بخش های اجتماعی، باالرفتن 
فرهنگ بهداشتی، فرايندهای بيماری های پيچيده و تغييرات مکرر ويژگی های اخالقی و فرهنگی، می باشد. کارکنان 
فوريت های پزشکی، پيوسته در حال تصميم گيری های ساده و پيچيده هستند و هرانتخاب، از حساسيت بسيار 
بااليی برخوردار است. لذا هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر تصميم گيری دانشجويان 

فوريت های پزشکی می باشد.
روش : اي��ن مطالع��ه يک مطالعه نيمه تجربی با طرح پيش آزمون- پس آزمون اس��ت که بر روي60 نفر از 
دانشجويان فوريت های پزشکی در دو گروه شاهد )30 نفر( و آزمون )30 نفر( انجام گرفته است. روش نمونه 
گيری، آس��ان و کليه دانشجويان فوريت های پزشکی در اين مطالعه شرکت داده شدند. برای اين منظور گروه 
آزمون به مدت 8 جلس��ه دو ساعته در طول ترم تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند ولی گروه شاهد 
آموزشی دريافت نکردند. برای تعيين مهارت تصميم گيری از ابزار پژوهشگر ساخته پرسشنامه تصميم گيری " 
Decision Making questionnaire " استفاده شد. اطالعات در دو مرحله قبل و بعد از برنامه آموزشی جمع 
آوری گرديد. تجزيه و تحليل اطالعات در نرم افزار SPSS/16 با استفاده از تست های آماری تی مستقل، تی زوج 

شده و کای دو انجام گرفت.
یافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد مهارت تصميم گيری در دانشجويان فوريت های پزشکی از نمره 
پايينی برخوردار است. همچنين آموزش مهارت حل مسئله در گروه آزمون موجب تقويت مهارت تصميم گيری 

در آن ها شده است.

واژه هاي کلیدي: حلمسئله،تصمیمگیری،فوریتهایپزشکی



پوستر120

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

آشنایی با جعبه کمک های اولیه در هواپیما

خدیجه اکبری*، فاطمه کلروزی
akbarikh2013@gmail.com - ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه : در زمان وقوع حوادث وبحرانها،تنها افرادی می توانند به ياری فرد آس��يب ديده بش��تابند که خود با 
اصول کمک های اوليه آشنا بوده و بدانند جعبه کمک های اوليه شامل چه تجهيزات و وسايلی است. هدف از اين 

مقاله،آشنا کردن همکاران گرامی با وسايل موجود در جعبه کمکهای اوليه هواپيما است . 
روش : اين يک مقاله مروری است که با جستجوی کتابخانه ای واينترنتی در منابع جديد تهيه گرديده است .

یافته ها: کمک های اوليه، مجموعه اقدامات ومراقبت هايی است که هنگام وقوع حادثه صورت می گيرد. هدف 
اصلی از اين اقدامات جلوگيری از مرگ، پيشگيری و جلوگيری از پيشرفت ضايعات، صدمات و عوارض بعدی يا 
کاهش درد و رنج مصدوم پيش از ارجاع به پزشک و پيش از انتقال به مراکز درمانی است؛ اين اقدامات می توانند 
ش��امل اقدامات جسمی يا روحی باشند.هدف امدادگر، نجات يا زنده  نگاه داشتن شخص يا اشخاص آسيب  ديده 
است. در راستای اين هدف اصلی، امداد گر بايد ابتدا از ايجاد صدمات جديد جلوگيری کرده و جلوی شدت يافتن 
عارضه را بگيرد. در مرحله بعد، امدادگر موظف است تا ضمن تدارک امکانات درمانی برای بيمار يا رساندن بيمار 
به محلی که اينگونه امکانات در آن فراهم اس��ت مثل بيمارستان، اقداماتی را در حد توان برای بهبود حال بيمار 
انجام دهد.سرعت عمل، خونسردی، توجه به بيمار و آشنا بودن به کمک های اوليه بايد از ويژگی های اصلی يک 
امدادگر باشد.جعبه کمک های اوليه از جمله ملزوماتی است که يک امدادگر بايد همراه خود داشته باشد و افراد 
عادی نيز بايد برای خانه خود آن را تهيه کنند. به طورکلی يک جعبه کمک های اوليه برحسب نوع نياز، دارای لوازم 
و وسايل گوناگونی است. سازمان بين المللی هواپيمايی کشوری )ايکائو( بمنظور تامين وسايل مورد نياز خدمه 
پروازی درجهت کمک رسانی به افرادی که نيازمند دريافت کمکهای اوليه و اقدامات اورژانس پزشکی در پرواز 
می-باشند. وسايل تجهيزات پزشکی الزم در هواپيما را پيش بينی و اعالم نموده است. بر اين اساس دو نوع جعبه 
 )first Aid Kit( شامل جعبه کمکهای اوليه و جعبه پزشکی در هواپيما موجود می باشد. 1-جعبه کمکهای اوليه
وجود اين جعبه ها در کليه هواپيماها ضروری بوده و تعداد انها بر اساس تعداد مسافری که هواپيما می تواند حمل 
نمايد،تعيين می گردد. الف: تعداد جعبه های کمک های اوليه : تا 50 نفر 1 عدد 51 تا 150 نفر 2 عدد 151 تا 250 نفر 
3 عدد بيشتر از 250 نفر 4 عدد ب( محل جعبه های کمک های اوليه : جعبه های کمک های اوليه بايد بطور منطقی 
در کابين هواپيما پخش باشد و امکان استفاده سريع از آنها توسط کروی پروازی در شرايط اورژانس در داخل و 
خارج از هواپيما وجود داشته باشد و بنابراين بهترين محل برای استفرار آنها نزديکی محل های خروج اظطراری 
هواپيما می باشد. ج( محتويات جعبه های کمک های اوليه : کتابچه راهنمای کمک های اوليه،کد سيگنالهای بينايی 



121 پوستر

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

زمين به هوا برای استفاده بازماندگان از سوانح هوايی،مواد الزم برای درمان جراحتها،پماد چشمی،اسپره ضد 
احتقان بينی،مواد دافع حشرات، قطره های نرم کننده چشمی،کرم آفتاب سوختگی،ضد عفونی کننده و پاک کننده 
پوست محلول درآب،مواد الزم جهت درمان سوختگی های وسيع،داروهای خوراکی: مسکن، ضد اسپاسم،محرک 
سيستم اعصاب مرکزی، محرک سيستم گردش خون، متسع کننده عروق کرونر،ضد اسهال و دارو های بيماری 
  (Medical Kit) راه هوايی مصنوعی و آتل های پالستيکي 2( جعبه های پزشکی ،) Motion Sickness( مسافرت
کليه هواپيماهايی که ظرفيت حمل بيش از 250 نفر مسافر را دارند بايد عالوه بر4 عدد جعبه کمکهای اوليه،مجهز 
به يک جعبه پزشکی باشند. الف( تجهيزات جعبه پزشکی: يک جفت دستکش جراحی استريل،دستگاه فشار سنج 
پزشکی،گوشی پزشکی،قيچی استريل،فورسپس های هموستاتيک، بانداژ يا تورينکه هموستاتيک، وسايل استريل 
جهت بخيه زدن زخمها، سرنگ ها و سر سوزن های استريل يکبار مصرف،تيغ جراحی يکبار مصرف به همراه 
دسته آن که استريل باشند. ب( داروهای مورد نياز در جعبه پزشکی : گشاد کننده های عروق کرونر، داروهای 
مس��کن، داروهای مدر، داروهای ضد حساسيت، داروهای اس��تروئيدی، داروهای آرام بخش، ارگومترين، در 
صورتی که بر اساس مقررات کشوری منعی وجود نداشته باشد يک داروی مخدر تزريقی، متسع کننده برونش 

از نوع قابل تزريق. 
بحث و نتیجه گیری: امکان وجود اورژانسهای پزشکی در هر زمان وهر مکام وجود دارد در پرواز نيز ممکن 
است مسائل اورژانسی شامل اورژانسهای قلببی – عروقی، ريوی، عصبی،گوارشی،کليوی،متابوليک،عفونی و 
غيره اتفاق بيفتد عالوه بر اين موارد احتمال وکود اورژانسهای خاص پرواز از قبيل هيپوکسی، هيپرونتيالسيون، 
بيماری دکومپرس��يون، مشکالت ناشی از تغيرات ناش��ی از هوا نيز وجود دارد. آشنايی با مسائل اورژانس و 
کمکهای اوليه بايستی مورد توجه مسئولين آموزش پزشکی هوايی و خدمه پروازی بوده و همواره در آموزشهای 

اوليه و بازآموزی های خدمه پرواز منظور گردد. 

واژه هاي کلیدي: جعبهکمکهایاولیه،هواپیما
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بررسی جایگاه کارکنان بیمارستانی در آموزش به بیمار و همراهان 
در حوادث و بالیای غیرمترقبه

بابک شیراوند *، رضا شیخی، حسین بازیار، رقیه چمانی چراغ تپه
babak.shiravand@yahoo.com - ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه : بر طبق تعريف WHO هر حادثه ای که با آسيب و تخريب خود باعث ايجاد نياز مازاد بر ظرفيت پاسخ 
يک جامعه گردد حادثه ای غير مترقبه تلقی می گردد. حوادث غير مترقبه در يک تقسيم بندی کلی به حوادث طبيعی 
مانند زلزله و ... و حوادث انسان ساخت مانند حوادث نظامی و هسته ای تقسيم می شود. امروزه باليايی که در 
يک گوشه دنيا رخ می دهد امدادرسانان از نقاط مختلف جهان به ياری هم می شتابند. کارکنان بيمارستانی به 
عنوان يکی از اعضای تيم درمان با آمادگی و مهارت باال نقش بااليی در اعمال روش های پيشرفته از مرحله ترياژ 
تا مرحله احياء و نجات بيمار نقش مهمی دارند و اين همکاری تا بازگشت بيمار به زندگی عادی ادامه می يابد. 
اين نقش ها عبارتند از: نقش آموزش دهنده و با صالحيت باال در امر آموزش و انجام کمک های اوليه و کمک به 
مصدومين. انتقال افراد به مکان های امن و انجام تر ياژ و اولويت بندی مصدومين و مجروحين و ارجاع بيماران 
جهت درمان سطحی. کمک به توانبخشی افراد از نظر روحی و روانی با توجه به مشکالت ايجاد شده در بحران ها. 
ارزيابی، تشخيص و مداوای بيمار و رفع مشکالت حاد و برطرف کردن نيازهای اوليه. برنامه ريزی دقيق و اجمالی 
و پيگيری دقيق بيمار. هماهنگی بين گروههای مختلف امدادرسانی طی فرايندهای امداد و نجات شامل بررسی 
س��ريع محل، فراخوان نيروها و اعزام گروهها، تامين و توزيع اطالعات و ارزيابی مداوم و عملکرد خدمات کار 
سريع و با کيفيت باال به مردم در منطقه آسيب ديده. همچنين کارکنان بايد بتوانند با بررسی دقيق و مناسب مکان 
حادثه با موارد پيش آمده شرکت کنند و ضمن درمان و مداوای بيماران با کمک تيم بهداشتی درمانی از گسترش 
صدمات بيشتر جلوگيری کنند و با مديريت و مهارت باال بايد اولويت های تقدم و تاخر را تشخيص دهند و در 
تمام مدت کارکرد قادر به آموزش به بيمار و همراهان باشند. روش )Method(: اين پژوهش بر اساس بررسی 

مروری،متون و مقاالت انتشار يافته و جستجوی پيشرفته اينترنتی انجام شده است.
بحث و نتیجه گیری:) Results & Conclusion( نقش موثراستفاده از کارکنان با تجربه و کار آموخته در 

انجام خدمات بهداشتی و درمانی پيشرفته در حوادث و باليای غيرمترقبه را بيشتر نشان می دهد. 

واژه هاي کلیدي: کلید واژه ها)Keywords(:حوادثغیرمترقبه،کارکنان،آموزش،اورژانس
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معرفی یک مداخله آموزشی درکنترل بیماریهای روده ای کودکان 
زیر 6 سال مناطق زلزله زده شهرستان تبریز

فرانک رزمی*، ربابه امروزی، مریم محمدی، فرزانه افشارنیا، حسین خسروشاهی، فرانک قریشی زاده
farazfaranak@gmail.com ٭ کارشناس ستادمرکزبهداشت تبریز

مقدمه:کودکان،آسيب پذيرترين گروه پس ازوقوع باليا ستندومراقبتهای آنان جايگاه ويژه ای درمديريت بحرانها 
دارد. بيماريهای روده ای از شايعترين مشکالت کودکان درمناطق بحران زده بخصوص درفصول گرم ميباشند 
که عدم کنترل آنها ميتواند منجربه وقوع مرگ ومير دراين گروه شود.عدم آگاهی از رعايت بهداشت فردی وکاهش 
دريافت انرژی در ش��رايط بحران احتمال ابتالرابيشترمينمايد.لذا تامين موادغذايی سالم،آموزش خانواده هاو 
مراقبت های الزم کودکان نقش بسزايی دارد.مقاله حاضر مداخله آموزشی در زلزله سال91 را با هدف پيشگيری 

از بيماريهای روده ای کودکان تبيين و راهکارهايی در موقعيتهای مشابه ارايه ميکند. 
روش: مقاله حاضر يک مطالعه نيمه تجربی ميباش��د.مداخله انجام شده در 2 منطقه زلزله زده از تهيه بانک 
اطالعاتی گروه هدف تاپايش وارزشيابی فعاليتهای انجام شده بطور تفصيلی استخراج شده است.برای جمع آوری 

اطالعات از صورتجلسات و گزارشهای آماری نيمه ساختارمند استفاده شد. 
یافته ها: 5 نفر کارش��ناس و10نفرماما دربرنامه مشارکت داشته اند.تهيه بانک اطالعاتی گروه هدف،تعيين 
سرفصلها و روشهای مناسب آموزشی،جمع بندی آماروگزارش افراد آموزش ديده و روند ابتال به بيماريهای 
روده ای،ارائه فيدبک وپشتيبانی درموارد الزم از تيم پشتيبانی وپايش و ارزشيابی اقدامات انجام شده از مهمترين 
مراحل اجرای مداخله آموزشی بود که در پايان کليه والدين دارای کودکان زير شش سال حداقل يکبار آموزشهای 
الزم را در چادر يا منازل موقت دريافت کردندوميزان ابتال به بيماريهای روده ای از 30 مورد درهفته اول به 5 

مورد در هفته پنجم بعد از زلزله رسيد. 
بحث و نتیجه گیری: اجرای برنامه آموزشی سازماندهی شده درمواقع بحران به گروه هدفی که بطور مناسب 
انتخاب شده اند ميتواند در پيشگيری ازابتال کودکان به بيماريها مفيد باشد.مقايسه تاثير گذاری روشهای مختلف 

آموزشی درمطالعات آينده ميتواند دراتخاذ روشی که هزينه اثربخشی بيشتردارد، کمک کننده باشد. 

واژه هاي کلیدي: کلماتکلیدی:بحران،بیماریرودهای،کودکان،مداخله
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تاثیر وجود منابع آموزشی در برخورد با بالیا درشرایط بحران برمیزان 
آگاهی و عملکرد افراد شاغل در سیستم بهداشتی

رزیتا فیروزنیا *، احمد مردی، ناصر رهبری فرزو، معصومه انصاری، نسیم فیروزی شهمیرزاد
r_firoznia2008@yahoo.com ٭ کارشناسی ارشد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه: باليا وحوادث طبيعی س��االنه هزاران قربانی گرفته و خسارات مالی وجانی فراوانی وارد می کنند و در 
تمام اين حوادث اولين گروهی که می توانند از نظر بهداشتی و درمانی به کمک مردم آسيب ديده در باليا برسند 
پرسنل سيستم بهداشتی می باشد که اگر اين افراد آگاهی وعملکرد به موقع و صحيحی داشته باشند می توانند 
جان هزاران انسان رانجات دهند لذا اين مطالعه با هدف تاثير وجود منابع آموزشی در برخورد با باليا بر ميزان 

آگاهی و عملکرد افراد شاغل در سيستم بهداشتی انجام شد.
 روش : اين مطالعه توصيفي– تحليلی است .داده هادر برنامه نرم افزاری Excel جمع بندی وتحليل شده است. 
آگاهی وعملکرد پرسنل شاغل در شهر الوند مراکزبهداشتی درمانی استان قزوين بررسی گرديد که 1 ماه پس 
از آموزش اوليه آگاهی افراد و3 ماه پس از آموزش، عملکرد افراد در يک مانور طراحی ش��ده توسط مسئولين 

بهداشتی در سال 89 بوده است .
یافته ها : افراد شرکت کننده در اين مطالعه 56% پرسنل خانم و 44% پرسنل آقا بودند. آگاهی اين افراد قبل از 
اينکه آموزش های ارائه شود 16.7% بوده، که پس از آموزش اوليه 1 ماه بعد آگاهی افراد بررسی شد و %79.9 

آگاهی مطلوب و3 ماه بعد عملکرد افراد آموزش ديده بررسی گرديد که 68.8% عملکرد مثبت داشتند. 
بحث و نتیجه گیری : ارائه آموزشهای تئوری و عملی درزمان مناسب به پرسنل بهداشتی در خصوص باليا 
می تواند در ارتقاء دانش وعملکرد پرسنل که از بازوهای مهم و اولين گروههای کمک به مردم آسيب ديده در 
زمان بحران می باشند موثر واقع گردد که اين امر می تواند يکی از موثرترين گام های اساس برای مقابله با باليا 

در زمان مواجهه با آن باشد . 

واژه هاي کلیدي: بالیا،بحران،آگاهی،عملکرد
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عنوان : توصیه های ایمنی مقابله با سیل ) قبل، حین و بعد وقوع آن (

فاطمه رفیعی*، آذر همرنگ، طاهره علیدوست، طاهره میر رودسری
٭ لیسانس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

مقدمه :باليای طبيعی همواره کره زمين را تحت تأثير قرار داده وس��بب وارد آمدن آس��يب به مردم نظير 
جراحت، بيم�اری س�وء تغذيه، فشار های روحی � روانی ومرگ می شوند.زلزله و سيل به عنوان مهمترين باليای 
طبيعی درک�شور م�ا مط�رح ه�ستند وآنچه که از اين باليا فاجعه می سازد عدم آگاهی برای مقابله با عواقب آن 
وپيشگيری از ت�أثير س�وء وق�ايع طبيع�ی ب�ر ارک�ان تندرستی - اقتصادی و محيطی است . در کشور ما بارندگی 
شديد و ناگهانی وطغيان فصلی رودهای پراکنده از مهمترين زمينه های وقوع سيل محسوب می شوند و عدم 
رعايت ايمنی و استاندار در شهر سازی و ساختمان س�ازی، ش�رايط خ�اص اقليم�ی و عدم کارآيی سيستم های 
هشدار دهنده و مبارزه با حوادث و نهايتاً عدم آگاهی کافی مردم نسبت به س�يل و نک�ات ايمن�ی آن غالباً منجر به 
بروز حوادث و پيامد های وحشتناکی می گردد . براساس آمارهای منتشر شده از سوی س�ازمان مل�ل متح�د 
در مدت 25 سال درجهان 1358 سيل مهم رخ داده که %13/5 از کل حوادث دنيا را در برگرفته وآس�يب دي�دگان 
از س�يل بالغ بر1/56ميليارد نفر بوده که به عبارتی از هر پنج نفر از ساکنين کره زمين يک نفر از سيل آسيب ديده 
است . طبق يکی از گزارشهای طرح ملی وآمادگی وکنترل سوانح طبيعی کشور ايران در 25 سال گذشته967 سيل 
رخ داده که دو ميليون و892 هزار400 نفر بی خانمان و500واحد مس��کونی ويران و200ميليون تومان زيان به 
اقتصاد ملی وارد شده است. ان�واع س�يل: 1( سيل رود خانه ای 2( سيل شهری 3( سيل برق آسا 4( سيل فليجی می 
باشد. اقدامات قب�ل از ب�روز سيل: 1 � سريعترين وايمن ترين راه رسيدن به نزديکترين نقطه مرتفع درمحل سکونت 
خود را هميش��ه درنظر داشته باشيد 2 � پرنگه داشتن باک بنزين خودرو 3 � دردسترس بودن هميشه راديوی 
باتری دار، چراغ قوه با باتری وکيف کمکه�ای اولي�ه 4 � فراهم نمودن آب خوراکی و غذای کنسرو شده � تهيه 
کي�سه های شن جهت جلوگيری از ورود آب به منزل الزامی است 6 �ضرورت مجهز نمودن بعضی از مراکز مهم 
مانند مراکز درمانی به ژنرات�ور توليد برق-نگهداری اسناد و نقدينه )اسکناس( در کيسه های پالستيکی و در مکانی 
امن ومنزل خود را در مقابل حوادث بيمه کنيد توصيه های زمان بروز سيل : 1( سريعاً خود را به نزديکترين محل 
مرتفع و امن برسانيد 2( در اس�رع وقت از محل سيل زده دور شويد 3( جريان برق و گاز منزل را قطع و درپوش 
چاهک ها را گذاش�ته وکاناله�ا ومناف�ذ ورود آب را با کيسه شن مسدود کنيد 4( هيچگاه در مسير جريان سيل راه 
نرويدوشنا نکنيد 5( اگر در اتومبيل خود در محل سيل گير کرده ايد سريعاً از آن خارج شويد 6( از طريق راديو به 
توصيه های ايمنی مسئولين به دقت گوش داده و عمل نماي�د. نک�ات ايمن�ی پس از وقوع سيل : 1. سکونت درمرتفع 
ترين محل امن تا اعالم رفع خطر سيل از طريق مسئولين امر. 2.خودداری از تجمع در محلهای آسيب ديده که مانع 
از فعاليت نيرو های امداد ميگردد. .3شعله های کوچک آتش را خاموش وسريعا با آتش نشانی يا اورژانس تماس 
بگيرد 4. بررسی خطر ريزش سقف وديوارهای منزل- رعايت احتياط خطر انتقال الکتريسيته از طريق آب پس از 
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باز گشت به منزل. 5 . جوشاندن آب قبل از مصرف ودور ريختن غذاهايی که با آب وسيل در تماس بوده اند. در 
اين مقاله راههای مقابله باسيل ) قبل، حين و بعد وقوع آن (به تفصيل م�ورد بح�ث ق�رار گرفت�ه است . 

واژه هاي کلیدي: دراینمقالهراههایمقابلهباسیل)قبل،حینوبعدوقوعآن(بهتفصیلمـوردبحـثقـرارگرفتـهاست
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آیا ما برای دفاع زیس�تی آماده ایم ؟ بررسی مخاطرات بیولوژیک و 
آمادگی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر برای پاسخ

ابوالقاسم امیدواری نیا*، محمود سروش، فرشید رضایی، الهام سیادت، رکسانا شجیعی
omidvarinia2007@yahoo.com ٭ مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

مقدمه : موقعيت ژئوپليتيکی کشور ما در کل جهان منحصر بفرد است. ملت ما رقبا و دشمنان پيدا و پنهان فراوانی 
در ميان دولت ها داردکه احتمال اس��تفاده از هر س��الحی بر عليه ملت ايران توسط آنها دور از انتظار نيست . 
بيوتروريسم عبارتست از استفاده از ميکروارگانيسم ها و توليدات سمی آنها به منظور آسيب به انسانها، گياهان و 
حيوانات . تفاوت بين يک اپيدمی طبيعی و اپيدمی ناشی از جنگ بيولوژيک عبارتست از بروز چند عفونت همزمان 
در يک منطقه و ايجاد اپيدمی دريک منطقه در زمان کوتاه، اپيدميولوژی غير ممکن مانند تب دانه دار کوههای راکی 
در ايران و ... پدافند زيستی در حقيقت با اجرايی نمودن دقيق و همه جانبه مراقبت بيماريها در يک نظام پبشگيرانه 
امکان پذير خواهد بود تعريف نظام مراقبت : مراقبت عبارتست از گردآوری، تجزيه و تحليل، تفسير مستمر و منظم 
داده های مربوط به سالمتی بمنظور اقدامات مداخله ای الزم .حسن اجرای نظام مراقبت بيماريها از مهمترين اهداف 
نظام بهداشتی کشور می باشد. برای رسيدن به اهداف نظام مراقبت در جهت پدافند زيستی، اجرای نظام مراقبت 
سندروميک به عنوان يک روش نوين در پيشگيری و رسيدن به تشخيص سريع طغيان های بيماريهای واگير 
بخصوص موارد حمله بيولوژيک توصيه می گردد. برای رسيدن به اين هدف نياز به داشتن يک شبکه وسيع در 
سراسر کشور جهت رصد مداوم )مراقبت ( از بيماری های واگير و در نتيجه داشتن اطالعات دقيق اپيدميولوژيک 
با مد نظر قرار دادن تفکر پيشگيرانه بمنظور رصد بيماری قبل از وقوع همه گيری می باشد. اهداف نظام مراقبت در 
پدافند زيستی عبارتست از پايش بهنگام برای مقابله با بيماری هدف و کمک به کشف بموقع بروز همه گيری قبل از 
گسترش آن ودرصورت کشف اولين عاليم، بررسی و کنترل سريع بمنظور جلوگيری از بروز      همهگيری .در 
پدافند زيستی راه اندازی و گنجاندن نظام مراقبت سندرميک در کنار نظام مراقبت جاری الزامی است . نظام هشدار 
و پاسخ سريع با استفاده از اطالعات دريافتی از نظام مراقبت سندرميک عمل می کند. در پدافند زيستی برای پاسخ 
به همه گيری های ناگهانی نکات مهم که مورد توجه مرکز مديريت بيماريهای واگير بوده است عبارتند از : وجود 
تيم قوی ارزيابی و پاسخ سريع )بيماريها و بهداشت محيط( درکنار آزمايشگاه قوی، پروتکل درمانی استاندارد 
است نکته مهم آنست که در نظام مراقبت تائيد همه گيری وظيفه اصلی سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان است 
. تعدادی فضاهای ايزوله تنفسی با فشار منفی ادر کشور تجهيز شده اند که با حداقل 2 تخت و حداکثر 8 تخت پيش 
بينی شده است. کليه شبکه های بهداشت و درمان کشور تيمهای ارزيابی و واکنش سريع را متشکل از اعضای 
درون بخشی و فرابخشی به نام طی يک دوره آموزشی آماده سازی نموده اند . مرکز مديريت بيماريهای واگير 
وزارت بهداشت، با توليد نرم افزار ILI هر گونه موارد مظنون به آنفلوآنزا را ثبت نموده و امکان گسترش اين نحوه 
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گزارشدهی بهنگام برای 14 سندرم مهم ديگر قابل تعميم می باشد تا با استفاده از نظام مراقبت سندروميک قبل 
از بروز تهديد به احتمال وقوع حادثه پی برده و اقدامات الزم به عمل خواهد آمد. در خصوص بحث دفاع زيستی 
نيازهای لجستيکی در سطح ملی، ميانی نظام پيشگيری بمنظور ارتقای نيروها در دفاع زيستی مرتباً مورد بررسی 
و تکميل قرار می گيرد و دپوی نگهداری واکسن و مواد زيستی شامل دپوی مرکزی و 8 دپوی منطقه ای ايجاد 

شده است.
بحث و نتیجه گیری: هشدار و EWS بصورت اعالم هر نوع رويداد غير معمول، هرگونه افزايش در 14 سندرم 
هدف باالتر از حد انتظار بعنوان يک اقدام پيشگيرانه در دفاع زيستی از اجزای مهم مراقبت مخاطرات بيولوژيک در 
مرکز مديريت بيماريهای واگير است.سيستم هشدار سريع ميتواند از يک واقعه بزرگ جلوگيری نمايد. مهمترين 

وظيفه هشدار سريع EWS شناسايی يک حمله بيوبوژيک قبل از گسترش آن است. 

واژه هاي کلیدي: مخاطراتبیولوژیک–دفاعزیستی-نظاممراقبتسندرمیک-تیمارزیابیوواکنشسریع
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بررسی چگونگی کاربرد پدافند غیر عامل در حوزه اقتصاد کشور

مهدی جمالی نژاد*، جعفر کریمی، مرتضی قاسمی زاده، رسول حیدری
٭دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

پدافند غير عامل يعنی استفاده از شيوه غير نظامی برای مقابله با تهديدات، عداوت ها و بحران های معنوی و مادی 
می باشد. مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهم ترين عناصر استقالل سياسی يک مملکت است. جهاد يا پدافند غير 
عامل اقتصادی ريشه در قرآن و سنت دارد. آموزه های دينی سرشار از آيات و رواياتی است که نشان می دهد 
تالش ايثارگرانه همراه با انگيزه های الهی، به گونه ای که موجب استقالل اقتصادی و استغنای کشور از بيگانگان 
گردد، نوعی جهاد در راه خدا و پدافندی اساسی جهت مقابله با ترفندهای دشمن محسوب می شود. اين پژوهش 
نيز بر اساس روشی تحليلی-توصيفی با استفاده از منابع مکتوب و غير مکتوب در راستای بررسی مبارزه تحريم 
با بهره گيری از شيوه اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی به عنوان پدافندی اساسی انجام يافته است. از جمله ابعاد 
جهاد اقتصادی، تالش در راستای مبارزه با جرايم اقتصادی و مالی می باشد که می بايست فرهنگ مقابله با اين 
جرايم به صورت گسترده در اجتماع نهادينه شود. نتيجه ی بهره مندی از معيشت مناسب و کسب مال حالل می 
تواند به افزايش ايمان، گسترش انديشه، ارتقای رفاه عمومی و کم کردن بسياری از ناهنجاری های اجتماعی و 
جرم ها و عداوت ها و... منجر شود. بنابراين برای قرار گرفتن در مسير توسعه و رسيدن به شکوفايی اقتصادی 
در عرصه فردی و اجتماعی، بايد عالوه بر بهره مندی از الگوی مصرف مناسب و متعادل، با همت مضاعف و 
کار مضاعف با سرعت و شتاب بيشتری حرکت کنيم که همان »جهاد اقتصادي« يا پدافند غير عامل در شرايط 
بحرانی اقتصادی می باشد. از طرفی در حال حاضر در شرايطی زندگی می کنيم که غرب در محور اقتصاد با ما 
دشمنی دارد پس نيازمند اقتصاد مقاومتی به عنوان بهترين گزينه پدافند غير عامل اقتصادی هستيم يعنی اقتصادی 
که مبنايش تالش و حرکت از درون است و تالش می کند تا با استفاده از امکانات موانع را تبديل به فرصت کند و 
راهکاری برای افزايش توليد ملی می باشد که بدون درگيری علنی با دشمنان کشور به پدافندی اساسی در برابر 

آنان همت گماشته ايم.

واژه هاي کلیدي: اقتصاد،مفاسد،جهاداقتصادی،اقتصادمقاومتی،تولیدملی،پدافندغیرعامل.
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بررسی تأثیر آموزش بیوتروریسم بر آگاهی و نگرش دانشجویان علوم 
زیستی ش�هر تبریز در رابطه با بیوتروریس�م )مطالعه موردی: موسسه 

آموزش عالی ربع رشید – تبریز( سال 1392

سیاوش حمزه پور*، نازلی خواجه نصیری، حامد محمد زاده
hseavash@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز

مقدمه : تولد بيوتکنولوژی نوين و استفاده از ميکرو ارگانيسم ها در شروع هزاره جديد، ظهور تهديدات تروريستی 
منجمله بيوتروريسم را به همراه داشته است. لذا، با توجه به اهميت مبارزه با تهديدات بيوتروريسم و جنگ های 
بيولوژيک، مطالعه حاضر به منظور سنجش تأثير آموزش بر ميزان آگاهی و نگرش دانشجويان رشته زيست 

شناسی با اين پديده انجام گرفته است.
روش : مطالعه حاضر، پژوهشی توصيفی بر روی 120 نفر از دانشجويان رشته های مختلف زيست شناسی 
موسسه آموزش عالی ربع رشيدی تبريز در سال 1392 بوده است. در اين مطالعه از روش همبستگی استفاده شد 

و ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته است که سواالت آن به شيوه طيف ليکرت طراحی گرديد. 
یافته ها : يافته های اين پژوهش نشان داد که از نظر پاسخگويان، به تفکيک جنسيتی ) آقايان و خانم ها(، تأثير 
آموزش بيوتروريسم بين ميزان آشنايی و نگرش بعد و قبل از آموزش دانشجويان رشته های علوم زيستی در 

 .)0.05<P( رابطه با بيوتروريسم و جنگ بيولوژيک رابطه معنی داری وجود دارد
بحث و نتيجه گيری : با توجه به اينکه افزايش آگاهی دانشجويان نسبت به بيوتروريسم و جنگ های بيولوژيک 
اساس مبارزه با اين پديده است، تأثير آموزش دفاع زيستی در ارگانها و سازمان های متولی اين امر می تواند به 

عنوان راهکاری برای مبارزه با اين پديده شوم باشد. 

واژه هاي کلیدي: بیوتروریسم،جنگبیولوژیک،آموزش،علومزیستی
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تب خونریزی دهنده کریمه کنگو: تهدیدی بیوتروریسمی

اسمعیل محمدنژاد *، افسانه نظری حقیقی
asreno1358@yahoo.com ٭ دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه : تب خونريزی دهنده ويروسی کريمه کنگو )CCHF ( يک بيماری تب دار حاد است که توسط کنه منتقل می 
شود و در آفريقا، آسيا و شرق اروپا وجود دارد . گرچه بيماری مخصوص حيوانات است ولی موارد تک گير و 
طغيانهای محدود ناگهانی اين بيماری در انسان نيز مشاهده می شود . با توجه به بروز اين بيماری در کشور به 
عنوان يکی از تهديدهای بيوتروريسمی هدف از اين مقاله" بررسی روشهای درمان، تشخيص، اصول پيشگری و 

مراقبتهای مربوطه " می باشد 
روش: يک مطالعه مروری از نوع توصيفی جهت بررس��ی روش��های درمان، تشخيص، اصول پيشگری و 
مراقبتهای مربوط به بيماری تب خونريزی دهنده کريمه کنگو انجام شد. جستجوی کامپيوتری و کتبی مقاالت 
 Pub Med، Ovid، Science Direct، Elsevier، بدون در نظر گرفتن محدوديت زمانی از پايگاه های اطالعاتی
IranMedex انجام شد. اين مطالعات براساس چارچوب مرور مقاالتSidani & Braden مورد بررسی و نقد 

قرار گرفتند. 
یافته ها: اساس پيشگيری مبتنی بر سه رکن عمده شامل بيمار يابی و درمان به موقع مبتاليان، افزايش آگاهی عموم 
مردم )در زمينه راههای انتشار و پيشگيری بيماری ( و همچنين هماهنگی بين بخشی با ارگانهای ذيربط جهت مبارزه 
با بيماری است. اساس درمان حمايتی است و شامل تنظيم آب و الکتروليت و درمان اختالل انعقادی درون رگی پيش 
رونده است. درمانهای اختصاصی توسط پزشک انجام مبيمار مشکوک به CCHF بايد ايزوله شود و با افراد خانواده 
و پرسنل بيمارستانی در تماس نباشد. کليه وسايل بيمارستانی مانند ماسک، دستکش، روپوش، پيش بند، لوله های 
خون، سرنگهای استفاده شده و هر وسيله ای که با ترشحات بيمار درتماس بوده بايد سوزانده شود. ساير موارد جهت 
پيشگيری شامل:سمپاشی منازل و اصطبل ها جهت کاهش کنه ها، مصرف مواد ضد عفونی جهت گندزدايی توالت ها، 
محيط آلوده به خون و ترشحات بيمار، خودداری از مصرف گوشت تازه ونگهداری آن پس از ذبح تا 24 ساعت در 
دمای منفی 1 تا 4 برای کشته شدن ويروسها، خودداری از خريد گوشتهای بازرسی نشده بدون مهر دامپزشکی )کنترل 
آلودگی دامی و کشتار غير مجاز(و ...است. در متن اصلی مقاله بيستر به روش درمان، تشخيص، روش پيشگيری و 

تشخيص پرداخته شده است. 
بحث و نتیجه گیری: در صورت رعايت اقدامات پيشگيری و رعايت استانداردها در جامعه و مراکز درمانی می 
توان از بيماری تب خونريزی دهنده کريمه کنگو به عنوان يک تهديد بيوتروريسمی پيشگيری و در مورد بيماران 

مبتال با اقدام به موقع درمان نمود. 

واژه هاي کلیدي: بیوتروریسم،بیماریتبخونریزیدهندهکریمهکنگو،پیشگیری
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باورپدافند غیرعامل ضروری ترین باور در مدیریت استراتژیک کشور

رقیه چمانی چراغ تپه*، بابک شیراوند، رضا شیخی، حسین بازیار
rozesorkh@yahoo.com - ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دردنيای دائما در حال تغيير کنونی هرکشوری به اين می انديشد چگونه خود را با اين تغييرات هماهنگ کند 
.در اين ميان ايران نيز کشوری است که بنا براساس سند چشم انداز1404خودرا کشوری تاثير گذار در منطقه و 
توسعه يافته ميداند و بنا به قدمت تمدنی فکری و اجتماعی خود نه تنها خواهان اين تغييربلکه خواستار اين است 
که تحول عميقی را نيز با اين تغييرات جهانی همراه کند .ايجاد اين تحول بايد تک تک سيستمهای کشور اعم از 
خدماتی .اطالعاتی .مديريتی ....رادر بر گيرد .يکی از ابعاد اساسی باورايجاد اين تغيير توام با تحول .لزوم باور 
حفظ و نگهداری سيستمها و ارتقائ آنها تا حد درجات باالی کمال سيستمی ميباشد .ولی هر مديری بايد به اين 
انديشه برسد که اين درجات الزاما با کسب هزينه های هنگفت بدست نمی آيد بلکه ميتوان با کسب انديشه های 
مفيد .کم هزينه ترين و استوارترين راهها را برای مقابله با شرايط نامناسب جهانی با مديريتی استراتژيک انتخاب 
کرد و اين راهی جز لزوم پذيرش باور پدافند غير عامل در سراسرسيستمهای جامعه ندارد .چرا که با پذيرش اين 
رويکرد نه تنها ماندگاری سيستمها تضمين ميشود بلکه پويايی آن برای کسب وارتقائ اين ماندگاری روز به روز 
گسترش ميابد .براين اساس نويسندگان در اين مقاله سعی برآن دارند تا لزوم پذيرش باورپدافند غير عامل را 
درمديريت کليه سيستمهای کشور مورد تاکيد قرار دهند . مقدمه )Introduction(: با نگريستن و دقت درجهان 
اطراف خود به راحتی با اين حقيقت مواجه ميشويم که تمام موجودات زنده پدافند غير عامل را بطور غريزی در 
نهاد خود دارند . اين شامل زندگی بيولوژيک انسانی نيز ميشود . هر حيوانی برای ايمن بودن از حوادث اطراف 
خود و دش��منانش سيس��تم دفاعی خاصی را دارد .اگر هر موجود زنده که دائما در تقابل با جهان اطراف خود 
ميباشد را يک سيستم باز بدانيم رمز ماندگاری سيستمها ی باز تقابل موثر با جهان پيرامونش است در غير اين 
صورت محکوم به شکست و انزوا و تحليل است . انسان نيز هر جا که قدم نهاده است طبيعت آنجا را به چالش 
کشانده است به نحوی که برای از عهده اين چالش برآمدن و پيروز شدن در آن دائما بايد در فکر تدبيری برآيد . و 
اين چيزی نيست جز مديريت بحران که امروزه در جهان به عنوان نقش کليدی برای استمرار دولتها در آمده است 
. اگر دولتی بتواند از عهده مسائل داخلی و خارجی خود سر بلند بيرون بيايد ميتوان گفت دارای سيستم مديريت 
بحران کارا و اثر بخش است .در غير اين صورت چيزی جز سندرم روی کاغذ نيست که هر چه قدر هم کافی و 
وافی باشد فقط روی کاغذ است بايد بتواند به اجرا درآيد تا از عهده برايی آن سنجيده شود . در اين ميان کشور 
ما نيز در منطقه بسيار استراتژيک قرار گرفته که مديريت صحيح آن شايسته بودن مسئولين آن را ميرساند در 
حاليکه با توجه به مسئوليت سياسی الهی خود چشم اميد بسياری از مردم مظلوم منطقه وجهان ميباشد .منطقه 
خاور ميانه شريان اقتصادی زمين از نظر دسترسی به منابع نفتی و معادن غنی ميباشد به همين علت دائما در 
حال تهديد ميباشد و لحظه ای نبايد از فکر اين که در حال تهديد ميباشد آسوده باشد . اين در حاليست که بسياری 
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از حوادث و باليا ی طبيعی نيز در اين منطقه اتفاق ميافتد .اهميت اين قضيه زمانی بيشتر ميشود ميبينيم ايران در 
منطقه کمربند زلزله قرار گرفته و جزء 6کشور حادثه خيز اول جهان و 4 کشور حادثه خيز آسيا ست . حال با 
توجه به اين توصيفات آيا نبايد سياستمداران رده اول کشور در هر زمينه و رشته ای به فکر حفظ جان مردم و 
فرهنگهای آن باشند .فرهنگ برای اين منظور عنوان شد که در واقع ارزش ساختاری هر گروه از مردم را باورها 
و اصالتهای فکری آنها تشکيل ميدهد و ايران نيز يکی از پرسابقه ترين تمدنهای بشری را با خود يد ک ميکشد . 
پس بايد بتواند از عهده اين مسئوليت خطير خود برايد و اين ممکن نيست جز با درايت تک تک مردم و خصوصا 
صاحبان فکرو انديشه اين سرزمين و اين زمانی ضمانت اجرايی ميابد که تک تک مردم در آن دخيل شوند .که 
امروزه اين امر يکی از مهمترين اصول بهترين مديريتهای جهانی است . سياستمدارانی که طبق شايسته ساالری 
در کشور انتخاب شده باشند در اولين برنامه خود پس از برنامه ريزی توسعه به فکر برنامه ريزی استراتژيک يا 
راهبردی بعنوان اولين قدم ميافتند .بايد سيستم راشناخت و آسيب پذيريهای آن را در اعصار گذشته دقيقا بررسی 
کرد تا مجددا اشتباهات دولتهای قبلی را نکرد .و هزينها را به هدر نداد و اين يعنی پدافند غير عامل . پدافند غير عامل 
به اين صورت تعريف ميشود که: کليه اقدامات احتياطی بدون استفاده از جنگ افزار و تسليحات به منظور به حداقل 
رساندن تاثير عمليات خصمانه دشمن يا دشمنان .اما امروزه اين واژه بيش از پيش بکار ميرود وجای خود را 
در همه سيستمها بايد باز کند و نه تنها فقط در موارد مربوط به موارد نظامی ميشود بلکه شامل موارد غير زمان 
جنگ نيز ميشود .در واقع هزينه گذاری برای اين امر نه تنها هزينه نيست بلکه سرمايه گذاری است .وقتی حادثه ای 
اتفاق ميافتد سيستم های کشوری بايد پايداری خود را حفظ کند و آسيب نبيند تا دوباره هزينه صرف باز سازی 
آن نشود. اين سرمايه گذاری است . بايد بپذيريم آسيبها فقط صرف در امور مادی نميشود بلکه شامل حمله به 
افکار و عقايد نيز ميشود .همه سيستمها از مديريت کالن کشور تا کوچکترين سيستمها برای خود در اين امر بايد 
برنامه ريزی استراتژيک داشته باشد . تا جلوی هدر رفتن افکار وبه باطل کشيده شدن سرمايه های فکری خود را 
بگيرد . در پدافند غيرعامل بدنبال چه چيزی هستيم ؟ ما در پدافند غيرعامل در يک مفهوم جدی می خواهيم کاهش 
آسيب پذيری و افزايش پايداری کشور را از تغيير نظام سياسی به وسيله دشمن حفظ کنيم .-پدافند غيرعامل 
بعنوان يکی از موثرترين و پايدارترين روش های دفاع در مقابل تهديدات، همواره مدنظر کشورها قرار داشته است 
.برنامه ريزی برای پدافندغير عامل بايد طبق عامل مخاطره آور باشد وبرای هر مخاطره ای آخرين آموزشها را 
داده و سناريوهای مختلف را نوشت و بارها مانور اجرا کرد تا آسيب پذيری خود مراحل اجرای مانور نيز توسط 
تيم ارزياب بسيار دقيق مشخص شود .بايد فرهنگ پدافندغيرعامل ازمدرسه تا پايين ترين رده قاعده سازمانی و 
کارگری و کارمندی بصورت آموزشی و کارگاههای آموزشی اجراء شود . عمده ترين اهداف در پدافند غيرعامل 
: - ايمن سازی - کاهش آسيب پذيری زير ساخت های مورد نياز مردم - استمرار و پايداری در خدمات رسانی 

است تا بتدريج شرايطی را برای امنيت ايجاد نمايد 
روش )Method( :اين مقاله بر اساس مطالعات و تحقيقات فشرده اينترنتی انجام شده است.

بحث و نتیجه گیری:) Results & Conclusion( پدافند غيرعامل يکی از موثرترين، پايدارترين و کم هزينه 
ترين روشهای دفاع در مقابل تهديدات، همواره مورد توجه کشورهای جهان قرارداشته است . با توجه به نقش 
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و اهميت پدافند غيرعامل در افزايش توان و اقتدار نظام جمهوری اسالمی ايران و کاهش آسيب پذيری کشور، 
لزوم تدوين سياست های کالن نظام برای نهادينه و قانونمندکردن اين امر در قانون گذاری، فرهنگ سازی، تنظيم 
مقررات و سياست های اجرايی کشور، بيش از گذشته احساس می شود . - از سوی ديگر پدافند غيرعامل به طور 
قطع موجب اقتدار و بازدارندگی خواهد شد و دشمن يا دشمنان انقالب اسالمی برای رسيدن به اهداف خود دچار 
زحمات زيادی خواهند شد و هزينه های بسيار بااليی را بايد متحمل شوند و در داخل موجب تداوم فعاليت ها، 

ارتقای پايداری ملی و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامی آنان می شود. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی)Keywords(:پدافندغیرعامل،تحول،سیستم،مدیریتاستراتژیک
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پدافند زیستی و تهدیدات زیرساختی حوزه بهداشت و درمان

حمیده خضراییان *، احمد سلطانی
khazraiyan@gmail.com - ٭ متخصص بیماری های عفونی

از جمله تغييرات صورت پذيرفته در حوزه تهديدات بشری، جايگزينی و يا همراهی تهديدات سنتی نظامی با مقوله 
تهديدات غيرمستقيم می باشد. از اين رو هرچند تهديدات مستقيم نظامی همچنان در برخی جوامع اثربخش می 
باشند ليکن در اکثريت جوامع دچار مرحله جديدی از تغييرات کيفی و ماهيتی شده اند. در اين راستا هدف گيری 
زير ساخت های جامعه از جمله اهداف مناسب برشمرده می شوند. لذا تالش جهت حذف و يا کاهش آسيب پذيری 
زير ساخت های کشور در برابر تهديدات خارجی، افزايش پايداری ملی و توليد بازدارندگی برای کشور در زمره 
سياست های اساسی نظام در قالب مقوله پدافند غيرعامل قرار گرفته است. اشاعه انواع سالح زيستی در کنار ساير 
انواع تهديدات زيرساختی، با قدرت آسيب رسانی باالتر و گسترده تر نسبت به ساير تهديدات نيازمند کسب آمادگی 
های اختصاصی الزم می باش��ند. در کنار توجه تخصصی به انواع تهديدات زيستی، پايش مخاطرات مجموعه 
خدمات بهداشتی و درمانی کشور به عنوان بخشی عظيم و تاثير گذار از زيرساخت جامعه که بطور مستقيم و غير 
مستقيم در معرض تاثير پذيری و تاثيرگذاری بر اليه های ديگر جامعه می باشد نبايستی مورد غفلت قرار گيرد. 
در اين مقاله ضمن مروری بر اصول پدافند زيستی و انواع مداخالت مرتبط، اهتمام به برنامه ريزی در خصوص 

زير ساخت های حوزه بهداشت و درمان مورد بحث قرار گرفته است. 

واژه هاي کلیدي: پدافندغیرعامل،تهدیداتزیستی،بهداشتودرمان،زیرساخت
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نقش پرستار درکاهش استرس کودکان درحوادث و بالیا

طاهره حسن پور*، سامره پورکریمی، فتانه غالملوفرد، اکرم زیرک
taherehhassanpour@yahoo.com ٭ پرستار بیمارستان هفده شهریور - رشت

مقدمه :حوادث وباليای طبيعی به عنوان يک رويداد مصيبت وار و ويرانگر حيات بشر را تهديد می کند وباعث 
صدمات جسمی و روحی متفاوتی می شود.کودکان جزء قشر آسيب پذير جامعه به خصوص از نظر روانی می 
باشند.ترس واضطراب کودکان بسيار زياد است. متن استرس يک حادثه نيست اما نتيجه درک و تصورفرد ازيک 
حادثه است. بررسيها نشان ميدهد با تغيير،استرس ايجاد می شود.به دنبال حوادث تغييراتی درشرايط زندگی 
کودکان ايجاد می شود که می تواند فعاليت های روزمره زندگی را تحت تاثير قرار دهد.علل های مختلفی از قبيل 
شدت ومدت زمان بحران، کشته شدن دوستان واعضاء خانواده، تخريب منزل يا مدرسه بواکنش کودکان نسبت 
به حوادث تاثير می گذارد، که اين واکنش ها درکودکان در حوادث شامل عدم بازگشت به مدرسه، انزوا ودوری از 
خانواده ودوستان . ترس پايدارناشی از فاجعه )صدای باد وطوفان( اختالت خواب )کابوس- شب ادراری- فرياد 
زدن درخواب(مشکالت رفتاری و شکايات جسمی،بدرفتاری وعدم اطاعات و خشونت وپرخاشگری وهمچنين 
اختالالت اضطرابی وفربيا، استرس پس از صا نحه که مراحلی از خشم وعصبانيت،افکار غم واندوه وشرم و گناه 

پس ازباليا را تجربه می کنند.
بحث و نتیجه گیری : پرستاران با شناسائی عاليم ونشانه های استرس نقش مهمی درکاهش استرس از طريق 
غربالگری افراد مستعد مشاوره و راهنمايی آنان دارند.با آموزش وراهنمايی می توان قدرت سازگاری کودکان 
ونوجوانان را باال بردوازابتال به اختالالت پيشگيری نمود وياطول دوره درمان را کاهش داد.امکان ادامه زندگی 
روزمره کودکان با افرادی که آشنايی کامل دارند، کنترل کودکان ازنظر ديدن صحنه های دلخراش حادثه ورفع 
نيازهای عاطفی کودکان می توان درکاهش استرس بسيار موثر باشد .تشويق کودکان به بيان احساسات وشرکت 
دادن اودربحث های خانوادگی وصحبت کردن درباره حادثه وجوابگويی به سواالت آنان درکاهش اضطراب موثر 

است. 

واژه هاي کلیدي: واژگانکلیدیحوادثغیرمترقبه،استرس،ترسواضطراب،کودکانونوجوانان
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نقش پرستاران در حوادث بیوتروریستی

مهناز احمدی
ahmadif59@yahoo.com کارشناس ارشد پرستاری

مقدمه : به دنبال حوادث 11 سپتامبر 2001 خطر وقوع مجدد حوادث بيوتروريستی به يک نگرانی واقعی درميان 
کارکنان تيم بهداشتی به خصوص پرستاران تبديل شد.درزمان ايجاد حوادث بيوتروريستی پرستاران بامشکالتی 
چون شناس��ايي عوامل ميکروبی ناشناخته، کاربا وسايل وامکانات محدود، کار در ساعتهای طوالنی و محيط 
ناشناخته روبرو ميگردند . درزمان حوادث بيوتروريستی با عوامل ميکروبی، پرستاران بايد از بيماران عفونی 
مراقبت کنند و در تمام اين مدت نگرانی انتقال اين عوامل ميکروبی از بيماران به خودشان و خانوادشان در آنها 
وجود دارد اما در زمان انجام برنامه ريزی برای ايجاد آمادگی در برابر حوادث بيوتروريستی پرستاران نقش 
محدود و کمرنگی خواهند داشت در حالی که در برنامهريزيها بايد نگرانی ها و نيازهای پرستاران منعکس شود تا 

اين برنامهريزيها بتواند کار درشرايط امن و سالمت عاطفی و احساسی آنها را تامين کند . 
روش: اين مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای و استفاده از سايتهای معتبر علمی انجام شده است. 

یافته ها : درمطالعهای که بر روی 30 پرس��تار در 4 بيمارستان بعد از طوفان فلوريدا انجام شد نتايج نشان 
داد که نگرانيهای اوليه پرستاران شامل امنيت خود و خانواده شان در زمان کار و نگرانی های ثانويه آنها شامل 
تأمين نيازهای اوليه از قبيل غذا ، آب پناهگاه، خواب و استراحت بود. ميزان تعهد برای ماندن در شرايط بالينی در 
ميان شرکت کنندگان متفاوت بود اگر چه بعضی از پرستاران تعهد بااليی برای سرکارماندن درشرايط بحرانی 
داشتند بعضی ديگر بيشتر تمايل داشتندکه با خانوادههايشان باشند عليرغم مشکالتی که برای شرايط کاری و 
امنيت شغليشان به وجود می آمد. بر طبق گفته بوتلر و همکاران در يک حادثه تروريستی شديدترين اثرات روانی 
از احساس عدم کنترل ناشی می شود . درک خطر تحت تأثير احساسی است که افراد در مورد دانش خود، کنترل 
شرايط، آشنايی با حادثه و شدت حادثه دارند . اين نويسندگان پيشنهاد می کنند که اگر افراد احساس کنترل بر 
شرايط را داشته باشند حوادث خطرناک و مخرب می توانند کمتر از آن چيزی که هستند احساس شوند. پرستاران 
احتماالً احس��اس ترس را در رابطه با به خطر افتادن امنيت خود و کار در محيط پر از هرج و مرج در طول يک 
حادثه بيوتروريستی تجربه خواهند کرد. از آنه ا انتظار می رود که از بيماران با عاليم جسمی و روانی مراقبت کنند 
مراقبت از بيماران با عاليم روانی ممکن است چالش برانگيزتر باشد زير ا عاليم روانی داليل مختلفی دارند مثاًل 
نتيجه آلودگی با يک توکسين بيولوژيک باشد و يا يک پاسخ روانی به وحشت، ترس، عصبانيت، خشم و هراس 

شديد باشد. 
بحث و نتیجه گیری: در مورد فاکتورهای تأثيرگذار بر روی پرستاران در زمان کار در يک حادثه تروريستی 
مطالعات کمی وجود دارد. مطالعاتی که برای توضيح ش��رايط کاری پرستاران در زمان حوادث بيوتروريستی 
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استفاده شد بيشتر تجربه پرستاران را در رابطه با بحرآنها و حوادث غيرمترقبه طبيعی يا اتفاقات 11 سپتامبر بيان 
می کردند . واکنش و پاسخگويی پرستاران در زمان وقوع و بعد از حوادث بيوتروريستی به خوبی توضيح داده 
نشده است، اطالعات کمی در مورد نگرانی ها و ترس ها ی پرستاران در مورد نقش بالينی و شرايط کاريشان 
در زمان حوادث بيوتروريستی در دسترس است، به احتمال زياد از پرستاران انتظار می رود که در زمان وقوع 
حوادث بيوتروريستی در محيط کاری پر از هرج و مرج و آشفته کار کنند و به طور مستقيم از قربانيان آلوده به 
ميکرو ارگانيسم های ناشناخته غير طبيعی و جهش يافته مراقبت کنند پس بايد استرس اين شرايط کاری بوسيله 
بررس��ی احساسات، اضطراب و ترس پرس��تاران در مورد خود و خانواده ای شان به خوبی شناخته شده و 
راهکارهايی جهت کاهش آنها ارايه شود . ايجاد آموزش و آمادگی کافی در پرستاران برای حوادث بيوتروريستی 
ضروری است تا امنيت کاری پرستاران را تا حد امکان باالبرده و ضربه های روحی و عاطفی آنان را کاهش دهد.

واژه هاي کلیدي: پرستاران،بیوتروریستی،نقش
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بررس�ی میزان آگاهی کادر پرس�تاری از مدیریت بحران و عوامل 
مرتبط با آن

لیال موذن نعمت اللهی*، زهرا شیخ پور، نوید اسدی
lmoazen@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد پرستاری بیمارستان آیت ا... کاشانی کرمان

مقدمه: ايران يکی از مستعدترين مناطق جغرافيايی برای حوادث غير مترقبه است و90 % از جمعيت آن در معرض 
باليای طبيعی قرار دارند. آمادگی همه جانبه کارکنان بخش س��المت،اهميت ويژه ای در کاهش مرگ و مير و 
ناتوانايی های ناشی از بحران دارد. کادر پرستاری به عنوان اعضای اين تيم، بايستی آمادگی الزم را جهت مواجهه 
با بحران و اداره آن داشته باشند لذااين مطالعه با هدف بررسی ميزان آگاهی کادر پرستاری از مديريت بحران و 

عوامل مرتبط با آن انجام شد. 
روش: مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفی مقطعی است که جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کادر پرستاری 
شاغل در بخش های بستری بيمارستان آيت ا... کاشانی کرمان می باشد. داده ها از طريق پرسشنامه پژوهشگر 
ساخته روا، پايا جمع آوری شده و از طريق نرم افزار SPSS16 و روش های آمار توصيفی تجزيه و تحليل شدند. 
یافته ها: نتايج نشان می دهد سطح آگاهی کادر پرستاری در 43% موارد در حد متوسط بوده و فقط 4.1% آنان 
از سطح آگاهی در حد خيلی زياد برخوردار بودند. در بررسی عوامل مرتبط، نتايج نشان داد که رابطه مستقيمی 

بين تحصيالت، سابقه کار و رده شغلی با ميزان آگاهی کادر پرستاری در مديريت بحران وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: آمادگی و آگاهی کادر پرستاری از ارکان مهمی در مديريت بحران محسوب می شود که 
آموزش، آماده سازی و اجرای مانورهای بحران در مقطع دانشگاه و بيمارستان ها از اهميت ويژه ای برخوردار 

می باشد. 

واژه هاي کلیدي: کادرپرستاری،مدیریتبحران،آموزش
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پرستاری و ایمنی بیمار در اتاق عمل

سکینه صیادجو
shima_sayadjou243@yahoo.com مربی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مقدمه: ايمنی بيمار يکی از بزرگترين چالش ها در مراقبت های بهداشتی بوده و در اتاق عمل نيز عليرغم وجود 
پروتکل جهانی،يک چالش روزانه می باشد. محاسبه شده است حدود 10 درصد بيماران پذيرش شده در بيمارستان 
های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی آمريکا )NHS( دچار يک حادثه مربوط به ايمنی بيمار شده اند که تا 
نيمی از اين حوادث می توانند پيشگيری شوند. در واقع، حوادث قابل پيشگيری، چهارمين علت مرگ در آمريکا به 
حساب می آيند اين موارد از حوادث يک بار مالی عظيم را ايجاد می کند.لذا مهم است برای بهبودی و اصالح ايمنی 
بيمار خطاها و عوامل ايمنی را شناسايی نمائيم.هدف از اين مطالعه تعيين عوامل خطر و پرستاری و ايمنی بيمار 

در اتاق عمل می باشد.
روش :مطالعهحاضرمروریسیستماتیکبودهاستجهتجمعآوریاطالعاتازآخرینمنابعکتابخانهایومجالتو

2000سایتهایالکترونیکیموجودمرتبططیسالهایتاکنوناستفادهشدهاست.
یافته ها:مطالعاتزیادینشانمیدهدفرهنگایمنی،عواملانسانی،منابعموادوحوادثاسترسزاازعواملبالقوهشدید
برایایمنیبیماراندراتاقعمل)OR(میباشند.کهبااستفادهازتکنیکهایاستریل،تجویزآگاهانهداروهاوکمکدرحمل
وجابجاییماهرانهبیمارمیتواننیازبهامنیتبیمارانرادراتاقعملتامیننمودهمچنینبیشترینعواملاسترسزادراتاق
عملشاملمشکالتتکنیکی)فنی(،بیماروتجهیزاتوابزارمیباشدوکمترینآنمربوطبهحواسپرتیاعضاءتیمجراحی

ومشکالتکارگروهیاست.
بحث و نتیجه گیری:ایمنیاتاقعملتاثیربسزاییدرمراقبتبیماردارد.جهتارتقاءفرهنگایمنیبیمارنیازبهروش
هایمتعددنظیرآموزشعواملانسانی،تهیهوتوسعهدرچکلیستجراحی،تمرکزبرعواملخطر،مطالعاتمحلیمستند
شاملایمنیاتاقعملوگزارشدهیحادثهوکنترلدقیقاست.بنابراینبارویکردچندگانهمیتوانبهبهبوداینعواملخطر

پنهانوایمنیبیماردراتاقعملکمکنمود.

واژه هاي کلیدي: ایمنیبیمار،اتاقعمل،عواملخطر
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صالحیت های حرفه ای پرستاران در مدیریت بحران بر اساس مدل 
هادون

محسن عمادی *، منیر نوبهار
mohsenemadi56@gmail.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مقدمه: صالحيتهای حرفهای پرستاران ميتواند با ارتقاء مديريت بحران باعث تضمين ايمنی محيط و تداوم خدمات 
مراقبتی شود. مدل Haddon طی سه مرحله آمادگی، واکنش و بازيابی، طرح جامعی از صالحيتهای حرفهای 
پرستاران در مديريت بحران ميباشد. هدف اين مطالعه تبيين صالحيتهای حرفهای پرستاران در مديريت بحران 

بر اساس مدل هادون ميباشد.
یافته ها: صالحيتهاي حرفهاي پرستاری به کارگيري مدبرانه و هميشگي مهارتهاي تکنيکي و ارتباطي، دانش، 
استدالل باليني، عواطف و ارزشها در محيطهاي بحرانی است که نقش مهمی در مديريت سالمت و کاهش تبعات 
منفی آنها دارد. در مدل هادون مرحله آمادگی، تضمين موفقيت در واکنش به بحران است. در اين مرحله بيشترين 
تمرکز روی آمادگی شخصی است که با آگاهی از واژگان کليدی، آشنايی با وسائل ارتباطی، مفاهيم و نقشها درک 
ميگردد، خطرات بالقوه پيشبينی و افراد آسيبپذير شناسايی ميشوند. صالحيتهای حرفهای باعث باال بردن آگاهی 
م��ردم از نوع حادثه، نحوه واکنش و درک پيامدها و کاهش ميزان تلفات ميگردد. در مرحله واکنش، صالحيتها 
شامل هشدار، تجهيز و تخليه است که پس از ارزيابی دقيق شرايط و تهيه فهرست ارگانهای فعال و نيازهای افراد 
انجام ميگيرد. آسيب ديدگان اولويتبندی ميشوند و خدمات نجاتبخش ارائه ميگردد. تاثيرات منفی بحران محاسبه و 
هماهنگيهای الزم به عمل ميآيد. مرحله بازيابی با هدف بازگرداندن شرايط سالمت عمومی به مرحله عادی، تقويت 
کادر امدادرسان و جامعه برای مقابله با بحرانهای آتی است که شامل امدادرسانی مداوم و هماهنگی جهت رفع 

تاثيرات منفی روانی بحران ميباشد. 
بحث و نتیجه گیری: اخذ صالحيتهای حرفهای پرستاری با کسب دانش و مهارت، تجربه و دقت، سرعت و 
تسلط و اعتماد به نفس باعث مهار اثرات منفی بحران ميگردد. آموزش کالسيک يا آنالين از راه دور، مباحثات 
غيررس��می، تجربه ميدانی، توسعه فردی، کار تيمی، اخالق حرفهای  به پرستاران کمک ميکنند تا صالحيتهای 

حرفهای را در بحران به درستی ايفاء کنند. 

واژه های کلیدی:صالحیتهایحرفهای،پرستاران،مدیریتبحران،مدلهادون
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لزوم آمادگی پرستاران در مواجهه با مواد خطرناک

زهرا عباسی دولت آبادی *، سید حسام سیدین، گلرخ عتیقه چیان، مجید پور شیخیان، سید محمدرضا 
حسینی، مرجان دلخوش، سیده الله سعیدی

zahra_abasi2000@yahoo.com ٭ دانشجوی دکتری سالمت در بالیا دانشگاه علوم پزشکی ایران

کشور ايران با وقوع 31 نوع بال از بين 40 نوع بالی شناخته شده در دنيا، چهارمين کشور بالخيز در آسياست. 
ح��وادث مواد خطرناک جز حوادث رايج دنيای صنعتی امروزاس��ت که احتمال وقوع آن در هر مکانی از جمله 
بيمارستان ها و منازل وجود دارد. مواد خطرناک، هر نوع ماده ی شيميايی که استفاده غير صحيح يا توليد آن 
باعث صدمه به محيط يا به انسان می شود، اطالق می شود.انواع داروها، ضد عفونی کننده ها و شوينده ها، مواد 
آرايشی از جمله مواد خطرناکی هستند که درهر مکانی از جمله بيمارستان ها و منازل وجود دارند و بسيار مورد 
استفاده قرار می گيرد. پرستاران در فعاليت روزانه خود با انواع مواد شيميايی از جمله داروها و مواد ضدعفونی 
سرکار دارند. تماس با مواد شيميايی می تواند نتايج حاد و مزمن مانند تحريک سيستم تنفسی، تحريک پوست و 
چشم، سرطان و مشکالت باروری داشته باشند. از رويکردهای مديريتی مورد کاربرد در باليا، رويکرد مديريت 
جامعه محور است که بر اساس مفهوم مشارکت شکل گرفته است. مشارکت جامعه در همه مراحل چرخه ی 
مديريت باليا از اصول اساس��ی و پايه ای در مراحل س��ه گانه مديريت باليا می باشد. از طرفی مديريت جامعه 
محور در جامعه ای که آسيب پذيرتر می باشد الزم االجراست. پرستاران از جمله گروه هايی هستند که در تماس 
دايم و مستقيم با مواد خطرناک در محيط کار خود می باشند و الزم است در زمينه شيوه کار با اين دست مواد، 
استفاده از وسايل حفاظتی و روش های کاهش آسيب رسانی ناشی از اين مواد آموزش ببينند. افزايش آگاهی و 
آموزش از مهمترين جنبه های ضروری در کاهش اثرات مخرب باليا و آمادگی در برابر شرايط اضطراری به 
شمار می آيند. با توجه به اين که زندگی در جوامع ايمن در برابر سوانح يکی از حقوق اساسی انسانی است، الزم 
است بستر مناسب در جامعه تامين شود و پرستاران که از اعضای مسئول حفظ و گسترش سالمتی در جامعه 

هستند از هطراتی از اين دست ايمن باشند. 

واژه هاي کلیدي: پرستار،حوادثموادخطرناک
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تله نرسینگ گامی موثر جهت حفظ تغذیه مناسب در فاز پاسخ به بالیا

فرح عباسیان *، زهرا عباسی دولت آبادی، مرجان دلخوش، اکرم ذبیحی، سمیه سلطانی نژاد، مرتضی 
رجب پور

f_abbasiyan85@yahoo.com ٭ مدرس دانشگاه اسالمی واحد سمنان

باليای طبيعی و بشر ساخت به عنوان جزء انکار ناپذيری از زندگی، به طور ناگهانی و متناوب به وقوع می پيوندند 
و به دنبال آن سختی و مشقت به جامعه انسانی به گونه ايی تحميل می شود که جهت برطرف کردن آن، نياز 
به اقدامات اساسی و فوق العاده می باشد .درزمان وقوع باليا جهت پايش و نياز سنجی آسيب ديدگان و اجرای 
عمليات امداد رسانی، تيمی مستقل جهت ارزيابی نيازها وارد عمل می شود و در اين ميان تامين خدمات عمومی 
نظير آب، بهداش��ت، تغذيه و اسکان جزئ نيازهای اوليه خانواده ها جهت مبارزه و حفظ حيات ضروری است. 
برآورد نيازهای تغذيه ايی، تامين مواد غذايی ضروری براساس شرايط بحرانی، تاکيد بر رعايت نکات بهداشتی 
با انگيزه  پيشگيری، ضرورت وجود تيم بهداشتی را می طلبد . تله نرسينگ يک جزء از Telehealth به شمار می 
رود و طبق تعريف، برخورد پرستار با نيازهای بهداشتی مددجويان از طريق بکارگيری سيستم های اطالعاتی، 
تکنولوژی پيشرفته ارتباط از راه دورو مبتنی بر وب است که در آن  توجه به مراحل فرايند پرستاری از جمله 
ارزيابی، برنامه ريزی، اجرا و ارزشيابی و ارائه خدمات پرستاری مستند بمنظور ارتقائ کيفيت پرستاری الزامی 
است.مطالعات متعدد بيان می کند که در تله نرسينگ ارائه بدون محدوديت زمان و مکان همراه با کاهش هزينه 
ها و بهبود کيفيت مراقبت پرس��تاری همراه است، ولی اين سوال مطرح است: آيا عدم آموزش وتجربه دريافت 
مراقبت از راه دوردر قبل از بحران ضروری نيست؟ آيا در مناطق آسيب ديده که غالباٌ محروم می باشند، زمانی 
که حضور فيزيکی يک هموطن پرستاربر درک و حس همدردی او بر قشر بحران زده، مثمر ثمر خواهد بود، تله 
نرسينگ جايگاهی و اعتمادی پيدا خواهد کرد؟ می تواند همانند حضور فيزيکی پرستار نقش ايفا کند ؟ آشنايی اوليه 
با اين تکنولوژی  هم بعنوان دريافت کننده و هم بعنوان ارائه دهنده برای تمامی نقاط کشور ضروری است، آن هم 
مستلزم ايجاد تغييراتی در عملکرد، سياست ها و آموزش پرستاران به منظور آمادگی، تشويق و قادر ساختن آنها 

به پذيرفتن نقش پيشگامی در ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی بوسيله IT  در جوامع روستاری است . 

واژه هاي کلیدي: تلهنرسینگ،تغذیهدربحران،آموزش
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آمادگی پرستاران در حوادث و بالیا : یک مطالعه تحلیل مفهوم

نگار پوروخشوری*، حمید رضا خانکه، فرحناز محمدی
nvakhshoori@gmail.com ٭ دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: با توجه به افزايش روزافزون حوادث و باليا در جهان و وجود پرستاران به عنوان بزرگترين گروه پاسخ 
دهنده به چنين حوادثی، آمادگی ايش��ان در پاسخ به حوادث و باليا بسيار ضروری و حائز اهميت است. با اين 
وجود، بر اساس بررسيهای انجام شده توسط محققين، هيچ گونه تعريف نظری يا عملی از اين مفهوم بدست نيامد. 
اين مفهوم اغلب بطور نادرست با مفاهيم مشابه ديگر بکار گرفته شده، بخوبی درک نمی شود و تعريف جامعی از 
مفهوم فوق در حوزه پرستاری نيز يافت نشد. مطالعه حاضر با هدف تحليل اين مفهوم و ارائه تعريفی کاربردی از 

آمادگی پرستاران در حوادث و باليا انجام شد. 
روش : در اين مطالعه جهت واضح سازی مفهوم آمادگی پرستاران در حوادث و باليا از رويکرد هشت مرحله 
ای واکر و اوانت )2005( استفاده شد. به اين ترتيب که با مرور گسترده منابع تا سال 2013، 40 مقاله مرتبط با 
مفهوم مورد نظر بررسی و تحليل شده و بر اساس آن تعريف، کاربردها، ويژگی ها، پيشامدها، پيامدها و ارجاعات 

تجربی مفهوم استخراج گرديد. 
یافته ها : بر اساس تحليل انجام گرفته، ويژگی های اين مفهوم شامل کسب دانش و مديريت حوادث و باليا، 
استراتژی های برنامه ريزی پاسخ ، تمرين رفتارهای پاسخ و ارزشيابی سطح دانش و محتوای برنامه پاسخ می 
باشند. مطابق يافته های بدست آمده، آمادگی پرستاران در حوادث و باليا، پيامدهايی نظير سطح دانش و مهارت 
بهتر و در نتيجه، قابليت پاسخگويی حرفهای، برنامه های جامع تر و رفتارهای پاسخ صحيح تر برای پرستاران 

می گردد. 
بحث و نتیجه گیری: مفهوم آمادگی پرستاران در حوادث و باليا، بر اساس مطالعه حاضر، دانش، مهارت، 
توانايی ها و عملکردهای جامعی است که برای آماده بودن و پاسخ دهی به حوادث و باليای طبيعی يا ساخته دست 
بشر مورد نياز می باشد. آمادگی پرستاران در حوادث و باليا فرآيندی است که پرستاران طی آن برای پاسخ موثر 
به حوادث و باليا بهتر آماده شده و ميزان درگيری آنها در اين فرآيند می باشد. ولی با توجه به گستردگی مفهوم، 

توصيه می شود مطالعات بيشتری در اين زمينه انجام شود. 

واژه هاي کلیدي: آمادگی،حوادثوبالیا،پرستاری،تحلیلمفهوم،واکرواوانت
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بررسی نقش پرستار در بالیا

فرخنده بهزادی 
farkhondeh.behzadi@yahoo.com کارشناس ارشد بهداشت ودرمان - بندر گناوه

مقدمه :باليای طبيعی عبارت اس��ت از هر گونه اتفاقی در طبيعت که باعث ايجاد شرايط اضطراری شود. برای 
برخورد با بحرانها و باليا پرستاران در سطح جهان برای پاسخ گويی و مقابله با وقايع ناگوار بايد دارای آمادگی 
های الزم باشند. در اين راستا اين پژوهش با هدف تعيين نقش پرستار در باليا انجام گرديد. روش مرور متون 
اين مطالعه ازنوع مروری بوده و روش جمع آوری مطالب از طريق مطالعه کتابخانه ای با کليد واژه های نقش 
پرس��تار، باليا بوده است. محتوا نقش پرستار درارائه وظايف خود در باليا ارتباط مستقيمی با ميزان دانش و 
تجارب حرفه ای او دارد. قابليتهای پرستاران و فعاليتهای امداد رسانی آنها در مناطق بحران زده محدود به مکان 
خاصی نمی باشد، از جمله قابليت های حرفه ای پرستاران در برخورد با بحرانها و باليای گسترده می توان به 
اين موارد اشاره نمود: قدرت تفکر در لحظات بحرانی، استفاده از يک جهار چوب اخالقی، ملی و مبتنی بر آگاهی 
و دانش حرفه ای برای تصميم گيری به موقع و تشخيص اولويتها در شراط بحرانی، استفاده از قدرت قضاوت 
بالينی و مهارتهای تصميم گيری برای ارائه مراقبتهای مناسب به موقع در شرايط بحرانی، قابليت ارائه مراقبتهای 
مناسب برای خانواده ها، گروههای خاص از جمله کودکان، سالمندان، زنان باردار، کل جامعه، قابليت استفاده از 

اصول تر ياژ شرايط بحرانی .
بحث و نتیجه گیري : نقش پرستاران در باليا نقشی کليدی بوده و بايد بر اساس اصول استاندارد و تحت نظارت 

يک سيستم فرماندهی هماهنگ ايفای نقش نمايند. واژه های کليدی: باليا، نقش پرستار 

واژه هاي کلیدي: بالیا،نقشپرستار
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تبیین مهارت های رفتاری و ارتباطی پرستاران

سمیرا اشرف گنجویی *، رضا عباسی راینی
sara_sky200066@yahoo.com - ٭ دانشگاه شهید باهنر

مقدمه: در بين گروههای بهداشتی تنها گروهی که ارتباط مستقيم و طوالنی با مددجو دارد گروه پرستاری می 
باشد . در علم پرستاری هم برقراری ارتباط بين پرستار و بيمار هسته اساسی را تشکيل می دهد. اين ارتباط از 

نوع حرفه ای بوده و بر اساس اعتماد و احترام متقابل بيان شده است. 
روش: مطالعه حاضر يک مطالعه مروری می باش��د. اطالعات مورد ني��از برای انجام اين مطالعه به روش 

کتابخانه ای و از طريق بررسی سايتها، مجالت، کتابها و مقاالت مرتبط جمع آوری گرديده است.
یافته ها: ارتباطی که بين پرستار و بيمار به وجود می آيد به علت تشريک مساعی است که پرستار و بيمار 
در جهت ارتقای باالترين سطح سالمت بيمارباهم برقرار می کنند. به منظور برقراری رابطه جهت کمک به بيمار، 
پرستار بايد با مهارتهای ارتباطی که بدون آن ايجاد ارتباط غير ممکن خواهد بود، آشنا باشد. و چون بيماران در 
گروههای مختلفی از نظر اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارند در نتيجه بايد زبان مشترک و قابل تفهيم 
برای هر دو گروه ارائه دهنده خدمات )پرستار( و گيرنده خدمات ) بيمار( موجود باشد تا اين ارتباط هر چه سريع 
تر انجام شود تا بتوان در مدت کوتاهی به باالترين نتيجه قابل انتظارکه همان ارائه مراقبت استاندارد و رضايتمندی 

هردو گروه می باشد دست يافت. 
بحث و نتیجه گیری: فن ارتباطات به عنوان يکی از مهارتهای مهم حرفه پرستاری از طريق مطالعه و تمرين 

قابل کسب است . 
پرستاران به مقتضای شغلشان به تبادل اطالعات با اشخاص مختلف پرداخته و روابط انسانی با بسياری از 
افراد برقرار ميکنند. اصول و تکنيکهای ارتباط مؤثر باعث بهبود روابط و محيط کلی تعامالت پرستار شده و به او 

در رسيدن به استانداردهای حقوقی، گروهی و کلينيکی در عمل کمک می کند. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:ارتباطحرفهای،پرستاران،مهارتهایرفتاری
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تیببن اخالق حرفه ای پرستاران از منظر اسالم

سمیرا اشرف گنجویی *، رضا عباسی راینی
sara_sky200066@yahoo.com - ٭ دانشگاه شهید باهنر

مقدمه: پرستاری چه به مفهوم مراقبت، مواظبت و کمک به افراد نيازمند و رنجوران جسمی و روحی، و چه به 
لحاظ حرفه پزشکی يعنی اجرای صحيح و دقيق دستورات بهداشتی، درمانی و مراقبتی افراد بيمار يعنی دستيار 

پزشک، از ديدگاه فرهنگ غنی و پر بار اسالم حرفه ای مقدس و بسيار پرارزش می باشد. 
روش : مطالعه حاضر يک مطالعه مروری می باش��د. اطالع��ات مورد نياز برای انجام اين مطالعه به روش 

کتابخانه ای و از طريق بررسی سايتها، مجالت، کتابها و مقاالت مرتبط جمع آوری گرديده است. 
یافته ها: نتايج يافته ها و بررسی ها نشان داد که، يک مسلمان بعنوان اينکه پايبند عقايد اسالمی است بايد کليه 
رفتارهايی که در اس��الم بر آن تاکيد ش��ده است را مورد توجه قرار دهد. برخی از رفتارها با برخی از حرفه ها 
تناسب بيشتری دارد، لذا آن قشر خاص بايد در آن موارد دقت بيشتری مبذول دارد. جداکردن اخالق پرستاری 
حرفه ای از اخالق اسالمی به معنی عدم تائيد آن از نظر اسالم نيست بلکه آنها نيز مورد توجه اسالم می باشد 
ولی آنها اموری هستند که اگر شخصی مسلمان هم نباشد وبه اسالم نيز تقيدی نداشته باشد بعنوان يک وظيفه 

بايد آنها را رعايت نمايد. 
بحث و نتیجه گیری: پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که رسالت آن ارائه خدمات 
بهداشتی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی در باالترين سطح استاندارد به منظور تأمين، حفظ و ارتقای سالمت جامعه 
است. گام برداشتن در جهت دستيابی به اين هدف است که از پرستار يک فرد حرفه ای در گروه سالمت می سازد، 
هرچند رعايت اخالق در همه مشاغل با اهميت است اما در حرفه پرستاری اين موضوع ضرورت بيشتری دارد. 
رفتار معنوی و توأم با مسؤوليت پرستاران، نقش مؤثری در بهبود و بازگشت سالمتی بيماران دارد؛ بنابراين می 

توان ادعا کرد که حرفه پرستاری بر پايه اخالق استوار است. 

واژه هاي کلیدي: اخالقحرفهای،اسالم،پرستار
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مدیریت پرستاری در حوادث غیر مترقبه و بالیا

حسن جمشیدی *، مرضیه صادق زاده
bizhani_mostafa@yahoo.com ٭ مربی دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقدمه : افزايش لگاريتمی جمعيت جهان و پديده شهر نشينی، تغييرات شرايط جوی و پديده گرم شدن زمين آسيب 
پذيری کليه کشورها را در برابر وقوع باليا افزايش داده است . مداخالت پرستاری و پزشکی در وضعيت بحرانی 
مکمل يکديگرند از اهم فعاليتهای مدير پرستاری در اين شرايط داشتن آمادگی و انجام اقدامات مناسب و مقتضی 
با توجه به موارد زير است : 1- برنامه ريزی فعاليتهای کادر پرستاری بايد در برگيرنده حوادث غير مترقبه مهم 
خارج بيمارستانی و داخل بيمارستانی و بر اساس ساختار سازمانی موجود باشد . 2- رعايت مقررات و حقوق 
در تصم گيری های بحرانی از اهميت ويژه ای برخوردار است 3- برنامه ريزی برای آموزش مداوم کارکنان در 
جهت کسب مهارت های الزم در حوادث و باليا 4- اتخاذ استراتژی مناسب جهت ارتقاء سطح کيفی مراقبتها در 
شرائط بحرانی 5- انجام تهميداتی جهت ترياژ بيماران و همچنين انجام اقدامات حفاظتی و امنيتی در سرويس دهی 
خدمات در شرائط بحرانی 6- سازماندهی بهينه برای پذيرش انبوه بيماران و توزيع مناسب بيماران بين بخش 

های مختلف بيمارستان   
بحث و نتیجه گیری: پرستاران بعنوان يک عضو کليدی از تيم اداره بحران تلقی می شوند. توسعه نقش پرستار 
ايجاب می کند که از مهارتهای مديريتی و رهبری در شرائط بحرانی و حوادث غير مترقبه برخوردار باشد . هدف 
اصلی در مديرت پرستاری هنگام حوادث و باليا کاهش مرگ و مير و افزايش تعداد نجات يافتگان و نيز تقليل 
معلوليتها و تسکين آالم جسمانی و روانی است . عملکرد مديران پرستاری در برنامه ريزی و آمادگی در شرائط 
بحرانی نقش مهمی را در اثر بخشی خدمات تيم درمانی دارد لذا عملکردهای پرستاری تحت مديريت حرفه ای از 
اهميت بسيار برخوردار است . از طرفی تالش برای بهتر سازماندهی کردن پرستاران و تيم بهداشتی، مديريت 

حوادث غير مترقبه را موفقيت آميز خواهد کرد . 

واژه هاي کلیدي: مدیریتپرستاری.حوادث.بالیا
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بررسی عملکرد پرستاران درمقابله با حوادث غیرمترقبه در بیمارستان 
فاطمه الزهرا )س( نجف آباد 92

مرضیه پوالدچنگ*، اکرم انصاری
marzieh.puladchang@yahoo.com ٭ کارشناسی ارشد بیمارستان فاطمه الزهرا - نجف آباد

مقدمه: کشور ايران يکی از 10 کشور حادثه خير جهان می باشد و در چنين شرايطی عدم کارايی سيستم 
های درمانی خسارات جانی ناشی از حوادث غيرمترقبه را وسعت می بخشد. هدف اين مطالعه بررسی عملکرد 

پرستاران بيمارستان فاطمه الزهرا می باشد.
روش :مطالعه ای کاربردی- تحليلی به صورت مقطعی در 1392 صورت گرفت. جامعه پژوهش پرستاران و 
بهياران شاغل در بيمارستان شامل 80 نفر می باشد که به صورت سرشماری در مطالعه شرکت نمودند. ابزار 
مطالعه پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 8 سوال زمينه ای و 46 عبارت در زمينه عملکرد پرستاران در حين 
بحران ) در طيفی از 0 تا 8 ( و 5 گويه در زمينه روش های آموزش در مديريت بحران می باشد و به روش خودايفا 
 Test-Retest تکميل گرديد. روايی )به روش نظرخواهی از 15 نفر از سرپرستاران بخش ها( و پاپايی ) به روش
و ب��ا ميزان آلفا کرونباخ 0.735( آن مورد تائيد قرار گرفت. داده ه��ا در نرم افزار SPSS16 با آزمون های آمار 

توصيفی و تحليلی مورد تجزيه و تحليل قرا گرفت.
یافته ها: يافته ها نشان داد 69.5% زن، 81.4% متاهل، 76.3% دارای مدرک ليسانس، 77.2% پرستار، 84.5% بدون 
سابقه آموزشی عملکرد در زمان بحران بودند. گذاشتن لوله تراشه )2.93+-2.7(، مراقبت از مصدومين راديواکتيو 
)3.7+-2.3(، مراقبت از بيماران دچار صدمه چشمی )4+-2.4(، مراقبت از مصدومين با مواد شيميايی )4.5+-2(

کمترين ميانگين را کسب نمود . رابطه معنی داری بين جنس)P=0.04(، سابقه شرکت در مانور )P=0.03( و رديف 
شغلی )P=0.006( وجود دارد بطوريکه ميزان عملکرد مردان، افراد دارای سابقه شرکت در مانورهای بحران و 
دارای مدرک پرستار عملکردی بهتری داشتند. بين بقيه عوامل و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد. برگزاری 
مانورهای بحران )40.6%(، ش��رکت پرس��تاران در همايش های بحران )31.2%(، برگ��زاری دوره های آموزش 

حضوری در محيط بيمارستان از مهمترين اولويت های آموزشی شناخته شد. 
بحث و نتیجه گیری: بر اساس يافته های مطالعه و اهميت عملکرد پرستاران در نجات جان انسان ها و با توجه 
به مشخص شدن نقاط ضعف در برخی اقدامات درمانی بر اساس اين مطالعه و با توجه به روش های منتخب 
آموزشی می توان دوره های مانور همراه با آموزش عملی و تئوری برای پرسنل جهت توان افزايی پرسنل تالش 

نمود. 

واژه هاي کلیدي: خودکارآمدی،بحران،بیمارستان،پرستار
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مدل مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در تروما

منیر نوبهار 
Nobahar43@Sem- Ums.ac.ir  استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مقدمه: مدل های مراقبتی در درک، تبيين، پيش بينی و توصيف مراقبت نقش دارند. 18تا 65٪ بهبودی ناقص در 
بيم��اران ترومايی حاکی از محدوديت بيماران در مراقبت از خود، اختالل در تحرک، درد، ناراحتی و ش��ناخت 
نامناسب پرستاران در مراقبت از بيماران ترومايی می باشد. هدف اين مطالعه تبيين مفاهيم اصلی متاپارادايميک در 

مدل مراقبت  پرستاری مبتنی بر شواهد در تروما بود.
روش: مفاهيم اصلی متاپارادايميک مدل شامل شخص، محيط، پرستاری و سالمتی است. شخص دچار تروما 
دارای مشخصات ژنتيکی منحصر به فرد، شرايط خاص زندگی، محروميت های موقعيتی، استفاده از مواد و منابع 
خاصی است. بروز تروما در هر محيطی، تحت تاثير تغييرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فيزيکی می باشد. از 
آنجا که پرستاران بر ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد تمرکز دارند. از اولويت های مهم در مراقبت های 
پرستاری  از بيماران ترومايی تاکيد بر شرايط، شدت و عوارض توام با تروما، تثبيت وضعيت تنفس و هموديناميک 
بيمار، تغذيه و مراقبت از زخم می باشد. ارائه مراقبت های پرستاری با کيفيت، اثرات مستقيم بر نتايج طوالنی مدت 
دارد. سالمتی، مفهوم مرکزی در ارائه مراقبت های پرستاری با کيفيت در تروما است. نتايج دراز مدت برنامه های 
مراقبتی دارای چارچوب جسمی، روانی و اجتماعی است و در بهبود کيفيت مراقبت-های پرستاری نقش دارد. 
اولويت های نتايج بلند مدت در تروما شامل افزايش بقا عمر بيماران و کاهش عوارض، حفظ و ارتقاء انسانيت و 

تماميت فردی، بهبود جسمی، عملکردی و روانی و به حداکثر رساندن کيفيت زندگی بيماران ترومايی می باشد.
بحث و نتیجه گیری: در زمان بروز تروما، تمرکز اصلی مراقبت های پرس��تاری بر رفع نيازهای بيمار به 
صورت موقتی اس��ت، در حالی که مراقبت های پرس��تاری در هر مرحله، در دراز مدت به نتايج متفاوتی منجر 
می شود. مدل مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد، از زمان جا به جايی بيمار در مرحله پيش بيمارستانی، تا بخش 

مراقبت های ويژه و سيستم های توانبخشی حمايتی بر نتايج طوالنی مدت مراقبت های پرستاری تاکيد می نمايد. 

واژه هاي کلیدي: تروما،کیفیتمراقبت،مدلمراقبت،مراقبتهایپرستاری،مراقبتمبتنیبرشواهد
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مستندسازی مراقبتهای پرستاری در حوادث و بالیا

زهرا ایازی *، سیدجلیل حسینی ایرانی، علیرضا اصغرزاده، حمیرا محمدی، مجتبی حیدری هفشجانی
ayazi_z56@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: اداره مصدومان در حوادث و باليا،به سطح آمادگی بيمارستانها در برخورد با حوادث بستگی دارد .اين 
آمادگی زمانی افزايش خواهد يافت که کارکنان آن بتوانند در شرايط اورژانس و يا در هر موقعيت بحرانی،به موقع 
و با کارايی مناسب وظايف خود را انجام دهند.نقش مراقبت از بيماران در بيمارستان،با وقوع فاجعه آغاز شده 
و پس از آن ادامه می يابد لذا لزوم مستندسازی اقدامات پرستاری عالوه بر تأمين نسخه ای مستند از اقدامات 

درمانی،از نظر حقوقی نيز امری اجتناب ناپذير است. 
روش: اين پژوهش،يک مطالعه مروری اس��ت که طی بررس��ی دستی و ديجيتال از کتب،سايتهای اينترنتی 

وسايرتحقيقات در سال 1392تدوين گرديده است.
یافته ها: بر اساس قوانين در موارد عادی وهنگام وقوع حوادث از هر مصدومی که مراقبت های اورژانس يا 
سرپايی را دريافت می نمايد بايستی حداقلی ازمشخصات مانند نام،جنس،سن،تاريخ،زمان و نحوه مراجعه به بخش 
اورژانس،ماهيت مشکل،تعيين تکليف بيمار و زمان ترک بيماردردفترکنترل مستمر اطالعات بيمار ثبت گردد. به 
عالوه نتيجه مداخالت درمانی،وضعيت نهايی بيمار،توصيه های پيگيرانه بعدی بيمار،مراقبت های اورژانسی قبل 
ازانتقال بيمار به اورژانس،نتايج حاصل از شرح حال اخذ شده و معاينات فيزيکی،تشخيص،علت انجام مداخالت 
درمانی،مدارک مربوط به رضايت بيمار برای انجام مداخالت، درخواستهای اقدامات درمانی،نتايج اقدامات درمانی 
و مراقبتی،اقدامات جراحی،اقدامات درمانی تهاجمی،مشاهدات بالينی، پاسخ به مراقبت های به عمل آمده،گزارش 
مشاوره های انجام شده،اقدامات دارويی،حساسيت به داروها يا مواد شيميايی، اقدامات مربوط به ارجاع واعزام 

بيماران،نام پزشکان و پرستاران درمانگر بيمار و...به صورت مکتوب ثبت گردد. 
بحث و نتیجه گیری: رعايت استانداردهای کميته مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت سالمت شامل 
اس��تانداردهای مربوط به مستندسازی برای هر بيمارستان يک کار ضروری است ومی تواند درمانگران را از 

بسياری ازمشکالت حقوقی بعدی خصوصاً در هنگام وقوع حوادث و باليا مصون نمايد. 

واژه هاي کلیدي: مستندسازی،مراقبتهایپرستاری،حوادث،بالیا
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خط مشی های پرستاری در مواجهه با فازهای بحران

سیدجلیل حسینی ایرانی *، زهرا ایازی، حمیرا محمدی
Jalil_irani_s@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: از موارد ضروری برای ارائه خدمات درمناطق بحران زده،کارگروهی وهمکاری همه پرسنل و داوطلبان 
از جمله کادر پرس��تاری اس��ت.به منظور ارائه خدمات پرستاری در هنگام وقوع بحران،پيروی از خط مشی ها 
ودستورالعمل هادرنحوه برخورد با بحران،برقراری ارتباط و معاينه و مراقبت دقيق مجروحان و بيماران به نحو 

مؤثری دربهبود و بازگشت سريع به شرايط عادی مؤثر است. 
روش: اين مقاله يک مطالعه مروری است که به روش جستجوی کتابخانه ای وديجيتالی درسال 1392 به رشته 

تدوين درآمده است.
يافته ها:خط مشی نقش پرستار در فاز هشدار،نحوه عملکرد پرستاررادرتعامل با ديگر سازمان ها برای آماده 
سازی پناهگاه ها، چگونگی امدادرسانی در فوريت ها و ارتباط با سايرگروهها تعيين می نمايد .در فاز تأثير نيازهای 
بهداشتی،تأمين حمايتهای فيزيکی وروانشناختی برای مصدومان درپناهگاهها،ترياژ آنان و سازماندهی مراکز 
همکاردرتدوين خط مشی مد نظر خواهد بود . درفاز قهرمانی يا حماس،بر اساس خط مشی تدوين شده،پرستاران 
مستقردرمنطقه حادثه ديده باحس همياری باسايرگروههای امدادرسان،فعاليت های فوق العاده ای رادرامرکمک 
رس��انی،دادن سرپناه،تغييرات اضطراری و پاکس��ازی اماکن ايفا می نمايند .در فاز مکاشفه،خط مشی وروش 
کارپرستاران مبتنی برارائه نقش بالينی به عالوه نقش مديريتی است وميتوانند حلقه واسط بين مردم آسيب ديده 
بامسئولين باش��ند .در مرحله ماه عسل که تالش های امدادی در مقياس باال در راه است، پرستاران می توانند 
به عنوان يک سازمان دهنده طولی وارد عمل شوند.ودر نهايت پرستاران به عنوان ياران اصلی مردم رنج ديده 

ازحادثه درابعادگوناگون روانی،اجتماعی وعاطفی درفاز بيداری عمل نمايند. 
بحث و نتیجه گیری: امروزخط مش��ی هاوروش کارهای مبتنی برمطالعات پژوهش��ی در مواجهه باانواع 
بحرانها،امری پذيرفته شده از سوی مراجع ذيصالح سالمت است .لذا باتوجه به موقعيت ويژه کشورمان تدوين 
اين خط مشی ها ودستورالعمل ها درهدفمند نمودن خدمات نظام سالمت خصوصاً خدمات کادرپرستاری بسيار 

حياتی جلوه می نمايد. 

واژه هاي کلیدي: خطمشی،پرستاری،فازبحران
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قابلیت های حرفه ای پرستاران دربرخوردبابحران ها و بالیای گسترده

فرزانه خم زده *، نرگس کمالیان، مریم کشاورز
f.khamzade_1992@yahoo.com ٭ کارشناسی

1(قدرت تفکردرلحظات بحرانی )Critical Tninking( 2(استفاده از يک چارچوب اخالقی وملی برای تصميم گيری 
)Clinical Judgement(اس��تفاده از قدرت قضاوت بالينی)به موقع وتش��خيص اولويت ها درشرايط بحراني 3

ومهارتهای تصميم گيری برای ارئه مراقبت های مناس��ب 4(قابليت ارائه مراقبت های مناسب 5(قابليت استفاده 
 )Assesment( ازاصول ترياژ قابليت ارزيابی شرايط

الف( اصول کلي 1(شناسايی گروههای خاص )کودکان،سالمندان،افراد دارای نقص ايمنی( 2(شناسايی عوامل 
ضروری درارزيابی بحرانهای گسترده 3(تشخيص عالئم ونشانه های تماس با موادشيميايي 

ب( اصول تخصصی)اين فعاليتها بايد در زمان کمتر از 2 دقيقه اجرا شود( 1(تهيه يک شرح حال تخصصی برای 
موارد)CBRNE(* 2(انجام ارزيابی های الزم براس��اس سن وشرح حال بيماران شامل ارزيابی: مجاری تنفسی 
وهوايي وضعيت قلبی – عروقی ونش��انه های شوک وس��عت زخم وسوختگی هاووجود راش های پوستي 3( 
ارزيابی واکنش های فوری روانشناختی افراد 4(ارزيابی واکنش های روانشناختی ديرس درافراد 5(شناسايی منابع 
وافراد تيم همکاري مهارتهای فنی پرستاران دردوره های پس ازوقوع بحران پرستاران بايددرمحل حادثه ازلحاظ 
مهارتهای زيرکارامد باشند: 1(تجويزدقيق وبدون خطای داروها 2(آگاهی ازعوارض دارويی وتجويزآنتی توکسين 
3(آگاهی کامل ازمداخالت درمانی شامل - مهارتهای کمک های اوليه - تجويز اکسيژن وتهويه تنفس مناسب - 
مراقبت های اوليه زخم ها 4( آگاهی از اصول جداسازی مصدومين براساس موارد )CBRNE(* 5(آگاهی از روش 
حفاظت از خود برقراری ارتباطات پرس��تاران بايدازاصول صحيح برقراری ارتباطات ومديريت اطالعات آگاهی 
کامل داشته باشند. 1( آگاهی ازسيستم محلی زنجيره فرماندهی 2(ثبت کافی عمليات ومداخالت درمحل حادثه 3(

 C=chemical* B=biological توضيح دادن درباره روش مقابله با ترس 4(حفظ اسرار بيماران دربرابرمداخالت
R=radiological E=explosive

واژه هاي کلیدي: بحران،قابلیت،پرستاران،حرفهای
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درمان ومراقبت پرستاری از مجروحین شیمیایی

جهانبخش فرخشاهی
farokhshahi_nerse@yahoo.com کارشناس ارشد تامین اجتماعی - کرمانشاه

مقدمه: امروزه درجنگها اس��تفاده از سالحهای غير متعارف )ميکروبي؛اتمی وشيميايی (از تهديدهای مهم 
محسوب می گردد سالح های شيميايی به کليه عواملی اطالق می شود که اثرات مستقيم سمی برای انسان؛حيوانات 
يا گياهان دارند اين عوامل بصورت گاز؛بخار؛جامدومايع پخش شده واز طريق دستگاه تنفس؛گوارش وپوست 
وارد بدن می ش��وند وبا توجه به اثرات فيزيولوژيک ومشخصات آنها به چهاردسته 1- عوامل ناتوان کننده2- 
عوامل زيان بخش3- عوامل کشنده4- عوامل ضد گياه وگازهای شيميائی جنگی از نظر نوع اثرات به پنج گروه 
تقسيم می شوند. 1. گازهای اشک آور )TEAR GASES( 2. گازهای عطسه آور )SEMUTATOR( 3. گازهای خفه کننده 
)ASPHYXIANTS( 4. گازهای تاول زا )BLISTER GASES( 5. گازهای عصبی )NERVE GASES( تقسيم می شوندکه 

در اصل مقاله به تفصيل بيان می گردد
 بحث و نتیجه گیری : پرستاری از مجروحين در سه مرحله صورت می گيرد: الف. پست امداد:شاملخارج 
کردن لباس های مجروحين به طور کامل وشستش��وی بدن )دوش گرفتن( با آب و صابون خنثی وش��يو تمام 
موهای بدن، به خصوص در ناحيه جراحت؛شستشوی پوست به وسيله محلول تيوسولفات سديم 2 درصد به 
مدت ده دقيقه وشستشوی چشم به وسيله محلول نرمال سالين و يا رينگر به ميزان يک تا دو ليتر؛استعمال قطره 
سولفاستاميد 20 درصد و در صورت داشتن اروزيون چکاندن قطره هماتروبين ؛پونکسيون تاول های پوستی 
با رعايت نکات استريل و جلوگيری از تماس محتويات تاول با پوست سالم وضدعفونی کردن پوست تاولی با 
محلول کلرامين تی و برداشتن پوست تاول ؛پانسمان پوست به وسيله کرم سيلور سولفاديازين با قطر حداقل نيم 
سانتی مترودر نهايت اعزام بمجروح به بيمارستان که الزمست فرد کمک دهنده برای رفع آلودگی لباس مخصوص 
ضد عوامل شيميايی بپوشد ومراقب آلوده شدن خود باشد ب. بستری در بيمارستان: 1- استراحت در مورد تمام 
بيماران و استراحت مطلق در مورد بيماران بد حال. 2- در بيماران با حال عمومی خوب، رژيم غذايی معمولی 
همراه با مايعات فراوان، به خصوص ش��ير و آب ميوه که حاوی ويتامين ث باش��د و در مورد بيماران بد حال 
N.P.O و تزريق وريدی سه تا چهار ليتر در بيست و چهار ساعت از سرم های قندی 5 درصد، مارينگر قندی و 

نمکی. 3- کنترل جذب و دفع مايعات در مورد بيمارانی که تغذيه پارانترال دارند. 4- کم کردن نور اطاق به طوری 
که نور مستقيماً به چشمان بيمار نتابد. 5- در صورت وجود ضايعات پوستی وسيع اين بيماران بايد روزانه دو 
بار دوش بگيرند و سپس پوست آنان به وسيله محلول تيوسولفات 2 درصد شستشو داده شود و آن گاه با کرم 
سيلور سولفاديازين پانسمان شوند. 6- کنترل آزمايش های روتين شامل فرمول و شمارش گلبولی در هفته اول 
هر دو تا سه روز و تا سی روز هفته ای يک بارودر صورتی که شمارش گلبول های سفيد بيمار کاهش يابد ايزوله 
کردن بيمار ضروری می باش��د. 8- در مورد بيمارانی که اختالل تنفس��ی شديد دارند اطالع به پزشک و کنترل 
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تنفس بيمار الزامی است. 9- در بيمارانی که به دستگاه تنفسی مصنوعی وصل شده اند هر چهار تا شش ساعت 
قطع رسپيراتور و دادن تنفس به وسيله آمبوبک، حداقل به مدت پانزده تا سی دقيقه و خالی کردن هوای کافی هر 
چند ساعت ضروری می باشد. ج. پس از ترخيص مجروحين شيميايی تا مدت طوالنی بايستی تحت نظر پزشک 
باشندوبررسی کاملی ازواکنشهای روانی – اجتماعی نسبت به عوامل شيميايی وراههای مقابله واکنشها وايجاد 

سازگاری با شرايط از طريق آموزشتوسط پرستاران به اين گونه بيماران به هنگام ترخيص تذکر داده شود.
 بحث و نتیجه گیری :بديهی است چون سالحهای شيميايی موجب آسيب ارگانهای مختلف می گردند همکاری 
گروههای مختلف پزشکی بويژه متخصصين چشم ؛پوس��ت؛ريه ؛گوارش وپرسنل مجرب پرستاری در اداره 

مجروحين ضروری است 

واژه هاي کلیدي: مراقبت؛مجروح؛شیمیایی
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مراقبت های پرستاری اورژانسی از مصدومان سوخته

حمیرا محمدی *، زهرا ایازی، سید جلیل حسینی ایرانی، مسلم منصوری
mohamadih7778@yahoo.com ٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: بی شک بر همگان آشکار است که سوختگی دردآورترين بيماری های اورژانسی بوده و روزی نيست که 
در اورژانس های کشورمان شاهد مرگ بسياری از بيماران ناشی از سوختگی های مختلف نباشيم مخصوصاً در 
کشور ما که از سوخت های فسيلی مثل نفت و گاز استفاده می شود،موارد سوختگی بسيار است.بنابراين نحوه 
برخورد با موارد سوختگی از اهميت ويژه ای در پيشگيری از معلوليت و بازگشت فرد مصدوم به زندگی عادی 

برخوردار است. 
روش بررسی: مطالعه حاضريک پژوهش مروری می باشد که با بررسی منابع معتبر علمی پزشکی وپرستاری 

درسال 1392تدوين شده است. 
یافته ها: نخستين کار در برخورد با بيمار سوخته،دور کردن مصدوم از منبع حرارتی و نيز خاموش کردن 
لباس های در حال سوختن وی و يا قطع منبع جريان الکتريکی و يا شستن مواد شيميائی در تماس با پوست با 
مقادير فراوان آب می باشد . اقداماتی از اين قبيل معموالً قبل از رسيدن مصدوم به بيمارستان انجام می پذيرد 
و در مرحله بعد يعنی زمانی که مصدوم به بيمارستان منتقل می گردد مهمترين اقدام اورژانسی برقراری تهويه 
مناسب ريوی است .در اين هنگام مايع درمانی با تزريق رينگر الکتات بايستی مورد توجه قرار گيرد و تاريخچه 
سوختگی با تأکيد بر محل حادثه تا حد ممکن اخذ گردد. يک معاينه کلينيکی کامل اما سريع برای تعيين آسيب های 
همزمان بايد انجام شود و در مرحله سوم با توجه به تغييرات سيستم قلب و عروق،مايع درمانی به همراه درمان 

دارويی آغاز می گردد.
بحث و نتیجه گیری: پيشگيری از مرگ و معلوليت به شدت و به نحوه مراقبت پرستاری از مصدوم در هر سه 
مرحله قبل از بيمارستان، در بخش اورژانس و در بخش مراقبت های ويژه و يا بخش سوختگی بستگی دارد.بدون 

ترديد يک مراقبت علمی و دلسوزانه در کاهش عوارض سوختگی نقش تعيين کننده ای دارد. 

واژه هاي کلیدي: مراقبتپرستاری،اورژانسی،مصدومسوخته
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بررسی صالحیت حرفه ای پرستاران در مواجه با حوادث و بالیا

فهیمه قاسمی *
fahime.ghasemi24@gmail.com ٭ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: در سالهای اخير شاهد حوادث و باليايی بوده ايم که نقش پرستاران را در مديريت حوادث و پاسخ به آنها 
پر رنگ کرده است.پرستاران گروه بزرگی از ارائه دهندگان مراقبت سالمت هستند که الزم است شرکای کليدی 
 ) ICN)International Council of Nurses برای پاس��خ به هريک از حوادث در جامعه شان باشند.طبق تعريف
صالحيت و شا يستگی يک سطح عملکرد اثبات شده از کاربرد مؤثر دانش، مهارت و قضاوت است. بنابراين آگاهی 

وصالحيت پرستاران در حوادث و باليا به عنوان يک عامل مهم در حوادث و باليا محسوب ميشود. 
هدف از اين مطالعه اين اس��ت که مروری بر صالحيت حرفه ای و آمادگی پرستاران در مواجه با حوادث و 

باليا داشته باشد. 
روش: از پايگاه های اطالعاتی GoogleScholar و Elsevier برای جمع آوری مقاالت استفاده شد.که شامل 
مقاالت انگليسی و فارسی می باشد و سال انتشار مقاالت از 2005شروع می شود.و از کلمات کليدی:حوادث و 
باليا، پرستاری حوادث،صالحيت پرستاری در حوادث و مديريت حوادث استفاده شده است.ومعيارهای ورودی 
شامل اين می باشد که مقاالت مربوط به صالحيت و آمادگی پرستاران يا دانشجويان پرستاری در حوادث و باليا 

باشد ويا به طور خاصی به آنها اشاره کرده باشد. 
یافته ها: 34 مقاله جمع اوری شد که از اين تعداد تنها 13 مقاله براساس معيارهای ورودپذيرفته شد. تمامی 
مقاالت نقش غير قابل انکار پرس��تاران در حوادث را بيان کردند و تقريبا تمام مقاالت بر اين تاکيد داش��تند که 
پرستاران و دانشجويان پرستاری دانش و آمادگی الزم را برای برخورد با حوادث ندارند و مهمترين عواملی که 
ميتوانند در صالحييت حرفه ای پرستاران در زمان حوادث و باليا نقش داشته باشند آموزشهای از قبل ديده شده 

و اجرای برنامه امادگی مقابله با باليا است.
بحث و نتیجه گیری: آمادگی در حوادث و باليا يک برنامه توسعه طوالنی مدت مهم است که بايد برای افزايش 
توانايی همه کشورها در مديريت مؤثر هر نوع حادثه ای به کار گرفته شود.نقش پرستاران در حوادث بسيار مهم 
است و بايد شايستگی الزم را در پاسخ به حوادث داشته باشند بنابراين الزم است شايستگی آنها مورد بررسی 

قرار گيرد و ارتقا پيدا کند. 

واژه هاي کلیدي: پرستاریحوادث،حوادثوبالیا،صالحیتحرفهای
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اخالق پرستاری در اورژانس از دیدگاه اسالم

ابوالفضل زهری 
amns1346@gmail.com - کارشناسی تامین اجتماعی

اخالق پرستاری در اورژانس از ديدگاه اسالم ابوالفضل زهري بيمارستان دکتر علی شريعتی وابسته به مديريت 
درمان تامين اجتماعی اصفهان  "حقيقتابايدمنشوراخالقی پرس��تارهافراهم شود ميثاق پرستاری ومعاهده ی 
پرستاری بايد تعليم داده شودوتدريس شود، پرستارعظمت کارخود را بداند کارها را آنچنان که شايسته است 
انجام دهد" )ازفرمايش��ات مقام معظم رهبری در جمع پرستاران برگزيده- 89/2/1( اورژانس وبخش سوانح و 
فوريت های پزشکی نقطه تالقی بيمارستان وجامعه است دراين بخش اولين اثربربيماروهمراهان وی گذاشته می 
شودوبديهی است که اولين اثربايداثری مثبت باشد. پرستاران دربخش های اورژانس بزرگترين گروه تيم بهداشتی 
ودرمانی راتشکيل می دهندوکيفيت مراقبتهای بهداشتی ودرمانی به ميزان زيادی بستگی به نحوه ارائه خدمات 
توسط پرستاران خواهدداشت اندازه گيری کيفيت مراقبت های پرستاری باميزان رضايتمندی بيماران ارتباط دارد. 
رضايت ازخدمات پرستاری باعث مشارکت بيماردرتصميم گيريها درباره مراقبتش وايجاداطمينان دروی می 
شودوهرچقدرميزان رضايت باالتر باشدبهبودی جسمی روانی بيماربهتروسريعترصورت می گيرد.عدم رضايت 
باعث بروزخشونت نااميدي اضطراب ورفتارهای غيرعادی دربيماران می شودوتمام اين مواردازطريق بيماران 
به خانواده وفاميل و اشنايان وی منتقل می شودودرنهايت باعث بدبينی جامعه نسبت به مراقبت های ارائه شده 
توسط پرسنل درمانی خواهدشد نارضايتی هم چنين باعث می شودکه فردبطوردائم تحريک پذيرومضطرب شده 
وباعث ايجادتاخيردربهبودی بستری شدن طوالنی مدت دربيمارستان بازگرداندن ديرتربيماربه خانواده وجامعه 
وافزايش هزينه های درمانی واشغال تخت های بيمارستانی می شود. يکی ازمهمترين عوامل افزايش رضايتمندی 
رعايت اصول اخالقی درروابط متقابل پرس��تاروبيماردراورژانس می باشد اخالق ازنظراسالم ازشريف ترين 
علوم است ودرآيات وروايات زيادی مطرح شده است بطوری که خلق نيکوی پيامبر)ص( رااساس تشکل جامعه 
اسالمی می دانند هدف انسان درفرهنگ اسالمی تقرب به خداست وافعال اخالقی اساسی ترين راه وصول اين 
مقصداست. درباب تعريف علم اخالق وجايگاه ان دراسالم فقط همين بس است که بپذيريم که تقوای شغلی وحرفه 
ای کادردرمانی ضامن اجرای صحيح وبدون خدشه وظايف وتکاليف است. ازجمله ذخاير پرارج انسانيت،وجدان 
اخالقی اس��ت که درضميرآدميان ريش��ه طبيعی دارد وقرآن ش��ريف آن ر االهام الهی خوانده است بطوريکه 
پيامبراسالم)ص(می فرمايند:”عليکم به مکارم االخالق فان ربی بعثتنی بها” برشمابادمکارم اخالق زيراخداوند 
مرابرای همين مبعوث فرموده است سنن النبی-صفحه35 اسالم دردنيای پرماجرای امروز تنهااميد ودرجهان 
تکامل ياقته وروبه رستگاری فرداطبق وعده قرآن تنهاجهان بينی حاکم برگيتی خواهد بود.اسالم دينی جاودانه 
اس��ت وميزان جاودانگی درآن اس��ت که قانون آن راهمان پروردگاری که انسان وجهان راآفريده است،تشريع 
نموده است لذادراحکام ودستورات اسالمی هيچ موضوعی هرچندکوچک درموردروابط انسان باخدا وطبيعت 
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وخودازيادنرفته است. اسالم عالوه براخالق وروابط پسنديده ای که بطورعموم برای احاد جامعه توصيه ميکند، 
برای پرستاری به لحاظ موقعيت ويژه ای که دارد واثاری که برخورد ديگران، بخصوص پرستار دربيماربرجای 
ميگذارد وآداب ووظايف اخالقی بخصوصی را توصيه کرده اس��ت تا در پرتو آن،صحت وسالمت بيمار اعاده 
شودو پرستار نيز به مکارم اخالقی وفضيلت های انسانی دست يابد . روش تحقيق:مقاله حاضرازنوع مقاالت 
مروری می باش��دکه مطالب ان ازطريق جستجوی کتابخانه ای)ديجيتال ودستی(کتب ومقاالت سايتهای معتبر 
جمع آوری شده است. بحث و نتيجه گيری :اخالق پرستاری به مجموعه تظاهرات رفتاری يک پرستار درجريان 
وظيفه شغلی گفته می شود که بصورت خصلت های فردی دررابطه بابيمار،همراهان وی،جامعه،حکومت،محيط 
کار،همکاران وسايرمواردبايدتجلی کند. اخالق پرستاری به دوبخش تقسيم می شود:1-اخالق حرفه اي2-اخالق 
انسانی،اسالمي اخالق حرفه ای:مجموعه تظاهرات رفتاری است که يک پرستارازآن حيث که پرستاراست بايد انجام 
دهدبرخی جنبه مثبت وايجابی وبرخی رفتاری منفی وسلبی است که پرستار نبايدمرتکب شود. قواعداخالق حرفه 
ای:1-تالش وکوشش درجهت کسب دانش ومهارتهای پرستاري2-تالش مستمر درپژوهش وآشنايی بامهارتهای 
جديد3-دقت واحساس مسئوليت درانجام وظايف به بهترين نحو4-احترام متقابل باساير ارائه دهندگان مراقبت 
س��المت وبرقراری ارتباط مناسب باآنان5-ارتقاءآگاهی ازمقررات حرفه ای ودستورالعملهای اخالقی ورعايت 
آنها6-پايبندی به تعهدات حرفه اي7-پاسخگويی،مس��ؤليت پذيری ووجدان کاري8-فراهم کردن محيطی امن 
وسالم برای بيمار9-شناسايی وگزارش خطاهای حرفه ای همکاران تيم درماني10-توجه به احساسات وعواطف 
ورشدشخصيت بيمارواحترام دررفتاروگفتار11-توجه به اعتقادات مذهبی بيمار12-برخوردمناسب بابستگان 
بيمار13-عدم چش��م داشت مادی ومالی به بيمار وعدم تبعيض دررسيدگی به بيمار14-تاکيدبراميدواري15-

-رفتارهای مناس��ب قبل وبعدازمرگ16-حفظ اس��رار بيمار17-انعطاف پذيربودن18-تعادل درکارها وميانه 
روبودن19-حضوردرفعاليته��ای اجتماعي20-همدردی بابيمار 21-اميدبخش��يدن به بيمار22-کم جلوه دادن 
بيمار23-شناخت نيازها وموقعيت روحی بيمار24-هشداروتذکربه اطرافيان جهت رعايت حال بيمار25-سالمت 
روحی وجسمی مناسب اخالق اسالمی انسانی:مجموعه رفتارهاوويژگيهايی است که يک پرستاربه عنوان اينکه يک 
انسان ويک مسلمان است بايد انجام دهدياازآن اجتناب کند. جداکردن اخالق پرستاری حرفه ای ازاخالق اسالمی به 
معنی عدم تاييدآن ازنظراسالم نيست بلکه آنهانيز موردتوجه اسالم می باشدولی آنهااموری هستندکه اگرشخصی 
مسلمان هم نباشد وبه اسالم نيز تقيدی نداشته باشد بعنوان يک وظيفه بايد آنهارارعايت نمايد.امابرخی ازاموراست 
که درروايات وآيات الهی قرآن موردتاکيدقرارگرفته وبه حرفه تقدس وارزش��ی الهی داده وش��غل رابصورت 
عبادت درمی آورد:1-اخالق وتوکل2-رفق ومدارابابيمار3-مهربانی ورافت4-مجالست با بيمار5-گفتگوواحوال 
پرسی ازبيمار6-انس بابيمار7-اظهارهمدردی با بيمار8-امانت داری ودرستکاري9-عفت وپاکدامني10-تواضع 
وفروتني11-اميدبخش��يدن به بيمار12-توجه دادن بيماربه ارزش آثارمعنوی بيمار13-استعاذه نزدبيمار14-
دعابرای بيمار15-شوخ طبعي17-آراستگی ظاهر18-احترام وبزرگداشت بيماران سالمند19-همدلی وهمدردی 
با بيمار20-عيادت ازبيمار21-ايثاروفداکاری وگذش��ت22-وقار23-تقوي24-عدالت 25-خوش��رويی وخوش 
رفتاري27-خ��وش زباني28-تفکر29-صبروتحمل30-فروخوردن خش��م وغضب 31-کس��ب علم ومعرفت 
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نفس32-اميد،اعتماد وتوکل33-تقی وپرهيزکاري34-خودداری ازغذاخوردن ونجواکردن نزد بيمار35-رعايت 
حال فرودس��تان36-الگوبودن 37-تفکر 38-برخورديکسان بابيمار39-رس��تگار بودن وارتباط قلبی مناسب 
باپروردگار40-خودداری ازنگاه پيوسته وتندبه بيمار41-تبريک بهبودی به بيمار42-خودداری ازايجادعصبانيت 
دربيمار43-تقويت روحی ومعنوی بيمار44-همدلی وهمدردی بابيمار دراصل مقاله بطورمفصل مواردباالبااستفاده 
ازکتب اسالمی شرح داده شده است. نتيجه گيری:پرستاران اورژانس ارتباط نزديکی باارزش های حيات ومرگ 
کيفيت حيات ومراقبت های بهداشتی درمانی دارند داشتن هدفی عالی والهی اگاهی وعنايت به اينکه بيمارموردتوجه 
ومشمول رحمت خداونداست وحرکتی مخلصانه ورضايت طلب دراين سيرموجب می شودکه پرستاراورژانس 
بيش ازپيش به خدمت مقدس خوداهتمام وعش��ق بورزدودشواريهای ان رابرخودهموارسازدوان رابه گونه ای 
نيک به انجام رسانددراين صورت بيمارنيزخواهديافت که پرستاراوفردی قابل اطمينان است وبه سالمت اوتوجه 
کامل داردواين تلقی بيمارازپرستارموجب ارامش خاطروبرطرف شدن نگرانيهای اوخواهدبود بدنبال اين رابطه 
واعتماد،کادردرمان تسريع خواهدشدورضايت پرستاروبيمارودرنهايت رضايت پروردگارفراهم خواهدشد... به 
قول آيت اهلل شهيدمطهری:"علم سرعت ميدهدوايمان جهت" تضمين فضيلت پرستاری دراورژانس،درآميختگی آن 
باروح تقواوجلب رضای خداست زيرا در آن صورت است که پرستار کار مقدس خود را در قالب يک عبادت ونه 
تنها يک ادای وظيفه رسمی عرضه خواهدکرد دراين زمان هرگام اوبخشی ازيک عبادت بزرگ است. کلمات کليدی: 

اخالق پرستاری،اورژانس،اسالم 

واژه هاي کلیدي: اخالقپرستاری،اورژانس،اسالم
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نقش پرس�تاران در بحران مطالعه موردی بیمارستان بزرگ نقت اهواز 
)سال 1392(

حمید رضا گلپایگانی *، اسماعیل ویسی، فاطمه سراجیان
٭مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران، اهواز

مقدمه : بال)فاجعه(، پديده ای ناشی از مجموعه مخاطرات، شرايط آسيب پذيری و ظرفيت پايين و يا کمبود تمهيدات 
الزم برای کاهش اثرات و تبعات منفی بالقوه ريسک می باشد که در سراسر جهان مطرح بوده و بر توسعه و پيشرفت 
های اجتماعی- اقتصادی و بهداشتی- درمانی تاثير قابل مالحظ های دارد. يکی از طبعات هر بحران مراجعه انبوهی 
از جمعيت و يا مصدومين به مراکز بهداشتی درمانی و به خصوص بيمارستانها می باشد . در بيمارستان پرستار به 
عنوان خط اول بر خورد با مصد ومين جايگاه ويژه ای را دارا می باشد . در صورتی که پرستاران با ادبيات بحران 
و مشکالت جسمی، روحی و روانی بحران آشنا باشند به بهترين شکل توانايی ارائه خدمت را به مصدومين پس 
از بحران را دارند. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان آگاهی پرستاران از مديريت بحران و عوامل مرتبط با آن در 

بيمارستان بزرگ نفت اهواز در سال 1392 انجام گرديد. 
روش: اين مطالعه از نوع توصيقی – تحليلی ) ross Sectional C( می باشد . در اين مطالعه ابتد ا ميزان آگاهی و 
نگرش پرستاران در رابطه با نحوه برخورد با بحران و ارائه خدمت به مصدومين ناشی از بحران بوسيله پرسشنامه 
و مصاحبه س��نجيده گرديد. سپس بر اساس آناليز انجام گرفته برنامه مدون جهت آموزش و توانمندی سازی 
نيروهای پرستاری و نقش آنها در بحران ارائه گرديد . سپس پس از گذشت 6 ماه از آموزش های ارائه شده مجداً 
ميزان آگاهی و نگرش پرستاران اين مرکز مورد سنجش قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و 
پايايی آن از طريق آلفای کرونباخ برابر 0/88 ارزيابی شد و نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار Spss و تکنيک های 
آماری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . يافته ها : نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان آگاهی و نگرش پرستاران 
بيمارستان بزرگ نفت اهواز در زمان بحران و نحوه برخورد با آن قبل از ارزيابی و آموزش 35 در صد و پس 
از شرکت پرستاران در برنامه های آموزشی به 75 در صد ارتقاء يافت . همچنين يافته ها نشان داد که آموزش و 
شرکت در کالسهای تو جيهی و آموزشی اين مرکز سبب افزايش 40 در صدی آگاهی پرستاران در رابطه با نحوه 

کنترل و مقابله با بحران شده است . 
بحث و نتیجه گیری : بر اساس يافته های پژوهش می توان نتجه گرفت که يکی از مهمترين عوامل موثر و مهم 
در افزايش آگاهی و توا نمندی پرس��تاران آموزش و شرکت در کارگاه ها و کالسهای آموزشی است . همچنين 
افزايش سطح آگاهی پرستاران می تواند سبب ارائه خدمات درمانی بهتر به مصدومان و مجروحان در زمان بروز 
بحران شود که اين امر به نوبه خود می تواند سبب افزايش رضايتمندی مراجعه کنندگان و گيرندگان خدمت در 

بيمارستان بزرگ نفت اهواز شود. 

واژه هاي کلیدي: پرستاری،بحران،آگاهی،بیمارستانبزرگنفتاهواز
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برخی از وظایف مهم پرستاران در زمان وقوع بالیای طبیعی

فایزه روتخلی 
f71_rotakhli@yahoo.com  کارشناسی علوم پزشکی یاسوج

مقدمه: باليای طبيعی يک گس��يختگی شديد جغرافيايی با ش��رايط اضطراری با شدت باالست که نتايجی مثل 
مرگ،آس��يب و صدمات مالی و جانی و بيماری را به همراه داش��ته و با روش های معمول و منايع موجود به 
طور موثر نمی توان آنها را کنترل نمود. پرستاران به عنوان افراد پيش گام و بزرگترين گروه ارئه دهنده خدمات 
بهداشتی و درمانی نقش مهمی را در قبل، حين و پس از باليا دارند.لذا هدف از اين مطالعه ارائه برخی از وظايف 

مهم پرستاران در زمان وقوع باليای طبيعی می باشد. 
روش: مطالعه حاضر پژوهشی مروری است که با بررسی متون وجستجو در سايت های الکترونيکی علمی 
Google scholar PubMed و با استفاده از کليد واژه های مربوط اقدام به جمع آوری اطالعات گرديده است و 

مقاالت به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته و اطالعات موجوددر آنها دسته بندی و به صورت بحث ونتيجه 
گيری ارائه شده است.

یافته ها : پرس��تاران به عنوان يک عضو منصوب پاس��خگو) response mounted ( در زمان گزارش يک 
روخداد آب و هوايی و يا زمين شناسی مثل زلزله،سيل،سونامی هستند. به طور معمول آنها به منظور کمک در 
ترياژ و غربالگری مشکالت سالمتی،انجام کمک های اوليه، مانيتور کردن افراد مصدوم،حمايت روانی آنها و انجام 
روش های کنترل عفونت مامور و مسئول می باشند تا در زمان وقوع بالی طبيعی،زندگی جمعی افراد منجر به 

طغيان )outbreak ( بيماری ها نشود.
بحث و نتیجه گیری : از جمله اقدامات و وظايف مهم پرستاران که در هنگام وقوع باليای طبيعی می توان بيان 
کرد عبارتند از: 1-توجه به افراد صدمه ديده و بيمار 2- اطمينان از تهيه و تدارک آب،غذا،پانسمان تميز  3- تسکين 

درد مصدو مين ميباشد. 

واژه هاي کلیدي: بالیطبیعی،پرستاران،نقش.
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اقدامات پرستاری و مراقبتی در تسکین دردهای حاد در حوادث و بالیا

اعظم ساعی 
saei.azam@yahoo.com دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه بقیه اله

ارائه خدمات پزشکی به دنبال وقوع باليای طبيعی، دارای چالش های منحصر به فرد می باشد. در حال حاضر 
درصورت بروز باليا، سيستم کنترل درد به طور محدودی اجرا ميشود ؛ اگر چه گزارش های حاصل نشان می 
دهد که وجود دردهای حاد در حين روند انتقال مجروحين، يکی ازشکايات شايع می باشد. در بررسی انجام شده 
برروی 106 مجروح بازگردانده شده از زلزله بم نشان داد که ميانگين مقياس آنالوگ شفاهی)VAS( در آنان 5/3 
)2/3 ±( بوده است، و کمتر از 50% آنان در حين روند انتقال، اقدامات کنترل کننده درد به طور مؤثر دريافت کرده 
بودند. بنابر اين نيازبه وجودپزشکان و پرستاران ماهر و آموزش ديده درچنين محيط هايی بسيار الزم وضروری 
است. نقش پرستاران عبارت است از: شناسايی مجروحين نيازمند درمان های ضددرد، معطوف کردن توجه به 
پرسنل به چنين بيمارانی، آماده کردن تجهيزات وکمک کرن در حين انجام پروسه های درمانی،پيگيری وارزيابی 
های منظم ميزان اثربخشی تدابير درمانی، تهيه يک جدول زمان بندی و هماهنگی کردن با تيم های انتقال هوايی 
مجروحين. در کلينيک و يا در فيلد سانحه، نقش پرستار سيستم کنترل درد هم مبارزه کردن باچالش های موجود 
وهم توس��عه دادن اقدامات درمانی اس��ت، ودر عين حال الزم است که بهترين درمان ضد درد موجود را جهت 

مجروحين انجام داده و ازآن ها حمايت کند. 

واژه هاي کلیدي: کلیدواژهها:بالیایطبیعی-کنترلدرد-پرستاریسوانح
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نقش پرستار در شناخت و آمادگی برای بیوتروریسم

فرخنده بهزادی 
farkhondeh.behzadi@yahoo.com کارشناس ارشد بهداشت ودرمان

مقدمه :احتمال استفاده از سالح کشتار جمعی، حفاظت از خويش و تشخيص سريع، سموم بسيار قوی، دوران 
کمون طويل المدت برای برخی از مواد می توانند سبب همه گيری شوند به طوری که قادر ند به سرعت و بدون 
سر و صدا به کل کشور انتشار يابند. با توجه به نقش پرستار به عنوان ارائه دهنده مراقبت بهداشتی شناخت و 
آمادگی برای بيوتروريسم از اهميت خاصی برخوردار است، در اين راستا اين پژوهش با هدف تعيين نقش پرستار 
در شناخت و آمادگی برای بيوتروريسم انجام گرديد. روش مرور متون اين مطالعه ازنوع مروری بوده و روش 
جمع آوری مطالب از طريق مطالعه کتابخانه ای با کليد واژههای پرستار، شناخت، آمادگی و بيوتروريسم بوده 
است. محتوا پرستاران بايد دارای آگاهی در سطح باال در مورد جرياناتی باشند که ممکن است عامل مسموميت 
و عفونت به هنگام سوء استفاده از عوامل ميکروبی يا فراورده های آنها باشند. از جمله مواردی که بايد به عنوان 
يک اصل مورد توجه قرار گيرند عبارتند از: آگاه بودن نسبت به افزايش غير معمول تعداد افراد تحت مراقبت از نظر 
تب يا مشکالت تنفسی يا معدی روده ای، وجود بيماری غير شايع برای هر زمان در سال، تعداد مرگ و مير باال 
به طور ناگهانی بخصوص هنگامی که مرگ در حدود 72 ساعت بعد از پذيرش در بيمارستان رخ دهد.، پرستاران 
بايد هر گونه افزايش شيوع بيماری در يک جمعيت سالم راگزارش دهند. از جمله وظايف ديگرپرستارا ن گرفتن 
تاريخچه در جهت شناسايی عوامل ايجادکننده مرگ و مير می باشد. عوامل شيميايی يا بيولوژيکی و اشعه قاتالن 
خاموش بوده چرا که فاقد رنگ و بو هس��تند. پرس��تاران بايد وسايل محافظت فردی را بکار برده و نبايد بدون 
آموزش و تمرين مناسب از وسايل محافظت فردی استفاده کنند. از وظايف ديگر پرستاران می توان به برنامه 
گندزدايی اشاره نمود، در اين برنامه بايد روش های گندزدايی، شناسايی وسايل مورد نياز، روش های استفاده و 

برقراری روش هايی برای استفاده از وسايل آلوده يکبار مصرف را آموزش دهند. 
بحث و نتیجه گیري : وقايع بيولوژيکی، شيميايی و راديولوژيکی هر چند به طور روزانه اتفاق نمی افتند اما می 
توانند در هر زمانی رخ دهند، بنابراين پرستاران در زمينه مراقبت از بيماران نقش کليدی داشته و بايد در اين زمينه 

آمادگی های الزم را داشته باشند. واژه های کليدی: پرستار، شناخت، آمادگی، بيوتروريسم 

واژه هاي کلیدي: پرستار،شناخت،آمادگی،بیوتروریسم
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بررسی نقشها واهمیت پرستاران درمدیریت بحران )مقاله مروری(

ناصر صدقی *، ابوالفضل علمدارلو، علی رضا شفیعی
sedghi.nurse@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

مقدمه : بحران حادثه ای است که به طور طبيعی يا توسط بشربه طور ناگهانی يابه صورت فزاينده به وجود آيد 
که جهت برطرف کردن عوارض آن نياز به اقدامات اساسی وفوق العاده می باشد.ايران يکی از مستعدترين مناطق 
جغرافيايی برای حوادث غير مترقبه بوده و آن را يکی از ده کشور بالخيز دنيا می دانند که تقريبا 90 درصد از 
جمعيت آن در معرض باليای طبيعی قرار دارند. در طی سه دهه گذشته باليای طبيعی ساالانه بطور ميانگين جان 
2689نفر را گرفته اند و 737058 هزار دالر خس��ارت اقتصادی برای ايران در بر داش��ته اند. با توجه به ماهيت 
غيرمترقبه بودن غالب حوادث طبيعی و عدم آمادگی مراکز درمانی و بيمارستان های کشور و لزوم اتخاذ سريع و 
صحيح تصميمها و اجرای عمليات، دانشی را تحت عنوان مديريت بحران به وجود آورده اند. طيف مديريت بحران 
شامل پيشگويی .پيشگيری . آمادگی .امداد .پاسخگويی وتوانبخشی می باشدکه ازطريق مشاهده سيستماتيک 
بحران ها و تجزيه و تحليل آن ها در جستجوی يافتن ابزاری است تا بتوان از بروز بحرا نها پيشگيری نموده و 
در صورت بروز بحران با آمادگی، سازمان دهی، هماهنگی و برنامه ريزی، اقدام نمود.انجام اين کار خطيرنيازمند 
يک کار تيمی وهماهنگی دقيق بين گروهی می باشد.پرستاران دراين تيم به عنوان يک عضو کليدی تلقی می شوند 
زيرابيشترين تعداد پرسنل بيمارستانی راتشکيل داده وتوسعه ی نقش آنان ايجاب می کندکه ازمهارتهای مديريتی 
ورهبری برخوردارباشند . لذا محقق برآن شدتا بامطالعه پژوهشهای انجام گرفته در اين زمينه . نقش ها واهميت 

حضورپرستاران در تيم بحران رابررسی نمايد .
روش: اين مطالعه يک مطالعه مروری اس��ت که در آن 20پژوهش ومقاله داخلی وخارجی مرتبط يا عنوان 

ازکتابها ومجالت واينترنت ومنابع ديگرانتخاب شده وبعد از مطالعه، 
یافته ها : ونتايج حاصل از آنها جمع بندی شده وموردبحث وبررسی قرار گرفته است. يافته ها : ازمطالعات 
بررس��ی شده 8 مطالعه خارجی و12مطالعه داخلی بودند که مديريت بحران در پرستاری را بحث کرده بودند. 
قنبری )1390( ازميان کارکنان ارائه دهنده خدمات سالمتی. پرستاران را به عنوان بزرگترين گروه و اولين ارائه 
دهندگان خدمات س��المتی به افراد آسيب ديده می داند که در تيم بحران شرکت دارند. سيستانه ای )1390( در 
مطالعه خود اظهار می کند پرستاران به عنوان افراد متخصص درحين وقبل ازحوادث غيرمترقبه به طور ويژه 
می توانند درآموزش وآگاهی دادن به جامعه برای آمادگی در برابر باليا.تريازبيماران درحين حوادث. مراقبت از 
حادثه ديدگان وپيگيری وضعيت آنها وفراهم کردن فرهنگ ايمنی ويادگيری مشارکت فعالی داشته باشند. بذرگر 
)1392( اعالم ميکندکه نقش پرستاران در بحران ها بسيار کليدی است به طوری که حضور پرستاران در بحران 
می تواند آمار تلفات و کشته ها را به ميزان پنجاه تا هفتاد درصد کاهش دهد. مرادی )1390( نقش پرستاران هم 
درامور مديريتی وهم در امور اجرايی را مهم می داند. کالير ميلت )2013(نقش پرستاران بهداشت جامعه رادر 
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هماهنگی . اجرا وپاسخگويی هنگام حوادث حياتی می داند.کنبل)2012( نقش رهبری پرستاران درهنگام حوادث 
وباليا رابسيار پررنگ می پندارد. جينينگ ساند)2005( باتوجه به اهميت فراوان نقش پرستاران در مديريت بحران 
.آشنايی دانشجويان پرستاری با بحران رابرای ارايه خدمات مفيد ضروری ميداند.نوتو)2013(نقش محافظتی 

ومشاوره ای پرستاران رادربحرانهای هسته ای بررسی کرده ومهم می داند. 
بحث ونتیجه گیری : با توجه به يافته های حاصل از مقاالت مطالعه شده که به بررسی نقش واهميت حضور 
پرستاران درتيم بحران ومديريت بحران می پردازند می توان گفت که حضور پرستاران درتيم بحران حياتی بوده 
والزامی می باشد ودارای نقشهای مهمی ازجمله آموزشی . پژوهشی وپيشگيری کننده . مديريتی . رهبری . هدايتی 
.مشاوره ای. حمايتی و...می باشند که با ايفای بهتراين نقشها گام مهمی درراستای کاهش عوارض وتلفات حوادث 

غير مترقبه بر ميدارند 

واژه هاي کلیدي: بحران،پرستار،مدیریتبحران،حوادثوبالیا
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توانمندی های مورد نیاز یک پرستار بحران

پرستو محمدی *، گیتی افروز پوراحمدی
mohamadi_parastoo@yahoo.com ٭ کارشناس بهداشت و درمان نفت تهران

مقدمه: بحران ها هر روزه در هر نقطه ای از جهان رخ ميدهند و اثرات چشمگيری بر افراد، خانواده ها و جوامع 
می گذارند. تجربيات اثبات می کنند که مداخله سريع در پيشگيری از عوارض جسمی و روحی ناشی از بحران ها 
بسيار مهم و حياتی هستند. نياز به افراد شايسته و آماده به خدمت برای بحران ها و شرکت آنها در مرحله آمادگی 
برای مقابله با بحران،کامال مشخص و اثبات شده است. اما آموزش های الزم افراد اغلب يا به فراموشی سپرده 
ميشوند و يا در دسترس نيس��تند.ICN )شورای بين المللی پرستاران( برای پيشرفت پرستاران در پرستاری 
بحران، فعاليتهای گسترده ای در زمينه آموزش و آمادگی پرسنل پرستاری در پاسخ دهی به بحران ها را آغاز 

نموده است. 
روش: اين مقاله يک مقاله مروری است که با بررسی کتابخانه و مطالعه متون مرتبط و بررسی جامع مقاالت 
گردآوری شده از طريق پايگاه های اطالعاتی مختلف از قبيل Medline, SID, PUBMED, Google با استفاده از 
کلمات کليدی Disaster Nurse””، ”Qualification" و " Education " با تاکيد بر مقاالت سال 2010 به بعد، انجام 

شده است.
یافته ها: پرستاران در سه مرحله مواجهه با بحران بايستی آماده و توانمند باشند. الف: آمادگی برای بحران: 
مشارکت از طريق تهيه برنامه های مقابله با بحران، بررسی خطر، بررسی های پيشگيری از بحران، تمرين های 
عملی و کار گروهی) مانور( و ... ب: پاسخ به بحران: اجرا و نظارت برنامه پاسخ به بحران در زمان وقوع، شناسايی 
خطرات موجود زمينه ای، ترياژ و خدمات مراقبت پرستاری، تامين نيازهای سالمتی جامعه در جمعيتهای آسيب 
ديده و ... ج- اقدامات پس از بحران: خدمات مراقبتی، بهبودی و توانبخشی بعد از وقوع بحران شامل: ادامه ارائه 
مراقبتهای پزش��کی و پرستاری، ترياژمجدد و انتقال بيماران برای دريافت تسهيالت مراقبتی مناسب، بررسی 

وضعيت سالمت ذهنی بازماندگان و .... 
بحث و نتیجه گیری: پرستاران در زمان بروز بحران ها، نقش بسيار حياتی را ايفا نموده و به عنوان اولين 
گروه پاسخگو، وظيفه امدادرسانی و ارائه دهنده مراقبت، هماهنگ کننده خدمات سالمت، آموزش به بيماران و 
بازماندگان، انتقال دهنده اطالعات و ارائه مشاوره را بر عهده دارند. لذا توانمند سازی پرستاران شاغل در مراکز 
بهداشتی درمانی جهت اداره بحرانهايی که بصورت غيرمترقبه اتفاق می افتد بسيار مهم است. در راستای دستيابی 
به اين مهم، برگزاری مانورهای آمادگی،آموزش پرسنل، ارتباط و هماهنگی با سازمانهای مربوطه توصيه می 

شود.  

واژه هاي کلیدي: آموزش،پرستاربحران،توانمندی
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نقش مدیران پرستاری در اداره بحران ها

گیتی افروز پوراحمدی *، پرستو محمدی
ga_pourahmadi@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد بهداشت و درمان نفت تهران

مقدمه: مديريت امداد و نجات بهداشتی درمانی مؤثردرزمان بحران، با پيش بينی مناسب وسريع حوادث قبل از 
تشديد آن وتعيين نيازها ومشکالت احتمالی، عامل بسيار مهمی درحفظ جان انسانها محسوب می شود. درطی 
يک حادثه غير مترقبه مديران پرستاری بايدعملکردهای اساسی مديريتی را بکار گيرند. مديران پرستاری دربيش 
از 5حيطه مسئوليت دارند، منابع انسانی، مالی، مواد، حمايتی و منابع سيستمی، که مديريت در هر يک از اين منابع 
در قبل، حين و بعد از يک حادثه غير مترقبه حياتی است. هدف ازاين مطالعه، به حداقل رساندن ضايعاتی است که 
دراثر بحران برزندگی انسانها و سالمتشان وارد شده که توسط پرستاران ماهر و متخصص و با همکاری ديگر 

اعضاء تيم بهداشتی درمانی انجام ميگردد. 
روش: اين مقاله با مرورمتون و بررسی جامع مقاالت گردآوری شده از طريق پايگاه های اطالعاتی مختلف از 
قبيل Medline, PUBMED و با استفاده از کلمات کليدی ”ursing management”,” crisis n", با تاکيد بر مقاالت 

سال 2005 به بعد، انجام شده و مقاالت و يافته ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفتند. 
یافته ها: مديران پرستاری و سرپرستاران، در مواقع بروز بحران ها، نقش بسيار حياتی را ايفا نموده و به عنوان 
اولين گروه پاسخگو و هماهنگ کننده مراقبت ها در صحنه حضور دارند. در بخش عمليات و برنامه ريزی، مدير 
پرستاری نقش نظارتی بر کار سوپروايزرها، سازماندهی و هماهنگی نيروهای پرستاری جهت ارائه مراقبت به 
بيماران، هدايت نيروها، بازگشايی بخشهای اضافی با هماهنگی مسئولين بيمارستان، نظارت وسرپرستی برمرکز 
عمليات اورژانس، هماهنگی بين قسمت پشتيبانی و درمان اورژانس جهت تأمين تجهيزات و لوازم ضروری و ... 
را عهده دار است. سوپروايزر کشيک، مسئوليت ارتباط با مسئول شيفت اورژانس و واحد پذيرش، تقسيم کارو 
توزيع نيروی انسانی در واحدهای مختلف، انجام عمليات توزيع تخت و ايفای نقش Bed manager و ... را برعهده 
دارد. هر يک از مديران پرستاری با داتش و مهارتهايشان در زمينه های گوناگون از جمله رهبری و نظارت، نقش 
مهمی را در ارائه پاسخ های موثر به نيازهای کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت يک مجموعه درمانی درهنگام 

بروز بحران ها ايفا می نمايند. 
بحث و نتیجه گیری: تدارک برنامه های آموزش��ی درآموزش مديران پرس��تاری و برگزاری کارگاههای 
آموزش��ی برای پرس��تاران و شرکت آنها در سياست گذاری، ارزيابی ونتيجه گيری، از عوامل مؤثر در کاهش 

عوارض ناشی ازبروز بحران می باشد. 

واژه هاي کلیدي: بحران،مدیرپرستاری،مراکزبهداشتی،نظارت
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نقش پرستار دربیوتروریسم وبیماریهای عفونی ناشی ازآن

بهناز فاتحی 
behnaz.f7666@gmail.com کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی البرز

مقدمه: افکار واعمال بيوتروريس��تی همواره دراقوام وافرادمتجاوز وافکارتالفی جويانه درافراد – ارتش ها 
ودولتهای مورد تهديد ازهزاران س��ال قبل وجود داش��ته اس��ت .درمجموع اغلب کشورهای صنعتی جهان 
ودرراس انها روس��يه امريکا وانگلستان فرانسه ژاپن وکانادا انواع سالحهای بيولزيک مثل باسيل آنتراکس 
–کوکوباسيل – بروسال – کالميديا پسياتی – مايکوباکتريوم توبرکلوزيس راتوليد وبعضا مورد استفاده نيز 

قرار داده اند. 
یافته ها : تعريف تروريسم : عبارت است از تحميل عقيده وتثبيت حاکميت به وسيله ايجاد وحشت وکشتار 
مردم به هروس��يله ممکن است. بيوتروريسم راميتوان تحت عنوان رهائی بين المللی يا آزاد سازی مخاطره 
آميز ارگانيسمهای زنده ايجاد کننده بيماری يا مواد فعال بولژيکی ناشی از ارگانيسمها با هدف ايجاد مرگ 
– بيماری – بی ظرفيتی – رعب ووحش��ت وصدمات اقتصادی تعريف نمود. عوامل بيولژيکی انواع مختلفی 
دارند شامل : باکتريها – ويروسها – قارچها – عوامل ژنتيکی تغيير يافته – عوامل عفونی پيشرفته- واکسن 
يا ارگانيسمهای مقاوم چند داروئی وسمومی که ناشی از ارگانيسمهائی که مشابه عوامل شيميائيند ميگردد. 
اس��تفاده از س��الحهای غيرمتعارف برای هدف جنگ بولزيکی درهمه کشورها گزارش شده است وبه سال 
1300 ميالدی ودوران تاتارها برميگردد که از اجسام عفونی درارتش خود استفاده ميکردند. حدود 400سال 
قبل درزمان جنگ فرانس��ه وهند سواران انگليس��ی پتوهای آلوده به آبله را به هندی های امريکائی ميدادند. 
امروزه بعد ازبيش از يک دهه ازپايان جنگ سرد همچنان خطر سالحهای بيولزيکی بعنوان يک خطر واقعی 
مهيب وترس��ناک باقی مانده است . واقعه 11 سپتامبر در2001 وحمالت س��ياه زخم اکتبر 2001 آگاهی از 
خطرات احتمالی تروريس��م بيولژيکی را ارتقاء داد. وفعاليتهای امنيت ملی درسازمان های کشوری با تمرکز 

روی کاربرد سالح های غير متعارف دردنيا افزايش يافته است. 
بحث ونتیجه گیری : دردنيای امروز سالح های بيولزيکی وبيماريهای عفونی ناشی از آن چالشهائی را 
برای سيس��تمهای مراقبت بهداشتی وبهداشت عموم مطرح ميسازد. از سوی ديگر شيوع وظهور بيماريهای 
عفونی مانند سارس – جنون گاوی – آبله ميمونی – آنفلوآنزای مرغی وبيماريهای تغيير يافته نوظهور مانند 
سل کوتاه وبلند مدت مسئوليت بسيار سنگينی رابرای متخصصين وپرستاران جهت شناسائی – تشخيص 
ودرمان بموقع يک بيماری ايجاد ميکند. تشخيص ونظارت بموقع وسريع بيماريهای عفونی جزء اقدامات حياتی 
برای آمادگی جهت حمالت بيولژيکی احتمالی اس��ت. معموال تروريسم شيميائی دارای اثرات فوری وآشکار 
است ولی حمالتی که با استفاده از عوامل بيولژيکی انجام ميگيرد به احتمال زياد دارای اثر فوری نيست وتاثير 
آن متعاقب دوره کمون ارگانيسم ظاهر ميشود. بنابراين توجه به زمان يک جزء بحرانی جهت تشخيص بموقه 
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ونظارت ومراقبت بربيماريهای عفونی است. شناسائی وتشخيص بيماريهای عفونی بنا به دودليل مهم هستند: 
1- به ارائه دهندگان اجازه ميدهد که درمان پيشگيری کننده موثر رادرزمان مناسب تجويز کنند 2- فرصت 

انتقال عوامل بيماريزا را به حداقل برسانند. 

واژه های کلیدی: مراقبتهایپرستاری-بیوتروریسم
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بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ

محمد بهنام مقدم *
mbehnammoghadam@yahoo.com  مربی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مقدمه: ترياژ به معنی س��واکردن و طبقه بندی کردن می باش��د . اولويت بندی ارائه خدمات هنگام حوادث در 
ص�ورتی ک�ه بط�ور دقيق انجام نپذيرد ممکن است باعث تلف شدن عده ای از افراد حادثه ديده گردد . مطالعه 

حاضر به هدف بررسی ميزان آگاهی دانشجويان پرستاری از ترياژ بود. 
روش: اين مطالعه يک پژوهش توصيفی - تحليلی بود که بر روی 60نفر از دانشجويان پرستاری سال آخر 
صورت پذيرفت . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده ها با کمک نرم افزار آماری 16spss و 

آزمون های آماری T Test و ANOVA و ساير تست هاي مرتبط مورد تجزيه و تحلي�ل قرار گرفت . 
یافته ها : ميانگين سن شرکت کنندگان 22 سال بود . 63 درص�د  دانشجويان زن و 37 درصد مرد بودن�د . 
ميزان آگاهی  در بيشتر دانشجويان) 59 درصد آنها( در سطح متوسط قرار داشت . بين ميزان آگاهی ب�ا جن�سيت 

ارتب�اط معنی داری وجود نداشت 
بحث و نتیجه گیری :  پرستاران يکی از ارکان اوليه و ضروری  امداد در مناطق حادثه ديده به شمار می رون�د 

و الزم است آموزش های مربوطه در دوران دانشجويی با جديت بيشتری صورت پذيرد

واژه های کلیدي:تریاژ،آگاهی،حوادث،دانشجویانپرستار 
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بررس�ی چالش ها و مش�کالت انجام تری�اژ از دیدگاه پرس�تاران در 
بیمارستان های آموزشی درمانی یاسوج

محمد بهنام مقدم *، محمد جواد سادات
mbehnammoghadam@yahoo.com - ٭ مربی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مقدمه:اثر بخش ترين ترياژ، اقدامی است که بيمار در بهترين زمان به بهترين محل انتقال يافته و بهترين خدمات 
درم�انی را دريافت کند . ترياژ در حقيقت يک فعاليت مديريتی قوی در ارائه خدمات درمانی به بيماران اورژانسی 
است و به خاطرسپاری و اجرای سريع و دقيق آن از نيازهای اساسی برای پرسنل بخش  اورژانس و اورژانس 
پيش بيمارس�تاني مح�سوب م�ي گ�ردد . ب�ا توجه به ضرورت انجام ترياژ در محل حادثه و نيز در بيمارستان، 
متاسفانه در اجرای آن مشکالت و چالشهای متع�ددی وج�ود دارد که لزوم برنامه ريزی برای حل اين مشکالت 

از اساسی ترين وظايف متوليان سيستم بهداشت و درمان کشور    می باشد. 
روش: اين مطالعه از طريق مصاحبه حضوری با پرستاران انجام شده است. نمونه های پژوهش را 40 نفر از 
پرستاران )رسمی – طرحی ( تشکيل می دهند که 24 نفر از آنان در بخش تروما و اورژانس مشغول به کار بوده 

اند . پس از انجام مصاحبه، جم�ع بن�دی چال�شها و م�شکالت انجام ترياژ به شرح زير ارائه می گردد. 
یافته ها : نتايج اين مطالعه  نشان داد که حداکثر %87 از واحدهای مورد پژوهش دوره آموزش تخصصی ترياژ 
را طی نکرده و حداکثر%94 از واحدها مسئوليت اصلی خود را نمی. نتايج بيانگر آن است که % 6/ 94 از واحدهای 
م�ورد پ�ژوهش معتقدند که فرهنگ غلط جامعه موجب اختالل در انجام صحيح ترياژ می گردد و همراهان بيمار 

خواه�ان رس�يدگی ب�ه بيم�ار خود هستند و حتی در مواردی شکايت صورت گرفته است . 
بحث و نتیجه گیری : با توجه به نياز جامعه به خدمات پيش بيمارستانی و بيمارستانی و افزايش روزاف�زون 
ح�وادث طبيع�ی و تصادفات جاده ای برنامه ريزی صحيح براي گروههای آموزشی پرستاری و حل مشکالت 
و چالشها شديداً احساس می گردد . اميد است که سيستم ترياژ کشور به يک نقطه قوت سيستم اورژانس تبديل 

شده و از حوادث مرگبار پيشگيري به عم�ل آيد

واژه های کلیدي: تریاژ،چالشها،پرستاران
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نقش بسیج در تربیت پرستار نظامی

لیال مرادی 
leyla.moradi1977@yahoo.com کارشناس بیمارستان شهید رحیمی - خرم آباد

مقدمه : ترديدی نيس��ت که مردم، اصليترين بخش يک جامعه زنده و پويا هستند .حکومتهايی که از متن 
مردم برخاس��ته و حضور مردم را در همه عرصه به همراه داش��ته باش��ند، جامعهای زنده، پويا و در 
حال پيش��رفت خواهند بود. بر همين اس��اس حضرت امام خمينی رحمهاهلل با بينش عميق خود، بارها بر 
جايگاه مهم مردم برای رساندن کشور به سعادت، تأکيد ورزيده و بر اين اساس، ايشان در پنجم آذرماه 
س��ال 1358، يعنی در مدتی کمتر از يک ماه بعد از حادثه تسخير النه جاسوسی، فرمان تاريخی تشکيل 
بس��يج را صادر فرمودند. امام با درايت بينظير خود در نخستين سالهای پيروزی انقالب و دفاع مقدس، 
قش��رهای گوناگون را به يکپارچگی و بسيج عمومی برای نجات کش��ور از بحران جنگ تشويق کردند. 
قدرت مردم در پرتو تدبير آن پير فرزانه و پيوند الهی آنان با يکديگر، نه تنها بهترين راهکار برای مواجهه 
با مصائب جنگ بود، بلکه بعد از جنگ نيز بسيج را بهعنوان يکی از مستحکمترين نهادهای کشور مطرح 
س��اخت. پرونده پرس��تاران در طول دفاع مقدس پر از ايثارگريها و رشادتها است و پرونده درخشان و 
سند افتخاری را از خود برجا گذاشتند.وپرس��تارنظامی پرستاران متخصص در زمينه مراقبتهای ويژه 
و مديريت ميباش��دکه آنان بيش��تر به عنوان يک گروه مستقل پرس��تاری بحساب ميآيند.هدف از تربيت 
پرس��تار نظامی حفظ آمادگی در برابر حوادث، باليا، فوريتها و تروماهای ناشی از آن است،که بسيج با 

پيشينه بسيار قوی خود می تواند در اين زمينه هم ياريگری بسيار توانمند باشد.
روش: مطالعه به صورت مروری،می باش��د و با جس��تجو در س��ايتها وبررس��ی اطالعات موجود 

گردآوری شده است. 
یافته ها : شاخصه های بسيج از منظر امام خمينی)ره( و رهبر عزيزمان و تعريف هويت بسيجی وبا 
تعمق و تدبر در فهم وجودی پرس��تاران در می يابيم که بس��يجی و پرستار نقاط مشترک زيادی دارند 
که مهمترين شاخصه های مشترکشان عبارتند از :اهل ارتباط با خدا، اخالص در عمل، کار برای رضای 
خدا،اهل گمنامی و بی نشانی، اهل حضور در صحنه، اهل عمل مجاهدانه، اهل تالش عاشقانه و مؤمنانه، 
صاحب اراده و همت بلند، پيشرو بودن و خط شکنی، آرمان خواهی توأم با عمل گرايی،اهل بصيرت،اهل 
اعتدال گرايی، بانظم و انضباط، پاس��دار خطوط فاصل،و بس��ياری از ش��اخص ها اين دو گروه از آن 
برخوردار می باشند. بحث ونتيجه گيری : در جنگ جهانی اول، تعداد پرستاران نظامی در حدود 4،000 
نفر در زمان جنگ بوده اس��ت. پرس��تارانی که گرايش آنها پرستاری نظامی است در مقابله با بحرانهای 
طبيعی و انسانس��از نظير جنگ،زلزله،سيل،و.... شايس��تگی و صالحيتهای الزم را برای امدادرسانی به 
مددجويان را پيدا ميکند،با توجه به خصوصيات مش��ترک بين بس��يجيان و پرستاران مخلص بهترين و 
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موثرترين نهادی که بتواند دس��ت اندر کارتربيت مناسب پرس��تاران نظامی باشد بسيج جامعه پزشکی 
اس��ت. لذا الزم است برای پيشبرد چنين هدفی زبده ترين و با انگيزه ترين پرستاران را انتخاب و تربيت 

نمود.چرا که در سخت ترين شرايط اين پرستارانند که منعطف ترينند

واژه هاي کلیدي: سیج،پرستار،پرستارنظامی
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نقش پرستار در بحران زدایی

*مهدی امیرخانی ,حسن جمشیدی ،محمد رضا بسطامی  ،علی یاقوت ،فاضل افروز
*کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه .مربی گروه فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقدمه : بحران غير مترقبه )Adventurous - Crisis( بدنبال حوادثی مانندسيل .زلزله.آتش سوزی و ... بوقوع 
پيوسته و منجر به تغييرات مهم و فاحش محيطی می گردد.مداخله در بحران از نوع پيشگيری ثانويه است که با 
تشخيص فوری و درمان همراه است و مداخله در بحران در روانپزشکی اجتماعی از موارد عمده فوريت به شمار 

می آيد.
یافته ها : برای رفع بحران در افراد بحران زده.تکنيکها و شيوه های گوناگون مداخله بکار گرفته می شود و 
هدف اصلی از اين مداخالت بازگرداندن افراد به وضعيت قبل از بحران می باشد.در اين ارتباط يکی از مسئوليتهای 
خطير پرستاران به ويژه روان پرستاران و پرستاران بهداشت جامعه.پيشگيری از بروز بحران در فرد و خانواده 
است.فرايند مداخله پرستار شامل مراحل بررسی .تشخيص.برنامه ريزی .تدابير پرستاری و ارزشيابی می باشد.

در مرحله نخست پرستار ضمن جمع آوری اطالعات و تعيين ماهيت بحران مبادرت به ارزيابی مسائل و تبعات آن 
.توانايی ها و قدرت سازگاری فرد و خانواده می نمايد.در بررسی و شناخت بحران پرستار الزم است به موارد 
اختصاصی زير توجه بيشتری نمايد:1- تعيين شدت واقعه و عکس العمل فرد نسبت به آن2 – تعيين توانايی طبيعی 
فرد و سيستمهای حمايتی 3 – تعيين نوع برداشت و نگرش فرد از حادثه 4 - تعيين قدرت سازگاری و کنار آمدن 
با بحران و ميزان استفاده از مکانيزم های تطابقی.البته متعاقب مشخص کردن حالتهای فوق می توان برنامه های 
پرستاری را به صورت دستکاری محيطی .حمايت اجتماعی .رويکرد فردی و رويکرد عمومی طبقه بندی نمود.
اصوالً تکنيکهايی که پرستار جهت اداره بحران استفاده می کند بايد فعال .متمرکز و کاوشگرانه باشد. مداخالت 
بايد هدفمند باشدتا راه حلها سريع انجام شوند. پرستار شيوه های مختلفی از جمله روشهای روان درمانی.توضيح 
دادن .القاءکردن.تقويت رفتار .حمايت از نقاط قوت.باال بردن اعتماد به نفس را با توجه به وضعيت بيمار بکار می 

گيرد و باالخره با انجام ارزشيابی اثرات مداخالت انجام شده را مشخص می نمايد. 
بحث و نتیجه گیری : پرستاران به عنوان افراد شفيق مستعد و متخصص در حين و قبل از بحران به طور ويژه 
در آموزش و آگاهی دادن به جامعه برای آمادگی در باليا.ترياژ بيماران در حين حوادث.مراقبت از حادثه ديدگان و 
پيگيری وضعيت آنها و فراهم کردن فرهنگ ايمنی و يادگيری مشارکت فعالی دارند که با سازماندهی اصولی آنها 
در بحران می توان صرفه جويی قابل مالحظه در وقت و تالش و ارتقاء ايمنی و کيفيت مراقبت پرستاری از حادثه 

ديدگان شد. کلمات کليدی:بحران .پرستار.مقابله.بررسی و شناخت 

واژه هاي کلیدي: کلماتکلیدی:بحران،پرستار،مقابله،بررسیوشناخت
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نقش پرستاران در بالیا

سکینه قربانی* ، ام لیال بهارلویی
sk_ghorbani@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد پرستاری مدیریت درمان

مقدمه:کشور ايران نيز در طول تاريخ به علل گوناگون وشرايط و ويژگی های جغرافيايی، اقتصادی، فرهنگی،سياسی، 
عالوه بر حوادث ناشی از عامل انسانی، باحوادث و بحران های طبيعی و غير طبيعی مواجه بوده است بنابراين اداره 

بحران شرکت و همکاری تمامی اعضای آموزش ديده تيم سالمت به ويژه پرستاران را می طلبد. 
روش : اين مقاله از طريق بررسی و مرور مقاالت انتشار يافته در سايت های معتبر تهيه شده است. 

یافته ها : سوانح و باليای طبيعی زندگی ميليون ها نفر در سراسر جهان را تحت تاثير قرار داده و توسعه 
جوامع و ملل را با چالش روبرو ساخته است بر اساس آمارهای موجود، کشور ايران از جمله آسيب پذيرترين 
کشورهای جهان در برابر سوانح طبيعی است. در ايران باليای طبيعی تنها در طی هفت سال بيش از دو هزار و 
يکصدو پنجاه و هفت ميليارد ريال خسارت به کشور ما وارد نموده است و ايران از نظر آمار وقوع باليای طبيعی 
پس از هند، بنگالدش و چين مقام چهارم را درقاره اسيا داراست. به طوری که در حد فاصل سال های 1365 تا 
1375 تقريبا 400000 نفر در اثر وقوع باليا ی طبيعی فوت کرده و حدود 1560000 نفر تحت تاثير وقوع اين باليا 
قرار گرفته اند. رخ دادن حوادث گوناگون، نياز به نيروی پرستاری با تجربه و دارای دانش و مهارت الزم برای 
پاسخ به اين موارد با استقالل رأی و اعتماد به نفس است اين افراد بايد دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در 
بکارگيری مهارت های برقراری ارتباط مناسب با انسان ها بوده ومسائل اخالقی و قانونی را مد نظر قرار دهند.به 
طوريکه در پژوهش قنبری)1390( با وجود يک برنامه مقابله با باليا توانست ميانگين نمره کل آمادگی پرستاران 
را از 75/14 به 104/77 ارتقا دهد. در واقع آموزش به عنوان يک ش��يوه اثربخش در آماده س��ازی پرسنل و به 
خصوص پرستاران جهت پاسخگويی به باليا درمواجهه با آن می باشد. داشتن مهارت در مديريت و رهبری 
نيز از جمله نقش های ويژه پرستاران است. پرستار می تواند با آمادگی و کارآيی زياد نقش مؤثری در اعمال 
روش های پيشرفته داشته و مسؤول مراقبت های ويژه بوده و از مرحله ترياژ تا مرحله احيا و نجات بيمار با 

تيم درمانی همکاری نموده و تا بازگشت بيمار به زندگی عادی همراه او باشد. 
بحث و نتیجه گیری : پرستاران به عنوان افراد پيش گام در بهداشت و درمان جامعه، نقش مّهمی در قبل، حين و پس 
از باليا دارند. ارتقاء توان حرفه ای اين افراد جهت کمک به افراد آسيب ديده از اصول اوليه مديريت سالمت در حوادث 
و باليا می باشد.با افزايش اعتماد به نفس پرستاران و تخصصی کردن آموزش برای پرستاران و استفاده از مهارتهای 
آنها می توان در دوره بحران بيشترين استفاده را از اين قشر داشت همچنين الزم است برای پرستاران توسط مسوولين 

دوره هايی برای افزايش يادگيری در بحران، قدرت تفکر، رهبری و مهارت های ارتباطی در نظر گرفت. . 

واژه هاي کلیدي: پرستاران،بالیا،مهارت
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پرستاری بالیا

غالمعباس کیانی 
shabnam.danaie@gmail.com کارشناسی ارشد

مقدمه: باليا، حوادث و رخدادهايی می باشند که با حداقل يا بدون هيچ اخطار و هشداری اتفاق می افتند و باعث 
فروپاش��ی زندگی و شايد سبب مرگ و مجروح شدن شمار زيادی از افراد می شوند ممکن است حادثه طبيعی 
يا ساخته دست بشر باشد و سبب تخريب و ويرانی های فراوانی شوند که بدون کمک سايرين نمی توان از آن 
حوادث نجات پيدا کرد. بحث: سه نوع باليا وجود دارد که شامل باليای طبيعی )زلزله( و بشر ساخته )انفجارات 
هس��ته ای( و نوع هيبريدی )افزايش دمای زمين( می باشند و سطوح باليا سه سطح دارد که در برگيرنده سطح 
جزيی، متوس��ط و بسيار بزرگ است. برای مقابله با باليا، اقدامات سامان دهنده اوضاع و تعديل اثرات باليا به 
دنبال بروز باليا بايد انجام شود و مديريت باليا در اين مورد اقداماتی را انجام می دهد و به ترتيب اجرا می شوند 
س��ازمان ها و مشاغل کليدی مرتبط با مديريت باليا شامل سازمان های خدمات سالمتی )بيمارستان ها( و غير 
خدمات سالمتی )پليس( می شود و برای ارتقاء، سطح سالمت جامعه، طرح های مديريت باليا اجرا می شوند که 
هدف کلی آن، ارائه سريع و دقيق و موثر خدمات بهداشتی با حداکثر امکانات برای به حداقل رساندن ميزان مرگ 
و مير است و در اهداف جزيی، آمادگی مطلوب کارکنان و منابع برای اجرای موثر در موقعيت باليا الزم است و 
آگاه کردن افراد جامعه از پيامدها، گامهايی هستند که در سطوح فردی و سازمانی بايد اجرا شوند. تشکيل کميته 
مديريت باليا مهم است و ارکان تشکيل دهنده آن بطور دقيق بايد تعيين شوند اقدامات معيار و مناسبی همچون، 
اسکان دادن افراد و اولويت بندی کردن مصدومين و ترياژ آنها انجام شود واحدهای مستندسازی وقايع، روابط 
عمومی، خدمات اوليه و اساسی و مديريت کنترل ازدحام و امنيت افراد از موارد ضروری اند که بايد تشکيل شوند. 
در بخش مديريت باليا پرستار نقش دارد و بررسی و ارزيابی جامعه را انجام می دهد و ميزان تهديدهای بالقوه 
و بالفعل را تعيين می کند و کمک به اجرايی کردن طرح های باليا در جامعه می کند تشکيل اتاق کنترل باليا و تيم 
واکنش سريع با حضور تخصص های پزشکی و پرستاری و ساير کارکنان مرتبط ضرورت دارد.تيم کنترل باليا 
مسئول جمع آوری اطالعات و ارتباطات است. تخت های بستری مورد نياز را در مديريت باليا تعيين و پيش بينی 
می نمايند و سيستم های حمايتی، پشتيبانی را با تدارکات کامل حفظ و نگهداری می کنند يکی از مراحل مهم در 
مديريت باليا آموزش و تمرين است بخاطر اين که تمامی افراد شرکت کننده در طرح با وظايف خود آشنايی کامل 
داشته باشند و تجهيزات آماده کار باشند به دفعات طرح باليا تمرين و تکرار می شود و طرح های مرتبط با باليا که 
توسط مديريت باليا آماده شده است الزم است اجرايی بشوند و بيشتر آنها روی فعاليت های پيشگيری از باليای 
انسانی متمرکز است و بعد از اجرايی شدن تمام طرح های باليا، ارزشيابی و موثر بودن طرح ها انجام می شود و 
با ديدگاه انتقادی بايد طرح بطور موثر ارزشيابی شود و مشکالت آن برطرف و افراد با وظايف خود بطور کامل 
آشنا شوند و تجهيزات آماده بکار و فاصله های بين گروههای اجرايی از بين برود و بطور موثر و کارآمد طرح 
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اجرا شود. نتيجه: باليا موقعيت اضطراری اند و پرستاران نيروهای کمک کننده به مديريت باليا می باشند بنابراين 
هماهنگی و اقدامات واحدهای مختلف را الزم دارد و يک ضرورت اساسی برای مديريت کارآمد است که بتواند 

حمايت و پشتيبانی الزم را از مجروحين با تعداد زياد به عمل آورد. 

واژه هاي کلیدي: بالیا،پرستار،مدیریت
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راهبردهای مقابله ای بیماران سکته مغزی مبتنی برمفاهیم اصلی مدل 
پرستاری توانبخشی ماک

مریم شجاع، اصغر دالوندی *، زینب ابراهیم پور
asghardalvandi@gmail.com  ٭ استادیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مقدمه : سکته، يک عامل مهم تهديد در زندگی است که می تواند منجر به تغيير در شيوه زندگی شود. بيماران اولين 
هفته های بعد از سکته را يک فاجعه شخصی توصيف می کنند، که آنها را به استفاده از استراتژی های مقابله ای 
به منظور ايجاد تعادل برای بازسازی يک زندگی قابل قبول، ناگزير می سازد. اين مطالعه با هدف بررسی مفاهيم 
اصلی سه مرحله اول مدل توان بخشی ماک و مداخالت پرستاری مربوط به راهبردهای مقابله ای بيماران سکته 

مغزی با مروری بر مطالعات مرتبط انجام شد. 
روش: اين پژوهش يک مقاله مروری است که براساس مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اينترنتی در پايگاه 
های داده ای معتبر با استفاده از کلمات کليدی پرستاری توانبخشی سکته مغزی، مدل های توانبخشی، راهبردهای 

مقابله ای و مدل ماک انجام گرفته است. 
یافته ها : مطالعات انجام ش��ده در زمينه گزارش موردی، گذشته نگر و آينده نگر بوده است. اکثر يافته های 
مطالعات نشان داد بيماران سکته مغزی ترکيبی از راهبردهای مقابله ای متعددی را استفاده می نمايند، اما تمرکز 
اوليه مراقبت ها بر نتايج عملکردی بيماران می باشد، در حاليکه عملکرد روانی و شناختی به عنوان مشکل ترين 

ناحيه برای مراقبت های توانبخشی اين بيماران معرفی شده است.
بحث و نتیجه گیری : نتايج مطالعات نشان می دهد شناسايی راه های مقابله ای موثر ممکن است منجر به 
توس��عه مداخالت کارآمد ش��ود. به طور کلی با توجه به مفاهيم اصلی سه مرحله اول مدل ماک که بکارگيری 
راهبردهای مقابله ای بيماران سکته مغزی را بررسی و ارزيابی می کند اکثر يافته های مطالعات نشان می دهد، 

کيفيت زندگی ممکن است توسط راه های مقابله ای با بيماری تعيين شود. 

واژه هاي کلیدي: توانبخشیسکتهمغزی،مدلهایتوانبخشی،راهبردهایمقابلهای،مدلماک،استراتژیهایمقابلهای
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بررسی سطح دانش پرستاران شاغل در مرکز شهید بهشتی انزلی بندر 
انزلی در رابطه با حوادث غیر مترقبه و پروتکل آن

فاطمه رشیدی مزدهی *، مرضیه جهانی
F.rashidi38@yahoo. com ٭ دانشجوی ارشدمدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیالن

مقدمه: در سالهای اخير جهان شاهد حوادث و بحران هايی بوده که اثرات مهلک انسانی بيشماری بجا گذاشته 
است و طبق آمار در طول دو دهه گذشته حوادث غير مترقبه طبيعی در سراسر دنيا منجر به مرگ حداقل 2 ميليون 
نفر گرديده است.کشور ايران نيز در طول تاريخ بعلت وجود شرايط و ويژگی های خاص جغرافيايی،اقتصادی 
و سياسی با حوادث و باليای طبيعی و غير طبيعی زيادی مواجه بوده است،بطوری که طبق آمار ايران جزو 10 
کشور بالخيز دنيا مطرح بوده و پس از هند و بنگالدش و چين،مقان چهارم را در قاره آسيا دارا می باشد و سهم 
ايران از اين حوادث 6درصد کل باليای جهان می باشد.در طول 8 سال گذشته 1000 زلزله 3 تا 3.7 ريشتری در 
ايران بوقوع پيوسته که در آن 2500بيليون ريال خسارت به بدنه اقتصاد وارد و 200000 نفر از هموطنان ما را 
بکام مرگ کشانده است.   بطور کلی شرايط بحران موقعيت ويژه ای است که اداره آن شرکت و همکاری تمامی 
اعضاء آموزش ديده و تيم س��المت را می طلب��د و رخ دادن حوادث گوناگون،نياز به نيروهای مراقبت ماهر از 
جمله پرستاران با تجربه و دارای دانش و مهارت باال را می طلبد.نتايج پژوهش های مختلف حاکی از نقش مثبت 
پرستاران با تجربه و دوره ديده در زمان رويارويی با حوادث بوده است و می بايد به اين نکته توجه نمود که 
بدست آوردن اين دانش و مهارت تنها از طريق آموزش های مداوم محقق می شود.   لذا امروزه توجه به برنامه 
ريزی های اساسی در زمينه آموزش و مديريت بحران از مسائلی است که در راس کار مديران قرار گرفته و در 
اين راستا بيمارستانها و مراکز آموزشی –درمانی نيز تحت تاثير اين سياست،نيروهای خود را تحت اموزش های 
ساليانه جهت آشنايی با بحران و مديريت بحران قرار می دهند.اين تحقيق با هدف تعيين سطح دانش پرستاران 
شاغل در مرکز درمانی شهيد بهشتی بندرانزلی در رابطه با حوادث غير مترقبه و پروتکل آن در سال 90 انجام 
شده است و روش کار در اين مطالعه مقطعی، به اين صورت بوده است که محقق از يک پرسشنامه محقق ساخته، 
بر اساس پروتکل حوادث غير مترقبه مصوب اداره پرستاری دانشگاه گيالن استفاده نموده است که بعد از توزيع 
و جمع اوری پرسشنامه ها، داده های آن بررسی و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج آن در اختيار مديريت 

خدمات پرستاری آن مرکز قرار گرفته تا با استفاده از نتايج آن به پيشرفت اهداف سازمانی کمک گرديده باشد. 
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خودکارآم�دی بیماران س�کته مغزی مبتنی برمفاهی�م اصلی مدل 
پرستاری توانبخشی ماک

زینب ابراهیم پور، اصغر دالوندی *، مریم شجاع
asghardalvandi@gmail.com ٭ استادیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: سکته مغزی يکی از مهم ترين علل ناتوانی طوالنی مدت در ميان جوانان وسالمندان می باشد و فاکتور 
مهمی در افزايش ناتوانی های مرتبط با سن است. بسياری از بيمارانی که در اثر صدمات مغزی دچار ناتوانی 
شده اند، در رسيدن به حداکثر توانايی عملکرد جسمی، اقتصادی و اجتماعی دچار مشکل می شوند. اين مطالعه با 
هدف بررسی خودکارآمدی بيماران سکته مغزی مبتنی بر بررسی مفاهيم اساسی مدل پرستاری توانبخشی ماک 
با مروری بر مطالعات مرتبط انجام شد. روش: اين پژوهش يک مقاله مروری است که براساس مطالعات کتابخانه 
ای و جس��تجوهای اينترنتی در پايگاه های داده ای معتبر با اس��تفاده از کلمات کليدی توانبخشی سکته مغزی، 

خودکارآمدی بيماران سکته مغزی، زندگی پس از سکته مغزی و مدل ماک انجام گرفته است. 
یافته ها: نتايج مطالعات بررسی ش��ده حاکی از اثرات مثبت آموزش و مداخالت پرستاری برخودکارآمدی 
بيماران سکته مغزی است و نشان می دهد که خودکارآمدی، يک متغير مهم و اثر گذار در ارتباط با نتايج مختلف 
پس از سکته شامل کيفيت زندگی يا درک وضعيت سالمتی، افسردگی، فعاليت های روزمره زندگی و تا حدودی 

عملکرد فيزيکی است. 
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات مثبت اين مطالعات که در راستا و تائيد اهداف تئوری ماک هستند و 
از آنجاييکه بيشترين خودکارآمدی ايجاد شده در طی سه مرحله نهايی مدل ماک که شامل مرحله ترکيب، شکل 
گيری و خوديابی است، اتفاق می افتد، توصيه می شود که مطالعات بيشتری جهت بررسی اين مدل و اثرات آن بر 
جامعه بيماران سکته مغزی انجام گيرد تا به بيمار کمک شود که به حداکثر سطح مطلوب فيزيکی، روانی، اجتماعی 
و حرفه ای علی رغم محدوديت های محيطی و فيزيولوژيکی برسد. همچنين مدل مناسبی را برای کادر درمانی 

پايه ريزی کند. 

واژه هاي کلیدي: توانبخشیسکتهمغزی،مدلهایتوانبخشی،پرستاریسکتهمغزی،خودکارآمدیبیمارانسکتهمغزی،
مدلماک.
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بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر)عج( 
بروجن در زمینه مقابله با حوادث وبالیا در سال 1392

الهه رئیسی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: کشور ايران به واسطه موقعيت جغرافيايی و شرايط اقليمی در معرض خطرات و حوادث طبيعی گوناگون 
قرار داشته که عموما به بحران تبديل می شوند.در بخش سالمت در حوادث غيرمترقبه، بيمارستان ها به عنوان 
واحد اصلی ارائه خدمات درنظر گرفته می شوند که نقش پرستاران در ارائه اين خدمات از اهميت ويژه ای برخوردار 
است . لذا اين پژوهش با هدف تعيين ميزان آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در بيمارستان وليعصر)عج( بروجن 

در زمينه مقابله با حوادث وباليا در سال 1392 انجام شد.
روش : اين پژوهش مطالعه ای توصيفی-تحليلی است که بصورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه پژوهش 
را کليه پرستاران شاغل در بيمارستان وليعصر)عج( بروجن تشکيل می دهد. روش نمونه گيری به روش تمام 
شماری و ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته شامل اطالعات دموگرافيک و سؤاالت سنجش دانش و نگرش 
درمورد حوادث و باليا می باش��د. برای بررسی روايی آن از روش روايی صوری و از طريق آزمون مقدماتی، 
همسانی درونی پرسشنامه با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ 74.7% تاييد گرديد. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

Spss نتايج با استفاده از نرم افزار
یافته ها : متوسط سن شرکت کنندگان 34 سال است و ميانگين سابقه کار آنان 10 سال می باشد. 43.3 درصد 
عنوان کردند در دوره آموزشی حوادث وباليا شرکت داشته اند . از 60 نفرجمعيت پژوهش، متوسط آگاهی افراد 
40.3درصد و متوسط نگرش آنان 96.6 درصد می باشد.اختالف معنی داری بين سطح آگاهی و گذراندن دوره 
های آموزشی ديده نشد. . )p=0.067( بين سطح نگرش و گذراندن دوره های آموزشی اختالف معنی داری ديده 

)P=0.0001(. شد
بحث و نتیجه گیری : باتوجه به نقش پرستاران در حوادث و باليا و اهميت ارتقاء آگاهی آنان جهت اداره بحران 
هايی که بصورت غيرمترقبه اتفاق می افتد، لزوم برگزاری کارگاه های آموزشی ضمن خدمت توصيه می شود. 

واژه هاي کلیدي: کلیدواژه:حوادثوبالیا،پرستاران،آگاهی،نگرش
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اولین گام پرستاری در برخورد با سوختگی

مسلم منصوری *، امه لیال علیخواه، سیدجلیل حسینی ایرانی، زهرا ایازی
zigzag.2007_to@yahoo.co.in ٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مقدمه: باالترين آمار مرگ و مير بعد از حوادث رانندگی،سوختگی ها می باشد.اکثر آتش سوزی ها و سوختگی 
ها در منازل يا هنگام بحران وباليا،اتفاق می افتد و بيشترين قربانيان کودکان هستند که به علت مايعات داغ،دچار 
سوختگی می شوند.بنابراين اقدامات سريع و اوليه پرستاری در محل حادثه با توجه به منشأ سوختگی در کمک 

به مصدوم بويژه در بخش اورژانس اهميت فراوانی دارد. 
روش : مطالعه حاضر يک پژوهش مروری می باشد که با بررسی منابع معتبر علمی پزشکی وپرستاری در 

سال 1392 تدوين شده است. 
یافته ها: در فرد آس��يب ديده با شعله آتش ضمن حفظ آرامش و خونسردی و بدون اتالف وقت،دور کردن 
مصدوم از محل حادثه و خاموش کردن مصدوم شعله ور با لحاف،پتو،کت و يا آب معمولی و تميز و در صورت 
نبودن هيچ يک از وس��ايل مذکور،خوابانيدن و غلتاندن مصدوم روی زمين،خارج کردن لباس وزيورآالت وی 
درصورتيکه لباس نچسبيده باش��دوارجاع به بيمارستان مهمترين اقدام می باشد. در سوختگی ناشی از مواد 
شيميائی،خارج کردن لباس های مصدوم،شستشوی محل ضايعه با آب فراوان به مدت 30-15دقيقه و عدم استفاده 
از مواد شيميائی خنثی کننده مهمترين اقدام می باشد.در برخورد با سوختگی های الکتريکی،قطع جريان برق،توجه 
ويژه به وضعيت قلبی تنفس��ی و در صورت ضرورت اجرای عمليات احيای قلبی ريوی حائز اهميت اس��ت.در 
برخورد با مصدومان سوختگی ناشی از فراورده های نفتی،استفاده از آب سرد و استفاده از پارافين،کره،وازلين 
ياروغن بچه برای محو تدريجی موارد سوختگی با قير و در نهايت انتقال مصدومان به مرکز پزشکی مجهز از 

اهم اقدامات می باشد.
بحث ونتیجه گیری: دانش،آگاهی و عملکرد پرستار در اورژانس پيش بيمارستانی و نحوه برخورد او با انواع 
سوختگی ها در اورژانس از چنان اهميتی برخوردار است که آموزش های دوره ای منظم را برای افزايش عملکرد 

آنان می طلبد. 

واژه هاي کلیدي: پرستاری،سوختگی
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بررسی میزان تبعیت پرستاران از گایدالین های ترومای سندرم حاد 
کرونری در بخش تریاژ اورژانس

سعیده سیاری *، منیر نوبهار
sdh_sayari@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه علوم پزشکی سمنان

مقدمه: گايدالين ها شامل توصيه های سيستماتيک جهت کمک به تصميم گيری پرستاران و بيماران در باره ارائه 
مراقبت سالمتی در موقعيت های بالينی خاص می باشد که جهت بهبود کيفيت مراقبت های پرستاری، کاستن از 
تفاوت در عملکردهای بالينی و اطمينان از اثربخشی و بهره وری، توسعه يافته اند. هدف اين مطالعه تعيين ميزان 

تبعيت پرستاران از گايدالين های ترومای سندرم حاد کرونری در بخش ترياژ اورژانس بود. 
روش: اين مطالعه توصيفی مقطعی در سال 1392 در بيمارستان کوثر سمنان که مرکز اورژانس قلب می باشد، 
انجام شد. مشارکت کنندگان، کارشناس پرستاری شاغل در بخش اورژانس بيمارستان بودند. ابزار جمع آوری 
اطالعات شامل پرسشنامه های دموگرافيک و پرسشنامه انجمن قلب امريکا در ترومای سندم حاد کرونری بود. 

تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 انجام شد.
یافته ها: نتايج نشان داد که شرکت کننده ها حداقل 22 و حداکثر 42 سال داشتند )ميانگين و انحراف معيار 
6/85± 31/56(،80 درصد خانم بودند. حداقل سابقه کار 1 و حداکثر 20 سال )ميانگين و انحراف معيار 5/46 ± 
6/50(، س��ابقه کار در بخش اورژانس حداقل 1 و حداکثر 9 س��ال )ميانگين و انحراف معيار 2/28± 3/10( و 70 
درصد آن ها شيفت در گردش بودند. 50 درصد آنان در برنامه بازآموزی قلبی شرکت کرده بودند. ميزان تبعيت 

0P/01 و <P 0/007 آنان از گايدالين ها بين 70 تا 100 درصد بود. سن و جنس با مراقبت از راه وريدی

واژه هاي کلیدي: پرستاران،تریاژاورژانس،گایدالینهایترومایسندرمحادکرونری
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ارزیاب�ی راهکاره�ای کنترل ریس�ک های بخ�ش ICU از دیدگاه 
پرستاران

الهه خراسانی *، مرضیه جعفریان جزی، گلرخ عتیقه چیان، محمدحسین یارمحمدیان
٭دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: مديريت ريسک بالينی و خطاهای پزشکی قسمتی بارز از مديريت بيمارستان ها شده است. شرايط حساس 
و پيچيده بخش های خاص مانند ICU در کنترل وضعيت بيماران بدحال، ممکن اس��ت موجب افزايش خطا در 
عملکردهای مراقبتی بيماران شود.هدف اين مقاله شناسايی، ارزيابی و ارائه اقدام مناسب برای کنترل، کاهش و 

حذف خطرات احتمالی فعاليت بخش ICU بيمارستان الزهرا)س( در سال 1391 می باشد.
 ICU روش: اين پژوهش به شيوه کيفی با استفاده از مصاحبه با افراد مسئول و صاحبان فرآيند در بخش
بيمارستان الزهرا)س( شهر اصفهان در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کليه صاحبان فرآيند و افرادی 

بود که با فرآيند های بخش آشنايی داشتند. 
یافته ها: در اين مطالعه برای خطاهای مرتبط با هر دسته از فعاليت ها راهکارهايی پيشنهاد شد. برای نمونه 
اين راهکارها در رابطه با استفاده از دهانشويه شامل همراهی پرستار وکمک بهيار، در مورد گاواژ کردن شامل 
پر بودن کاف تراک، باال بودن 30تا40 درجه زير س��ر بيمار، در مورد رگ گيری شامل استفاده از برانول تازه، 
در مورد انتقال بيمار از تخت به برانکارد شامل ايجاد ايمنی تخت و آرام کردن بيمار پيشنهاد شد. در مورد ساير 

فعاليت ها نيز راهکارها ارايه شد. 
بحث و نتیجه گیری: براساس نتايج ارايه شده، اولويت ها و اقدام پيشنهادی جهت حذف يا کاهش خطاهای 
شناس��ايی شده شامل مواردی همچون آموزش گايدالين شناس��ايی بيمار به پرسنل، آشنايی کامل با دارو و 
عوارض احتمالی آن، آموزش مايع درمانی، کنترل صحت عملکرد تجهيزات، آموزش فرايندهای بهداشت و کنترل 

عفونت و ... می باشد. 

ICUواژه هاي کلیدي: بیمارستان،راهکار،ریسک،
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عنوان:پیامده�ای روان ش�ناختی ومداخالت پرس�تاری درحوادث 
غیرمترقبه

مریم کشاورز *، زینب طهماسبی، فرزانه خمزده، نرگس کمالیان
2nfums@gmail.com - ٭ کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقدمه : باليا وحوادث اسيب هايی هستند که کليه افرادجامعه راتحت تاثيرقرارقرارداده وباعث تخريب وسيعی 
ميگردند . متاسفانه بالياموجب ايجادصدمات فزايندهای درکليه سطوح افرادجامعه ميگردد . هرنوع باليابه عنوان 
يک اسيب روانی واجتماعی ويک تهديدبسيارجدی جسمی ويک استرس روان شناختی است باليای طبيعی درسطح 
جهان هرسال منجربه مرگ ومعلوليت جسمی وروانی ميليون هانفر وصدمات مالی بسيارمي گردد . مطالعات 
وتحقيقات متعددی درزمينه اثرات روانی حوادث غيرمترقبه برجامعه انسانی انجام گرفته است که هرکدام مبين 
اپيدميولوژی بسياروسيع ازاختالالت روان شناختی است . ديويدوهمکاران )1999( درطی مطالعه خودبرروی 
بازماندگان گردباداندرو ) جنوب فلوريدادرس��ال 1992( ميان اختالل اس��ترس پس ازسانحه را 36% افسردگی 
اساسی 30% اختالل اضطاری منتشره 11% واختالل پانيک 10% درطی 6 تا 12 ماه پس ازگردبادبراورد نمودند . 
درمطالعه ديگربه دنبال يک زلزله مخرب درهندوستان درسال 1996 بازماندگان مبتالبه اختالل روانی را 59% بيان 
کردندکه ازاين ميان 23% مبتالبه اختالل استرس پس ازسانحه و 21% دارای اختالل افسردگی اساسی بودند اگرچه 
بطورمعمول درسال دوم بعدازبالياميزان شروع بيماری روانی کاهش ميابداماپس ازان دربرخی افرادبصورت 
مزمن وپايدارباقی ميماند . شايع ترين پيامدروانی بدنبال باليااختالل استرس پس ازسانحه است اماسايراختالالت 
عبارتندازاختالل افسردگی اساسی اختالل اضطرابی اختاللپانيک اختالل شبه جسمی واختالل خواب ميباشد . 
تجربيات کشورهايی که درمعرض سوانح وحوادث بوده اند نشان ميدهد که خدمات روان شناختی وپرستاری 

ارائه شده متعاقب اين حوادث به افراداسيب ديده درکاهش عوارض بعدانها بسيارارزنده ای خواهدداشت .  
بحث و نتیجه گیری : بديهی است درمان اختالالت روانشناختی پس ازباليايک امرتخصصی است اماهمکاری 
سايرحرف ازجمله پرستاران ضرورت خاصی دارد . پرستاران ضمن اگاهی وشناخت از عوارض روان شناختی 
باليا ميتوانند مداخالت متعددی انجام دهند . ازجمله : شناس��ايی وارزيابی وارجاع بيماران به مراکزتخصصی 
کمک درکاهش فشارروانی ازطريق برخوردصحيح ومناسب افزايش توانايی فرد درجهت سازگاری بهتر اموزش 

مهارت های مقابله ای جهت کاهش اضطراب وتنيدگی وغيره . 

واژه هاي کلیدي: کلماتکلیدی:پیامدهایروانشناختی،مداخالتپرستاری،حوادث
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نقش امداد عاطفی کودکان در هنگام مواجهه با بالیا

مهدی امیرخانی، حسن جمشیدی، مصطفی بیژنی، محمد رضا بسطامی، شیما شیدایی
کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه، مربی گروه فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقدمه : باليا اتفاقات ناگهانی و مصيبت باری هستند که الگوی زندگی افراد جامعه را مختل کرده و جان انسانها را 
به خطر می اندازند.انجمن روانپزشکی آمريکا. باليا را به عنوان يک رويداد آسيب زا همراه با مرگ واقعی يا تهديد 
به مرگ .ترس شديد .وحشت و نااميدی بيان می کند و در اين ميان کودکان يکی از آسيب پذيرترين اقشارجامعه 

می باشند. 
یافته ها :کمک به کودکان جهت پيشگيری و يا غلبه برمشکالت عاطفی در هنگام مواجهه با باليا يکی از مهمترين 
دغدغه های والدين و کارکنان بهداشتی است.تحقيقات نشان داده اند که کودکان در مواجهه با باليا طيف وسيعی 
از واکنش ها را از خود بروز می دهند. ترومای روانشناختی يا آسيب هيجانی يک پاسخ طبيعی است که در هر 
کودک در مواجهه با يک حادثه جدی رخ می دهد. اين حالت باعث ايجاد خاطرات هيجانی درباره حادثه گشته و در 
ساختارهای عمقی مغز ذخيره می گردد و خطر آسيب هيجانی را با خود به دنبال دارد.فقدان اعتماد به نفس در 
کودکان بزرگتر و ترس از تکرار حادثه در کودکان کوچکتر واکنش های شايعی هستند که بعد از باليا به وضوح 
مشاهده می شوند.تحقيقات نشان می دهد در کودکان کمتر از 5 سال .ترس جدايی از والدين.بی حرکتی .حرکات 
بی هدف.بازگشت به رفتارهای پيشين و ترس رفتارهای شايعی هستند که در هنگام باليا مشاهده می شوند.کمک 
به کودکانی که دچار ترومای عاطفی گرديده اند بايستی از همان صحنه وقوع رويداد شروع گردد و بر حسب 
نوع حادثه و سن کودک بايستی به اقداماتی از قبيل ايجاد يک پناهگاه امن برای وی. دور بودن کودک از رسانه 
های خبری.شناسايی کودکان دچار ديسترس حاد و پانيک .استفاده از رفتارهای کالمی و غير کالمی و کمک به 
کودک جهت بيان احساس��ات روی آورد. موارد زير در کمک به کاهش اضطراب کودکان می تواند کمک کننده 
باشد: زندگی با افرادی که کودک با آنها آشنايی کامل دارد.ادامه امور روزمره در خانواده )کودک در اين وضعيت 
احساس امنيت می کند(.درک احساسات و عکس العملهای کودک .کنترل بچه ها برای اجتناب از ديدن صحنه های 

دلخراش .صحبت در مورد آنچه به وقوع پيوسته و جوابگويی به سئواالت کودکان. 
بحث و نتیجه گیری: از آنجا که کودکان س��رمايه های ملی هر کش��وری هستند. با ايجاد آگاهی و تدارک 
روشهای مراقبتی و توانبخشی مناسب روانی می توان در ايجاد بهداشت روانی کودکان و در نهايت جامعه مؤثر 

بود. 

واژه های کلیدی:بالیا،کودکان،حمایتروحی،امدادعاطفي
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بررسی اثرات بعد از زلزله بر روی محیط زیست

محمدرضا ترقی خواه
mr.taraghikhah@gmail.com 

به طور کلی حوادث ناشی از زلزله به دو دسته اوليه و ثانويه تقسيم می شوند. حوادث اوليه حوادثی هستند که 
در لحظه زلزله اتفاق می افتند مانند تخريب وحوادث ثانويه حوادثی هستند که بعد از زلزله به وجود می آيند يا بر 
اثر پس لرزهها و مخاطرات زمين شناسی و سونامی در مواردی منجر به نشت نيروگاه های اتمی و کارخانه های 
هسته ای می شوند و در نتيجه باعث تخريب و تهديد جدی برای محيط زيست می شوند.اين مقاله در پی ارزيابی 
ايمنی محيط زيست پس از زلزله است. هدف اين مقاله اين است که ابتدا ارزيابی درباره انواع زباله ها و مواد زائد 
خطرناک که بس از زلزله به وجود می آيند آش��نا ش��ويم پيرو اين ارزيابی راه حل های بالقوه برای اين مسائل 
کليدی شامل جابجايی جمعيت و اسکان در خانه های موقت،ايمنی و بهبود بهبود عملکرد حفاظت از محيط زيست، 
استراتژی های توسعه صنعتی و بهبود توليد می باشد. اطالعات به دست آمده از اين ارزيابی می تواند درک ما را 
از علل ريشه ای، و همچنين پيشگيری، واکنش های اضطراری و کاهش اثرات زيست محيطی از باليای طبيعی در 
آينده را بيشتر کند.هم چنين اين مقاله موضوعاتی را که در خصوص تاثير زبالههايی که ناشی از حوادث ثانويه 

پس از زلزله است، مورد بررسی قرار ميدهد 

واژه هاي کلیدي: زلزله،ارزیابیریسکزیستمحیطی،آسیبهایثانویه،ایمنی،آبآشامیدنی،موادزائد
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توانبخشی مبتنی برجامعه و آموزش و پرورش فراگیر

مهناز احمدی، پروین تقی زاده *
Ersai12@ yahoo.com ٭ کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه پرستاری – مامایی اراک

مقدمه : در چند دهه اخير، آموزش و توانبخشی دستخوش تحوالت و نگرشهاای گسترده ای شده است. 
به طوری که از ارائه يک سری آموزشها و اقدامات توانبخشی و دستيابی توانايی فرد معلول فراتر رفته 
و يک زندگی اجتماعی و الحاق فرد معلول به جامعه را مدنظر قرار می دهد. بعد از چندين دهه توانبخشی 
در مؤسس��ات، مش��خص شده اس��ت که کار آنان در زمينه کيفيت و کارآيی مثبت نبوده است. بنابراين 
طرح توانبخش��ی مبتنی برجامعه 5مطرح گرديد. از ديدگاه سازمان بهداشت جهانی، يونسکو و سازمان 
بهداش��ت جهانی، توانبخش��ی مبتنی برجامعه راهبردی در درون برنامه توسعه جامعه، به منظوراجرای 

توانبخشی، عدالت اجتماعی و پيوستن تمامی افرادی که به نوعی ناتوانی دارند به جامعه است. 
روش : اين مطالعه با اس��تفاده از منايع کتابخانه ای و اس��تفاده از سايتهای معتبر علمی انجام شده 

است. 
یافته ها : توانبخش��ی مبتنی برجامعه با اين مفهوم آغاز ش��د که هس��ته اصلی فعاليت، محيط زيست 
عادی و خانه معلولين باش��د و با آموزش خانواده، به معلول کمک شود که امور شخصی خود را انجام 
دهد. اما بتدريج اين رويکرد نيز مفاهيم پيچيد هتری را در برگرفت به طوريکه اس��تراتژی پذيرفته ش��ده 
همگام با سياست های توسعه اجتماعی در جهت تحقق اهداف زير به اجرا در می آيد: ايجاد فرصت های 
برابر،2-پيوس��تگی و الحاق اجتماعی معلوليت از طريق تالش و مش��ارکت افراد دارای ناتوانی، خانواده 
ه��ا، افراد جامعه و همکاری کادر خدمات بهداش��تی، درمانی، آموزش��ی و حرفه ای . رويکرد جديد يک 
حرکت تخصصی اس��ت که نياز به همکاريهای بين بخش��ی دارد و در خدمات يک سازمان خالصه نمی 
ش��ود. بنابراين برنامه های توانبخش��ی مبتنی بر جامعه برای ش��روع و پايدارماندن، نياز به همکاری و 
مس��اعدت هفت بخش مربوط را دارد که عبارتند از : اف��راد دارای ناتوانی، خانواده افراد دارای ناتوانی، 
جامعه، دولت، س��ازمانهای غير دولتی محلی ف منطقه ای و بين المللی، متخصصين پزش��کی، بهداشتی، 
مربيان، متخصصين علوم اجتماعی و ساير تخصص ها و بخش خصوصی . درسايه همکاری و شرکت 
همه جانبه هفت گروه فوق الذکر، توانبخشی مبتنی برجامعه خواهد توانست سياستها و برنام ههای خود 
را ب��ه اج��را در آورد و جايگاه صحيح افراد دارای ناتوانی را به آن ها بازگرداند. سياس��تگذاری برنامه 
های توانبخش��ی مبتنی برجامعه براساس اجزاء ذيل می باشد : ايجاد نگرش مثبت نسبت به افراد دارای 
ناتوانی، پيش بينی سرويس��های خدمات توانبخش��ی عملکردی، ايجاد فرصتهايی در زمينه منبع در آمد 
در س��طح خردوکالن، تدارک وپيش بينی فرصت های آموزشی و تربيتی، پيش بينی تسهيالت مراقبتی، 

پيشگيری از عوامل مسبب ناتوانی، مديريت، کنترل و ارزيابی.
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 بحث و نتیجه گیری : بايد توجه داشت که اثرگذاری و اثرپذيری کليه اجزای برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه، 
هماهنگی و اجرای دقيق سياست های مطرح شده را می خواهد که خود در سايه مديريتی مؤثر تحقق خواهد 
يافت. آموزش افراد بايد زير نظر يک مديريت مؤثر صورت گيرد و اطالعات بايد برای حصول اطمينان از رسيدن 

به هدف موردنظر جمع آوری، بازبينی وارزيابی شوند. 
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پاسخ های فیزیولوژیک مغز در پاسخ به تصادفات جاده ای

بابک خدایی 
vet_babak@yahoo.com  دامپزشک مرکز تحقیقات علوم و اعصاب شفا

مقدمه: مديريت ريسک بالينی و خطاهای پزشکی قسمتی بارز از مديريت بيمارستان ها شده است. شرايط حساس 
و پيچيده بخش های خاص مانند ICU در کنترل وضعيت بيماران بدحال، ممکن است موجب افزايش خطا در 
عملکردهای مراقبتی بيماران شود.هدف اين مقاله شناسايی، ارزيابی و ارائه اقدام مناسب برای کنترل، کاهش و 

حذف خطرات احتمالی فعاليت بخش ICU بيمارستان الزهرا)س( در سال 1391 مي باشد.
 ICU روش: اين پژوهش به شيوه کيفی با استفاده از مصاحبه با افراد مسئول و صاحبان فرآيند در بخش
بيمارستان الزهرا)س( شهر اصفهان در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کليه صاحبان فرآيند و افرادی 

بود که با فرآيند های بخش آشنايی داشتند. 
یافته ها: در اين مطالعه براي خطاهاي مرتبط با هر دسته از فعاليت ها راهکارهايي پيشنهاد شد. براي نمونه 
اين راهکارها در رابطه با استفاده از دهانشويه شامل همراهي پرستار  وکمک بهيار، در مورد گاواژ کردن شامل 
پر بودن کاف تراک، باال بودن 30تا40 درجه زير س��ر بيمار، در مورد رگ گيری شامل استفاده از برانول تازه، 
در مورد انتقال بيمار از تخت به برانکارد شامل ايجاد ايمنی تخت و آرام کردن بيمار پيشنهاد شد. در مورد ساير 

فعاليت ها نيز راهکارها ارايه شد.
بحث و نتیجه گیري: براساس نتايج ارايه شده، اولويت ها و اقدام پيشنهادی جهت حذف يا کاهش خطاهای 
شناس��ايی شده شامل مواردي همچون آموزش گايدالين شناس��ايی بيمار به پرسنل، آشنايی کامل با دارو و 
عوارض احتمالي آن، آموزش مايع درماني، کنترل صحت عملکرد تجهيزات، آموزش فرايندهای بهداشت و کنترل 

عفونت و ... می باشد.

ICUواژه هاي کلیدي:بیمارستان،راهکار،ریسک،
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بررسی رابطه ی بین سرسختی روان شناختی و تحمل پریشانی با تاب 
آوری در امدادگران اکیب های امدادی هالل احمر استان قم

سمیرا سنگی *، ساره سنگی
samirasanghy@yahoo.com ٭ کارشناسی ارشد مرکز علمی کاربردی هالل احمر استان قم

مقدمه : وجود تفاوتهای فردی و ويژگی های شخصيتی متفاوت،واکنش افراد رانسبت به موقعيتها و فشارزاها 
متمايز می کند يکی از اين ويژگی های شخصيتی،سرسختی روان شناختی است.اين پژوهش با هدف بررسی 
رابطه ی بين سرسختی روان شناختی و تحمل پريشانی با تاب آوری در امدادگران اکيب های امدادی هالل احمر 

استان قم انجام شده است.
روش : اين مطالعه، يک مطالعه توصيفی است که بر روی 60 نفر از امدادگران مستقر در اکيب های امدادی 
هالل احمر استان قم بودندو به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها 
در اين پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه سرسختی روان شناختی)27ماده( و 
پرسشنامه تحمل پريشانی)15 ماده( و مقياس سنجش تاب آوری کونور و ديويدسون )HSE( استفاده شد که با 
استفاده از آزمونهای رگرسيون چندگانه و همبستگی پيرسون و به کارگيری نرم افزار SPSS 15 تجزيه و تحليل 

انجام گرفت.
یافته ها: بين متغيرهای فردی )سن، سابقه ی خدمت، تحصيالت( با تاب آوری رابطه معناداری مثبت وجود 
دارد. بين تابآوری و سرسختی روان شناختی )0/143( وتاب آوری و تحمل پريشانی)0/310 ( و بين سرسختی 

روان شناختی و تحمل پريشانی )0/594 ( ارتباط معناداری مثبتی وجود دارد. 
بحث و نتیجه گیری: با افزايش سرسختی روان شناختی، تاب آوری امدادگران افزايش پيدا کرده و بالعکس 
با کاهش سرسختی روانشناختی، ميزان تاب آوری امدادگران کاهش پيدا می کندو از طرف ديگر هر چقدر تحمل 
پريشانی امدادگران بيشتر باشد ميزان تاب آوری آنان نيز افزايش می يابد و بالعکس. با افزايش ميزان سرسختی 

روان شناختی امدادگران ميزان تاب آوری آنان نيز افزايش می يابد.  

واژه هاي کلیدي: کلماتکلیدی:سرسختیروانشناختی،تحملپریشانی،تاباوری،امدادگران
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سالمت روان در کودکان در باالیای طبیعی

سارا رضایی 
rezaii.sara@ymail.com کارشناس ارشد بیمارستان کارگرنژاد کاشان

مقدمه: کودکان نيز پس از وقوع حوادث و باليا از نظر عاطفی و هيجانی تحت تاثير قرار می گيرند، اما در بسياری 
موارد مراقبت از آنها تنها محدود به رفع نيازهای اوليه يا صدمات جس��مانی آنها می ش��ود. پس از يک حادثه 

پراسترس و ناگوار، کودکان ممکن است به شکلهای مختلفی واکنش نشان دهند. 
روش: اين مطالعه با بررس��ی پژوهش های انجام شده در زمينه سالمت روان کودکان در باليا و مطالعات 
کتابخانه ای انجام شده است. يافته ها: کودکان ممکن است در سنين مختلف واکنش ها و عالئم متفاوتی را در 
شرايط بحرانی نشان دهند که عامل زمان و باقی ماندن در اين شرايط مشکالتشان را به شکل جدی تری نمايان 
می س��ازد. برخی از مهمترين مش��کالتی که کودکان پس از بحران با آنها روبرو می شوند توسط دهباشی و 
همکارانش)1383( به صورت زير طبقه بندی شده اند: سنين پيش از دبستان)5-1 سال(: ترس از جدايی و چسبيدن 
بيش از حد به والدين، ترس از بيگانه ها و بی اعتمادی به ديگران، ترس از تاريکی، خودداری از تنها خوابيدن، ترس 
از اشيای خيالی و حيوانات، ديدن رؤياهای ترسناک، برگشت به رفتارهای مراحل اوليه رشدی مثل شب ادراری 
و مکيدن انگشت، مشکل در خوابيدن، فعاليت بيش از حد و پرخاشگری، اختالل در صحبت کردن، سکوت يا لکنت 
زبان)ص16(. کودکان دبستانی)11-6 سال(: احساس غمگينی، انجام بازی های تکراری)فاجعه ای را که برايشان 
رخ داده در بازی دوباره اجرا می کنند(، مشکالت خواب)بی خوابی، پرخوابی يا رؤياهای ترسناک(، اضطراب و 
نگرانی در مورد سرنوشت اعضای خانواده)ترس از تکرار شدن اتفاقی که منجر به از دست دادن نزديکانشان 
شود(، مشکالت تحصيلی، بی اشتهايی، شب ادراری، پرخاشگری، شکايت های بدنی مثل درد شکم و سردرد)ص 
17(. نوجوانی)س��نين 18-12 سال(: عالئم بدنی مثل دردهای شکمی، سردرد، ناراحتی های پوستی و دردهای 
مبهم، مشکالت خواب و کابوس، نزاع با ديگران و تحريک پذيری، افت تحصيلی، روآوردن به سيگار يا مواد مخدر، 
طغيان و سرکشی در خانه و مدرسه، افسردگی يا غمگينی و از دست دادن عالقه به تفريح يا فعاليت های گروهی 

با دوستان)ص 17(. 
نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهند که مددکاران اجتماعی اولين گروه های متخصص در حوزه حمايت 
روانی اجتماعی هستند که برای ارائه خدمت در شرايط بحرانی ناشی از باليا به مناطق آسيب ديده می شتابند. 
کودکان به عنوان يکی از آسيب پذيرترين گروه های انسانی در اين دوره نيازمند دريافت خدماتی ساختار يافته و 
مبتنی بر نيازشان هستند. از اين رو ضرورت دارد مددکاران اجتماعی بر اساس راهنمای عمل و با توجه به الزامات 
از پيش تعيين شده ای به ارائه خدمت بپردازند. الزاماتی که در اين مقاله بر اساس گزارش های ملی و بين المللی، 
تجربيات گروه کارشناسی و محورهای بدست آمده از جلسات FGD با کودکانی که تجربه حضور در شرايط 
بحرانی پس از يک بالی طبيعی را داشتند، طراحی شدند. خدمات مددکاری اجتماعی می توانند به صورت ثابت و 
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سيار و در قالب پايگاه های حمايت از کودکان در شرايط بحرانی، فضاهای دوستدار کودک و نوجوان، مهدکودک 
و کتابخانه سيار به کودکان ارائه شوند. تأکيد بر جلوگيری از جدا شدن کودکان و تالش برای بازپيوند خانواده 
از مهمترين فعاليت هايی است که انتظار می رود مددکاران اجتماعی در چنين شرايطی برای اجرا و ساماندهی آن 

تالش نمايند. 
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بررس�ی رابط�ه بی�ن فرس�ودگی ش�غلی و ت�اب آوری در پرس�نل 
فوریت های پزشکی

جواد شجاع فرد *، ناصر پورصادق، قاسم شهرآشوب
shjavad59@yahoo.com ٭ دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه : فرسودگی شغلی، يک احساس ذهنی درونی است که باعث ايجاد احساسات و نگرشهای منفی فرد در 
ارتباط با شغلش و اختالل در عملکرد حرفه ای او می شود.در مقابل شرايط استرس زای شغلی، ظرفيت تاب آوری 
به عنوان يک پيش بينی کننده جهت جلوگيری و کاهش فرسودگی شغلی محسوب می گردد.پژوهش حاضر جهت 

تعيين ارتباط بين فرسودگی شغلی و تاب آوری در بين کارکنان فوريتهای پزشکی در سال 1391 انجام شد. 
روش: در اين پژوهش 228 نفر از کارکنان عملياتی اورژانس تهران بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه 
آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ) MBI ( و پرسشنامه تاب 
آوری کانر و ديويدسون )CD-RIS ( استفاده گرديد و با استفاده از روش آماری همبستگی پيرسون ارتباط بين 

متغير ها بررسی گرديد.
یافته ها : نتايج تحقيق نشان می دهد که بين ويژگی فردی تاب آوری و ابعاد فرسودگی شغلی رابطه معنی داری 
در سطح p>0/001 وجود دارد،ولی ارتباطی بين ابعاد فرسودگی شغلی و متغير های جمعيت شناختی ديده نشد. 
بحث و نتیجه گیری: سالمت روان کارکنان فوريتهای پزشکی به داليل متعدد نسبت به ساير اقشار جامعه در 
معرض خطر می باشد، بر اساس نتايج اين تحقيق، هر چقدر تاب آوری افراد باالتر باشد، ميزان فرسودگی شغلی 

آنها کاهش می يابد.   



پوستر196

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

نقش کاردرمانی در مدیریت بحران

حجت اله حقگو *، سیدعلی حسینی، ابراهیم پیشیاره
h.haghgoo@uswr.ac.ir ٭ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران

مقدمه: باليای طبيعی معموالً ترسناک و مهيب هستند چونکه کنترلی بر آنها نداريم و نميدانيم که کی و کجا اتفاق 
می افتند. آنچه که ميتوان کنترل کرد چگونگی آماده شدن بعنوان افراد حرفه ای، جوامع يا دولتها جهت مقابله و 
مواجهه با خطراتی اس��ت که اين باليای طبيعی باخودمی آورند. فقدان مديريت بحران و ارائه هماهنگ خدمات 
ميتواند بنوبه خود بر آسيبها و صدمات حاصله بيفزايد. اگرچه از باليای طبيعی گريزی نيست ولی با آمادگی 
مناسب قبلی و خدمات سازمان يافته بعد از وقوع حادثه، ميتوان زنده ماند و با تکيه بر تجارب و تالشهای حرفه 

ای تمامی افراد درگير ازجمله کار درمانگران به روال طبيعی زندگی برگشت. 
یافته ها : کاردرمانگران ميتوانند برای مديريت بحرانهای ناشی از باليا يک استراتژی مناسب و کامل شامل 
موارد زير طراحی کنند. تمامی جنبه های مديريت بحران شامل سازماندهی مراکز، پيشگيری از باليا، تسکين و 
تخفيف عوارض ناشی از سوانح، آماده سازی برای خدمات رسانی، نيازمنديهای تکنولوژيک، خدمات، تسکين آالم 
و توانبخشی، بازسازی و بهبودی، توسعه ظرفيتها، مديريت دانش و تحقيق و توسعه را پوشش دهد. ايده بايد 
نگرانی های تمامی بخشهای جامعه شامل افراد با تواناييهای مختلف و تقليل يافته مثل سالمندان، زنان، کودکان، 

معلولين وديگر گروههای آسيب پذير با تکيه بر اصول برابری و اينتگريشن را برطرف کند. 
بحث و نتیجه گیری: اين ايده با هدف ش��فاف سازی و مسئوليت پذيری در تمامی جنبه های مديريت باليا 
از طريق درگير ساختن جامعه، سازمانهای مبتنی بر جامعه، نهادها و سازمانهای جوامع شهری و محلی عملی 
ميگردد.با عملياتی شدن اين ايده، با مشارکت فعال مردم، از آالم و دردهای ناشی از حوادث و باليا کاسته و به 
ارتقاء کيفيت زندگی مردم آسيب ديده منجر ميشود. در اين بخش مزايا و سپس راهکارهای استفاده از نيروی 
تخصصی کاردرمانگران جهت ارائه خدمات حرفه ای به آسيب ديدگان حوادث و باليا مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت. 

واژه هاي کلیدي: بحران،توانبخشی،کاردرمانی،مدیریت.
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بهداش�ت روان، رویکردی نو در کاهش اختال الت روانی کودکان 
در حوادث غیرمترقبه وبالیا

فاطمه معین گربکان *، مرجان فروردین
m_avril52@yahoo.com ٭ کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه: باليای طبيعی وحوادث غيرمترقبه يکی از عمده ترين عوامليست که آسايش بشر را آشفته کرده و او را 
به چاره جويی وا داشته است.کشور ما در طول تاريخ همواره با حوادث غير مترقبه وباليای متعددی مواجهه 
است که اين حوادث می تواند مشکالتی از جمله اختال الت روانی را در افراد باز مانده ايجاد نمايد. کودکان بنا به 
داليل متعدد برای مبتال شدن به بيماريهای روانی ناشی از بحران مستعد هستند زيرا مهارتهای شناختی آنان 
نسبت به بزرگساالن کمتر رشد کرده و ممکن است در فهم و پردازش رويدادها محدوديتهايی داشته باشند. هم 
چنين تجارب کودکان درمواجهه شدن با مصيبت ها ممکن است محدود باشند و آنان از مهارتهای بزرگساالن و 

مکانيزم های دفاعی الزم برای مديريت استرس برخوردار نباشند. 
روش : مطالعه حاضر، از نوع نيمه تجربی، که نمونه گيری آن کودکان 6 تا 11 سال روستای باغيا ن از توابع 
شهرستان کاکی در استان بوشهر، پس از حادثه زلزله فروردين سال 92 می باشد که، برنامه های آموزشی مناسب 
شامل ايجاد يک ساختا رمناسب برای فعاليت های توانبخشی، تشويق لفظی و انجام بازی برای بيان افکار و احساسات، 
گوش دادن و درک آنچه کودک مکررا راجع به رويداد بحران بيان می کند ودرگير کردن کودک در تدارک و سايل 
اضطراری مورد نياز خانواده، شناسايی در مورد محرک ها و خاطراتی که احساسات و حافظه را تحريک می کند 

توسط کارشناسان بهداشت روان شهرستان گناوه به مدت سه ماه پس از وقوع حادثه انجام شده است. 
یافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده از راهکارهای روانشناختی برای کودکان در سن 6تا11 سال 
می تواند به کودک اجازه دهد که گفتگو درباره شرايط دشوار ناشی از بحران را شناخته و به کشف راه حلهای 
مناسبژ به وسيله خودشان توانمند تر شوند.انجام فعاليتهای بدنی و بازی در اين سن، کودکان را هر چه زودتر 
به فعاليتهای روزانه برخواهد گرداند و ولی بايد در نظر داشت که به انان فشار وارد نشود و توقعات برنامه های 

پيش بينی شده را با شکيبايی و آرامش از آنان توقع داشت. 
بحث و نتیجه گیری : از آنجائيکه کودکان س��رمايه های ملی هر کش��ور می باشند،  تيم بهداشت روان با 
رويکردی نو به اختالالت روانی پس از حادثه در کودکان می تواند نقش بس��زايی در کاهش آن داش��ته باشند 
.ضروريست که تيم بهداشت روان بايد قادر باشد موقعيت بحرانی را شناسايی و مداخالت مناسب را طرح ريزی 
و اجرانمايد. پيشگيری اوليه اختالالت روانی ناشی از حوادث غير مترقبه و بحران، بوسيله آموزش و مداخله در 

موقعيتهای بحرانی جهت کمک به تقويت فرايند های تطابقی افراد اعمال کنند. 

واژه هاي کلیدي: حوادثغیرمترقبه،کودکان،اختالالتروانی،بهداشتروان
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غربالگ�ری و مداخالت روانی اجتماعی جهت کاه�ش PTSD در 
زلزله استان بوشهر سال 1392

فاطمه اکبری زاده 
fakbari1@yahoo.com کارمند دانشگاه علوم پزشکی - بوشهر

مقدمه: يکی از باليای طبيعی که به اشکال مختلف زندگی انسانها را تحت تاثير قرار داده  و تهديدی جدی برای 
جامعه به شمار می آيد زلزله است. اين پژوهش با هدف غربالگری افراد مبتال به استرس حاد پس از ضربه  و 
مداخالت روانی اجتماعی انجام گرفته بعد از آن در منطقه زلزله زده شهرستان دشتی استان بوشهر در سال 1392 

تهيه شده است.
روش:  سه روز بعد از وقوع زلزله توسط 10 تيم  غربالگری آموزش ديده به صورت چادر به چادر، پرسشنامه 
های استرس پس از ضربه تکميل گرديدند. بعد از استخراج اسامی مبتاليان و تقسيم بندی آنها بر اساس گروه 

سنی و جنسيت در گروههای 8 تا 10 نفره مداخالت روانشناختی برای بزرگساالن و کودکان انجام شد. 
یافته ها: غربالگريهای انجام شده برای 100 درصد خانوارهای روستايی و شهری منطقه آسيب ديده نشان داد 
که 9%  از جمعيت  ساکن در منطقه شهری) 227 نفر ( و 2/8 درصد در منطقه روستايی )80 نفر ( دچار اختالت 
روانشناختی بعد از زلزله بودند. بيشترين درصد شامل گروه سنی باالی 18 سال )4/8% در منطقه شهری و و 
1/2% در منطقه روستايی( بود. نتايج مداخالت انجام گرفته بر روی شرکت کنندگان به طور معنی داری در کاهش 

.)p>001( عالئم استرس حاد پس از ضربه  موثر بود
بحث و نتیجه گیری: نتايج مداخالت روانی اجتماعی  در بزرگساالن و کودکان توانسته است عالئم  استرس 

پس از ضربه را کاهش داده و به برگشت مبتاليان  به زندگی عادی کمک نمايد.

PTSDواژه هاي کلیدي: بالیا،،مداخالتروانیاجتماعی
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بهداشت روانی در مدیریت بحران

پروین تترپور 
p.tatarpoor@gmail.com سوپروایزر آموزشی 

مقدمه : طبق تعريف سازمان جهانی بهداشت، سالمت و رفاه کامل جسمی روانی و اجتماعی صرفا فقدان 
بيماری نمی باش��د. بسياری از عوامل سبب بروز عوارض سوء بر سالمت انسان ميشوند. وقوع حوادث 
با مرگ و مير باال، آس��يبهای جس��می، روحی روانی و اجتماعی همراه است وميتواند سالمتی افراد باز 
مان��ده در محل آس��يب ديده را به خطر بياندازد. بعد از وقوع حوادث و بالي��ا، مردم نياز فوری به غذای 
کافی، پوشاک، بهداشت ودرمان و ... دارند،.يکی از ابعاد سالمتی که پس ازوقوع حوادث کمترمورد توجه 
قرار می گيرد رسيدگی به بهداشت روان بازماندگان حادثه و حتی امدادگران حاضر در صحنه می باشد. 
ويرانيهای طبيعی و خسارات مالی را ميتوان با تالشهای مردمی و دولت در مدت کوتاهی جبران کرد اما 
آس��يبهای روحی روانی افراد زير آوارهای غم و اندوه را به س��ادگی نميتوان بهبودبخشيد. شايد سالها 
زمان نياز دارد تا پس لرزه های روانی و اجتماعی اين فاجعه به آرامش برسد. توجه به شرايط بهداشت 
روحی و روانی افراد در محل و تخفيف دادن آسيبهای روانی يکی از الويتها و مهمترين ابعاد کاری است 
که بايد در مديريت بحران به آن پرداخته ش��ود. برنامه ريزی برای بهداش��ت روان انس��انها در مناطق 

درمعرض خطر در سه مرحله قبل،حين و پس از وقوع حادثه بايد انجام گيرد. 
بحث و نتیجه گیری : متخصصان بهداش��ت روانی معتقدند که شناس��ايی فشارهای روحی روانی و 
کنترل آنها و آموزش روش��های مقابله ای مثبت و مبتنی بر حل مس��ئله ميتواند در تامين بهداشت روانی 
اف��راد موثر واقع گردد. در حوادث غيرمترقبه و باليای طبيعی تقريبا واکنش��های روانی افراد به حوادث 
يکس��ان است بحث آموزش امدادگران و کادر درمان برای کمک به حادثه ديدگان در مراحل اوليه پس از 
وقوع و س��پس کمک به خود امدادگران و درمانگران جهت سازگاری و انطباق با شرايط موجود،آموزش 
افراد در سطوح مختلف و ارائه راهکارهای عملی در زمينه بهداشت و سالمت عمومی، آماده سازی آنان 
قبل از وقوع ميتواند از تخريب روانی بيش��تر آنها در هنگام وقوع حوادث پيش��گيری نموده و با آموزش 
تيمی در جهت کمک به بازسازی و ناتوانی روانی افراد باز مانده کمک موثری نمود. اينکه افراد حاضر در 
صحنه وقوع باليا چه واکنشی نشان می دهند، بسته به وسعت حادثه، طول مدت آن، درجه ای از خطر که 
فرد را تهديد می کند، مسئوليت افراد، ثبات واکنشها و هيجانات، مکانيسمهای سازگاری، تجربيات گذشته، 
فراوانی تجربيات مش��ابه، توقعات فردی، آموزش افراد، مصيبتهای اخير در زندگی افراد، حمايت و درک 

همکاران و مديران، مداخله رسانه ها و آشنايی با قربانيها و ... دارد. 
نتیجه گیری: ارائه آموزش��های قبل از وقوع باليا و انجام مانورهای عملی بر حس��ب تجربيات قبلی 
حوادث پيش آمده، تدوين س��ناريوها و فيلم های کاربردی ميتواند در جهت پيش��گيری وکاهش شيوع و 
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تش��ديد عوارض روانی با هدف افزايش توان انطباق و آماده س��ازی بازمان��دگان و افراد حادثه ديده و 
امدادگران، تقويت مهارتهای اجتماعی آنان، کمک به جامعه برای س��ازماندهی مجدد،خودياری، بازسازی 

جامعه و به وجود آوردن امنيت روانی از طريق مشاوره در ارتقاء سطح سالمت آنها موثر واقع شود. 

واژه هاي کلیدي: بهداشتروانی،مدیریتبحران
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تاثیر سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل

محسن سلیمی امان آباد *، ابراهیم صالح آبادی
salimi2008@yahoo.con ٭ کارشناس ارشد جامعه شناسی - خراسان شمالی

با پيشرفت فناوری و به کارگيری تسليحات هوشمند و نامتعارف، جنگ ها ماهيت پيچيده و مخرب تری به خود 
گرفته اند. تعرض و قدرت طلبی استکبار جهانی و کشورهای زورمدار به بهانه-های واهی به ساير ملل و کشورهای 
جهان در شکل و ماهيت جديد توسعه يافته و هر روز در گوشه ای از جهان شاهد کشتار انبوه مردم و تخريب، 
انهدام منابع، سرمايه ها و زير ساخت های ملی کشورها بر اثر آتش ويرانگر دشمنان هستيم که با وضعيت کنونی 
اين روند متوقف نشده و ادامه خواهد يافت. پدافند غير عامل با مفهوم کلی ايجاد آمادگی و دفاع در برابر تهاجم، 
بدون استفاده از سالح و درگيرشدن مستقيم، امروزه به عنوان عمده ترين راه شناخته شده برای ايستادگی در 
برابر طمع ورزی های دش��منان محسوب می شود. پدافند غير عامل گرچه به ظاهر موضوع جديدی است اما در 
واقع موضوعی است که در نبردهای تاريخی همواره وجود داشته و باالخص در زمان صدر اسالم به عنوان يک 
تاکتيک دفاعی مناسب بهره گرفته اند. در پدافند غير عامل احساس امنيت مردم به پايداری و استقامت آنها کمک می 
کندو باعث کاهش تاثيرگذاری عمليات روانی دشمن در افکار عمومی می شود. طبيعی است که اگر افکار عمومی 
جامعه احساس کنند در مقابل حمالت دشمن امکان مقاومت، حفظ منابع و سرمايه ها و اداره جامعه وجود دارد و 
با استقامت مختصر می-شود پيروز شد بطور طبيعی استقامت و روحيه پايداری در نزد آن ملت افزايش می يابد. 
و اين مهم محقق نمی شود مگر با وجود ميزان باالی سرمايه اجتماعی. در اين مقاله سعی شده است که تعاريف 
و اصول پدافند غير عامل و همچنين سرمايه اجتماعی )اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی( را 
براساس نظر صاحبنظران بيان و ارتباط ميان آن ها را تبيين نماييم و در انتها به نتيجه گيری پرداخته خواهد شد. 

واژه هاي کلیدي: سرمایهاجتماعی،اعتماداجتماعی،مشارکتاجتماعی،انسجاماجتماعی،پدافندغیرعامل
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آسیب پذیری روانی نوجوانان در بالیا

فرخنده بهزادی
farkhondeh.behzadi@yahoo.com کارشناس ارشد بهداشت ودرمان-بندرگناوه

مقدمه: باليای طبيعی از عواملی به شمار می روند که همه روزه جوامع بشری را مورد تهديد قرار داده و باعث 
صدمات جسمی و روانی فراوانی علی الخصوص در نوجوانانی که در معرض فاجعه قرار گرفته اند می گردد به 
طوری که می تواند بهداشت روان آنان را مختل نمايد، در اين راستا اين پژوهش انجام گرديد. روش مرور متون 
اين مطالعه از نوع مروری بوده و روش جمع آوری مطالب از طريق مطالعه کتابخانه ای با کليد واژه های آسيب 
پذيری، نوجوانان و باليا بوده است. محتوا نوجوانان معموال" پس از حادثه دچار اختالل استرس پس از سانحه 
می شوند، اين اختالل يا به سرعت پس از سانحه ايجاد شده و يا ممکن است در چندين سال بعد عاليم خود را 
نشان دهد. واکنش افراد به بحران در سنين مختلف شامل قبل از مدرسه، مدرسه ونوجوانی با يکديگر متفاوت می 
باشد. ولی به طور کلی اين واکنشها شامل: از دست دادن کنترل وثبات، ترس، نگرانی، اضطراب، اختالالت خواب 
و شکايات جسمی می باشد. عالوه بر اين در نوجوانان به طور خاص باعث رفتار هايی مانند خودکشی و سوء 
مصرف مواد می شود. مطالعات نشان داده است که اثرات و پيامد های اين حوادث در دختران بيشتر از پسران می 
باشد. همچنين تجاربی چون از دست دادن همکالسی ها، دوستان، برادر و خواهر و مواجه شدن با مناظر دلخراش 
حادثه و باز ماندگانی که شديدا" صدمه ديده اند مشکالت اين گروه را افزايش می دهد. اگر چه بروز سريع عاليم 
و نشانه های عاطفی در نوجوانان نسبت به واکنشهای شديد وطوالنی مدت شايع تر است، ولی بايد دانست که 

عوارض روانی می تواند 3 تا 5 سال بعد از يک حادثه غير مترقبه ايجاد شود.
.بحث و نتیجه گیري: نوجوانی حساس ترين دوران زندگی انسانها بوده و نبود سالمت روان در اين سنين، 
سبب فقدان سالمتی روان در مراحل بعدی زندگی می گردد، بنا بر اين توجه به ار تقای سالمت روان نوجوانان 
درحوادث غير مترقبه و بعد از آن از اهميت بسزايی برخوردار است. واژه های کليدی: آسيب پذيری روانی، باليا، 

نوجوانان 

واژه هاي کلیدي: آسیبپذیریروانی،بالیا،نوجوانان
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بررس�ی رابطه مددکاری اجتماعی با توانمند س�ازی و امداد رسانی 
افراد آسیب دیده در بالیا

سمانه نیک طبع *، رضا عباسی راینی، محمود حدادیان، آزیتا سعیدی
saman@yahoo.com ٭ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بافت

مقدمه : زمانی که يکی از باليای طبيعی روی می دهد مردم يک اجتماع با مشکلی مشترک مواجه می شوند که 
تمامی افراد جامعه را درگير می کند. تحقيقات نشان می دهد که بسياری از افراد جامعه بحران زده به کمک ها و 
مداخالت فردی و گروهی نيازمندند اما منطق مداخالت مددکاری اجتماعی به ما می گويد که برای دستيابی به هدف 
قادرسازی در چنين موقعيتی بايد از مددکاری جامعه ای کمک گرفت، زيرا از يک طرف مشکل مشترک تمامی افراد 
جامعه را در برگرفته و از طرف ديگر همواره به دليل کمبود نيروی متخصص امکان مداخالت فردی و گروهی 

برای پاسخگويی به نيازهای افراد جامعه وجود ندارد.  
روش : پژوهش حاضر توصيفی - کتابخانه ای)اسنادی( می باشد و اطالعات با استفاده از روش کتابخانه ای 

و بانک های اطالعاتی و شبکه های کامپيوتری جمع آوری شده است .  
یافته ها : مددکاران کسانی هستند که می توانند در شرايطی که مشکالت چندگانه به صورت همزمان بروز 
کرده اند، عملکرد مناسبی در راستای توانمند نمودن گروه های آسيب ديده و آسيب پذير داشته باشند. به طور 
مشخص بسياری معتقدند در دوره بازسازی و بازتوانی پس از بحران نيز شرايط به گونه ای است که مداخالت 
مددکاری اجتماعی می تواند بسيار تعيين کننده باشد در دوره های زمانی مختلف پس از بحران )امداد و نجات، 
ساماندهی و بازسازی( مددکاران اجتماعی فعاليت های متفاوتی انجام می دهند. ساندت و مرملشتاين ) 1996 
(، داف��کا ) 1988 (، دادز و نورين��گ ) 1996 ( و کوک ) 1993 ( مجموعه فعاليت های مددکاران اجتماعی در زمان 
بحران را به پنج دسته اصلی تقسيم نموده اند:   1- حمايت های فردی و خانوادگی، 2- برقراری ارتباط بين منابع 
و نيازهای افراد و کمک به مددجويان برای دسترسی به منابع، 3- پيشگيری از ايجاد هرگونه مشکل فيزيکی و 
روانی، 4- پيشگيری از فروپاشی افراد، خانواده ها، سازمان ها و اجتماعات 5- مداخله برای تغيير سيستم های 

خرد و کالن به منظور رفاه مددجويان .  
بحث و نتیجه گیری : تمرکز صرف مددکاران اجتماعی بر مداخالت محدود روانی اجتماعی بسيار کمتر از 
انتظاری است که می توان از مددکاری اجتماعی در شرايط بحرانی داشت. از نظر او الزم است مددکاران به برنامه 
ها و اقداماتی بپردازند که در نهايت تسهيل کننده شرايط برای شکل گيری يا بازسازی شبکه های اجتماعی و 
دستيابی به عدالت اجتماعی فراهم شود. حرفه مددکاری اجتماعی مداخالت خود را در سه سطح فردی، گروهی 
و جامعه ای انجام می دهد و هدف از مداخالت در هر سه سطح قادرسازی و توانمندسازی افراد برای مواجهه 
با مش��کل است. در روزهای اول پس از بحران و در دوره امداد فوری به دليل آشفتگی اوضاع جامعه و هرج و 
مرج فراوان مددکاران اجتماعی عمدتاً مداخالت خود را در س��طح فردی و خانوادگی سازمان می دهند.   اما با 
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گذشت زمان و متعادل تر شدن اوضاع اجتماعی و همزمان با ورود به مرحله بازسازی و بازتوانی پس از بحران، 
مداخالت مددکاران اجتماعی عمدتاً به ش��کل جامعه ای سازماندهی می شود. در اين مرحله مردم جامعه ديگر 
درگير تأمين نيازهای اوليه زندگی نيستند و جامعه نيازمند حرکت به سوی بازسازی مجدد است، به همين منظور 

مداخالت جامعه ای در اين دوره جدی ترين شکل مداخله مددکاران اجتماعی محسوب می گردد 

واژه هاي کلیدي: آسیبدیده،امدادرسانی،بالیا،توانمندسازی،مددکاراناجتماع
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یاری رساندن به کودکان پس از بالیای طبیعی

سکینه ذاکر کوزانی *، نسیم خلیلی راد، شهربانو شادپور، مرضیه کیایی کومله
sakinehzaker@gmail.com  ٭ کارشناس

باليای طبيعی سوانحی هستند که بواسطهی بی نظمی غير طبيعی در وضعيت زمين، هوا يا آب بوجود می آيند 
اين گونه باليا شامل ريزش کوه، زلزله، سيل، آتشفشان، گرد باد، رعد و برق، خشکسالی و امثال آن هستند . باليا 
يکباره و ناگهان ذر زمانی کوتاه برای عموم مردم رخ می دهد . هر چند باليا در مدت زمانی کوتاه اتفاق می افتد 
ولی عوارض و عواقب بعدی آن تا مدتها باقی می ماند و بيش از همه بر کودکان اثر می گذارد . می توان کودکان را 
در همه موارد بعنوان قربانيان مستقيم يا شاهد ماجرا و يا حاصل و وارث باليا به شمار آورد، کسانی که نيازمند 
رسيدگی و پيگيری ويژه ای هستند . هر فاجعه ای علی رغم عوارض و مشکالتی که به بار می آورد در صورتی 
که بتوان در مورد نيازها و تقاضاها و نحوه خدمات رسانی و روش های بهينه سازی آن تحقيق و بررسی کرد و 
در صورت جمع بندی مناسب می تواند آموزه ای برای ما و سايرين باشد تا در ساير موارد مشابه از اين اندوخته 
ها و تجربيات استفاده کنيم و عوارض و پيامد باليا را کاهش دهيم . اولين و مهم ترين توصيه اين است که در 
شروع تقسيم کار در کنار تيم های اجرايی که وظايف نجات و امداد، انتقال، درمان و حمايت را بعهده دارند يک يا 
چند تيم تحقيق نيز به بررسی و تحقيق در اين باره بپردازند . به منظور بررسی و رفع اضطراب کودکان آسيب 
ديده و داغديده و عکس العمل ها، واکنشهای آنان در برابر فاجعه، ارائه دهندگان خدمات بهداشت روانی مدارس 
و ديگر حرفه های مرتبط بايد سمينارهای الزم را به منظور ارتقای سطح خدمات برگزار کنند . اين سمينارها بايد 
نهايتاً به تدوين برنامه های مناسب کودکان و دانش آموزان هر منطقه آسيب ديده و مديريت کالس ها و نحوه 

رويا رويی با مشکالت منجر شود . 
در مجموع ضرورت دارد يک اقدام هماهنگ و واحد به عمل آيد و علی رغم مداخله دستگاه های مختلف وحدت 
رويه ای پيش گرفته شود . عالئم آسيب ديدگی را بکاهند و کارکرد و توان اين کودکان را در کوتاه مدت يا بلند 

مدت ارتقاء دهند . 

واژه هاي کلیدي: حمایت،درمان،نجات
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بررسی آسیب ها و بهداشت روانی کودکان پس از بالیا

سمانه نیک طبع *، الهه طغیانی
٭ دانشجو دکتری جامعه شناسی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بافت

sama63n@yahoo.com 

مقدمه :حوادث دش��وار و باليايی نظير زلزله،سيل، طوفان باعث آسيب روانی و عاطفی – اجتماعی شديد 
کودکان می شودو با ايجاد سطوحی از تجربه ضربه روانی،استرس پس از سانحه )PTSD (آنها را دچار 
عدم تعادل و حمله ور شدن هيجانات منفی و کاهش انگيزه و اميد، ترس و دلهره و خالء روانی می نمايد. 
روش پژوهش حاضر توصيفی - کتابخانه ای)اسنادی( می باشد و اطالعات با استفاده از روش کتابخانه 
ای و بانک های اطالعاتی و ش��بکه های کامپيوتری جمع آوری ش��ده است. يافته ها عالئم روانی کودکان 
پس از وقوع باليا کودکان ممکن اس��ت در س��نين مختلف واکنش ها و عالئم متفاوتی رانشان دهند. سنين 
پيش از دبستان )5-1 سال( ترس از جدايی و چسبيدن بيش از حد به والدين،ترس از بيگانه ها و بی اعتمادی 
ب��ه ديگران،ترس از تاريکی خودداری از تنها خوابيدن،ترس از اش��ياء خيال��ی و حيوانات،ديدن روياهای 
ترسناک،برگشت به رفتارهای مراحل اوليه رشدی مثل شب ادراری،مشکل در به خواب رفتن،فعاليت بيش 
از حد و پرخاشگری،اختالل در صحبت کردن – سکوت يا لکنت زبان کودکان دبستانی)11-6 سال( احساس 
غمگينی،انجام بازی های تکراری)فاجعه ای را که برايش��ان اتفاق افتاده در بازی دوباره نش��ان می دهند ( 
مشکالت خواب )بی خوابی – پر خوابی يا کابوس (،اضطراب و نگرانی در مورد سرنوشت اعضاء خانواده 
مشکالت تحصيلی،بی اشتهايی شب ادراری پرخاشگری و شکايت های بدنی اختالل در فعاليت های روزمره 
کودکان نظير مش��کالت تغذيه و دشواری در اس��تراحت و جبران انرژی جسمانی،بی خوابی، هراس های 
ش��بانه، شب ادراری، مش��کالت حافظه، مسائل و دش��واری های گفتاری موقت، افسردگی و اضطراب و 
مش��کالت رفتاری مانند بی قراری يا پرفعالی، بهت، سکوت و انزوا طلبی و ديگر مسائل متداول کودکان و 
مشکالت احتمالی در حوادثو باليای طبيعی اند. حمايت گری در راستای بهداشت روانی کودکان در موقعيت 
باليا ش��امل: -ايجاد آرامش روانی- هيجانی و پيشگيری مسائل روانی،هيجانی، زمينه سازی جهت تخليه 
هيجانی و همراهی در واکنش ها ی بهنجار دوره س��وک و مناس��ک مربوط، بهبود بخش��ی به فرايند کنار 
آمدن کودک، مشکالت و تسهيل در پذيرش ضايعه توانمند سازی شيوه های کنترل استرس و کنترل هجوم 
تصاوير و خاطرات وحشت انگيز،توانايی انجام امور به صورت مستقل و کاهش وابستگی، افزايش اميد به 

زندگی و ايجاد ارتباطات و دلبستگی های سازنده جديد. 
بحث و نتیجه گیری :ضربه های روانی در کودکان در زمان باليا معموال منشا بيرونی وعينی دارند نه 
ذهنی و درونی، اين ضربه باعث تغييرات پايدار در ساختار شخصيتی، شناختی، عاطفی، زيستی و جسمی 
کودک می ش��وند. حمايت روانی،اجتماعی در زمان باليا طيف وس��يعی از فعاليت ها از مشاوره گرفته تا 
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آم��وزش مهارت های زندگی به گروه های هدف را ش��امل می ش��ود. در دوره های طوالنی تری پس از 
بحران، اقليتی از کودکان ممکن است عالوه بر ادامة حمايت روانی، اجتماعی نيازمند مداخالت روانشناختی 

تخصصی نيز باشند. اما اين سطح از مراقبت، فراتر از حدود حمايت روانی، اجتماعی است. 

واژه هاي کلیدي: آسیبهایروانی،بهداشتروانی،بالیا،کودکان
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مالحظات اخالق حرفه ای مددکاران اجتماعی در بالیا

رضا عباسی *، سمانه نیک طبع
sama63n@yahoo.com ٭ پزشک اداره کل بهزیستی – کرمان

مقدمه : مددکاری اجتماعی حرفه ای در کنار همه خدمات و اقدامات اساسی و مفيدی که بر عهده دارد، در مواقع 
بروز بحرانها و باليای طبيعی با عزم بهبود بخشيدن به عملکرد افراد و اجتماعات آسيب ديده و در معرض آسيب 
وارد اجاع می شوند تا، کمک کنتدتا بر مشکالتشان فايق آيند. مددکاران اجتماعی که نه تنها افراد آسيب ديده از 
مصائب را ياری می رساند بلکه بايد به عنوان يک عنصر واسط بين عواملی که موجب آسيب پذيری افراد در هنگام 
بروز باليا می شوند کارها را راهبری کنند. از اهداف بارز حرفه مددکاری اجتماعی ارتقای سطح بهزيستی افراد 
و کمک به آنها در جهت آگاهی از تماميت توانمندی هايشان است تا زندگی منطقی، معقول و رضايتبخشی را ادامه 
دهند و هم در ميان خودشان و هم در جامعه راحت و آسوده خاطر باشند. نقش مددکاران در بحران شامل: قادر 

ساز، واسطه، حمايت کننده يا مدافع گر، آموزش دهنده، و محقق باشد.  
روش : پژوهش حاضر توصيفی - کتابخانه ای)اسنادی( می باشد و اطالعات با استفاده از روش کتابخانه ای 

و بانک های اطالعاتی و شبکه های کامپيوتری جمع آوری شده است . 
یافته ها  : طبق دستورالعمل مربوط به اخالق حرفه مددکاری ) Code of Ethics ( مددکاران اجتماعی ملزم به 
ارائه خدمات حرفه ای در مواقع بروز حوادث اضطراری و اورژانس هستند مددکاران اجتماعی، به عنوان عوامل 
ايجاد تغيير ) Chang Agents ( بايستی مجهز به دانش و اطالعات کافی و مهارت کمک به افراد و خانواده ها در 
جهت شناسايی خطرات و به اجرا درآوردن اقدامات ترميمی و کاهش اثرات ضربه ها باشند. مددکاران اجتماعی 
بطور حرفه ای بايد مجهز به دانش، تکنيک ها و مهارت های الزم برای کار در اجتماعات پرخطر نباشند در عمل 
تبديل به افرادی ناآگاه و مسامحه کار خواهند شد. و پر واضح است که مسامحه مددکاران در ميدان عمل موجب 
مخدوش شدن وجهه و اعتبار حرفه مددکاری اجتماعی می شود و اهداف متعالی مددکاری را بشدت از مسير 
خود منحرف می سازد.   نقش های مددکاران اجتماعی در حوزه های باليای طبيعی اين است که ؛ آسيب پذيری 
مراجعان را از حيث مش��کالت جس��مانی، روانی، و اجتماعی ارزيابی کرده و نسبت به رفع و يا کاهش آن اقدام 
نمايند. افراد ناتوان و دارای ضعف های شديد جسمانی و کسانی که از نظر عاطفی آسيب پذيرند، در صورت عدم 
درمان و رسيدگی مناسب بزودی تبديل به انسانهای معلول و از کارافتاده خواهند شد؛ افرادی که دچار ضعف 
حمايت های اجتماعی هستند همواره در خطر بدکارکردی اجتماعی بوده و عواملی چون فقر مالی، سکونتگاههای 
نامناسب، فقرفرهنگی و آموزشی، بيکاری و محيط زيست تخريب شده به اين امر شدت و حدت می بخشد. از 
طرفی، بازماندگان از حوادث و باليا بار سنگين تری را بر دوش برنامه های خدماتی و مددکاری می گذارند، و 
طبيعی است که به دنبال بروز مجدد باليا بر تعداد افراد نيازمند به دريافت کمک افزوده می شود. فقرا در معرض 
خطر از دست دادن پناهگاه خود قرار می گيرند؛ هزينه های زندگی افزايش می يابد؛ شرايط و وضعيت اقتصادی 
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متغير می گردد؛ و مردم دچار هيجانات عاطفی مضاعف می شوند .  
بحث و نتیجه گیری : از آنجا که مددکاری اجتماعی، هنر، علم، و حرفه ايست که از طريق اقدام مددکارانه، شامل 
کار با افراد، گروهها و اجتماعات، مديريت و تحقيق، به انسانها در حل مشکالت فردی، گروهی)بويژه خانوادگی(، 
و اجتماعی آنان و نيل به ارتباطات رضايتبخش درون فردی، گروهی و اجتماعی کمک می کندمددکاران اجتماعی 
با تالش پيگير و کس��ب دانش و مهارت و تکنيک های خاص می توانند صحنه گردانان موثر و شايس��ته ای در 
پيشگيری از رسيک، در هنگام بروز فاجعه، و نيز پس از فروکش کردن بحران، در خدمت نيازمندان به خدمات 
توانبخشی و بازسازی و جبران آثار باليا باشند.   مناسبترين رويکرد برای مددکاران اجتماعی، مديريت اجتماع 
محور باليای طبيعی است. اين رويکرد بجای حل مشکالت اجتماعات از باال به پايين، شيوه حل از پايين به باال را 
مد نظر دارد بدين معنا که بدنبال ايجاد و تاييد انگيزه در افراد محلی برای توسعه اجتماعات خودشان است           

واژه هاي کلیدي: اخالقحرفهای،مددکاراناجتماعی،بالیا
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کاربرد خدمات ارتز ی در حوادث و بالیا

مصطفی عالمی *
iranassistive@gmail.com - ٭ پژوهشگر پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

بنا بر نوع حوادث و باليای طبيعی، ميزان بروز آسيب های وارده به سيستم عصبی-عضالنی-اسکلتی در جمعيت 
آسيب ديده متفاوت است.مورتاليتی و موربيديتی ناشی از اين آسيب ها نيزبنا بر شدت و محل آسيب وارده به 
سيستم اسکلتی عضالنی و کيفيت و به هنگام بودن ارايه خدمات پزشکی اورژانس گوناگون گزارش شده است. 
بهره گيری از خدمات اورژانس ارتزی در باليا و حوادث با هدف پيشگيری اوليه از تشديد اختالل، بخش مکمل و 
ضروری برخی مداخالت و حتی به عنوان جايگزين برخی مداخالت جراحی گزارش شده است. در اين مقاله با 
بررسی مروری موضوع در منابع و مقاالت منتشره و با بهره گيری از تجارب گروه ارايه دهنده خدمات ارتزی 

اورژانس به آسيب ديدگان زلزله بم، کاربرد خدمات ارتزی در حوادث و باليا مورد توجه قرار می گيرد. 

واژه هاي کلیدي: خدماتاورژانسیارتزی،حوادثوبالیا
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حمایت ه�ای روانی-اجتماع�ی برای س�المندان در بالیا و حوادث 
غیرمترقبه

فاطمه رنگرزیان *، مهین نادم، سید مسعود ذکی پور
f.rangrazian@yahoo.com - ٭ کارشناس

مقدمه: بال يا سانحه يک پديده محيطی شديد و ناگهانی با ابعاد وسيع است که در جريان آن منطقه آسيب، نيازمند 
کمکهای خارج منطقه ای بوده و نتيجتاٌ عملکرد فرد و جامعه مختل می گردد .باليا در افراد اثر يکسانی ندارد و 
مثالسالمندان احتمال دارد در هنگام وقوع باليا دچار عوارض روانی بيشتری شوند. چون سالمندی فرآيندی است 
که برای همگان پيش می آيد،وميزان جمعيت س��الخورده به علت مراقبت های بهداشتی درحال افزايش بوده و 
همچنين ايران يکی از ده کشور حادثه خيز دنياست پس توجه به سالمندان پس از وقوع باليا و حوادث مهم تلقی 
می شود که در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد. متن :مشکالت پيش آمده برای سالمندان پس از حادثه شامل 
توانايی ناقص حرکتی،هشياری ضعيف،محدوديت های شناختی،شرايط بهداشتی از قبل موجود ومحدوديت های 
اجتماعی واقتصادی است. کارکنان بهداشتی بايد در مورد عاليم افسردگی در بازماندگان سالمند باليا هوشيار 
باشند، چرا که ممکن است فقدان جديد به تجربيات فقدان های قبلی آنان اضافه شده و منجر به افسردگی آنان شود.

به طور معمول به دنبال بحران افراد از مراحل مختلفی عبور می کنند. همچنين عاليم اختالالت روانی در افراد آسيب 
ديده نيز مورد بحث قرار می گيرد.قرار گرفتن در شرايط بحرانی همچون باليا می تواند در افرادی که زمينه مساعد 
ابتال به اختالالت شديد روانی را داشته باشند منجر به بروز عاليم توهم هذيان و سوگ شود. مراحلی که فرد برای 
پذيرش فقدان طی می کند چرخه سوگ نام دارد .در ادامه مقاله با برخی عاليم خطر در سوگ آشنا شده و مواردی 
که سالمندان آسيب ديده نياز به ارجاع فوری جهت دريافت خدمات حمايت رواني– اجتماعی دارند ذکر و سپس به 
اصول اساسی در کمک به سالمندان پرداخته می شود.. نتيجه:سالمندان بعد از سانحه می توانند همه جانبه در خطر 
قرارگيرند پس با توجه به اهميت بهداشت روانی و تامين سالمت روحی -روانی تمامی افراد جامعه به خصوص 
سالمندان در زمان وقوع حوادث الزم است دوره های آموزش بهداشت روانی سوانح برای افراد خاص برگزار و 

به امدادگران برای مقابله با عوامل استرس زا آموزشهای الزم داده شود. 

واژه هاي کلیدي: حمایتروانی-اجتماعی،سالمندان،حوادثوبالیا
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نقش سازماندهی عمیق وکمک های اولیه روانی در کاهش عوارض 
حوادث وبالیا

سیدغفور موسوی
از علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: بالفاصله پس از بروز حوادث وباليا عواملی چون: اضطراب فراوان افراد در معرض فاجعه، فراوانی افراد 
نيازمند امداد، نامشخص بودن ابعاد فاجعه، و محدوديت دسترسی به منابع، از جمله عواملی هستندکه خدمات 
رسانی و مديريت حادثه را با مشکل مواجه ميکنند. هدف اين مقاله معرفی دو مورد ازمهمترين عوامل موثر در 

کاهش عوارض حوادث، وتسهيل کننده خدمات رسانی ميباشد.  
روش: مقاله حاضر حاصل يک مطالعه کتابخانه ای ميباش��د که باتمرکز روی منابع مربوط به فوريت های 
روانپزشکی صورت گرفته، وبا تجارب شخصی حضور در صحنه های امدادرسانی در باليا آميخته شده است.  
یافته ها: سازماندهی عميق وهمه حانبه، و کمکهای اوليه روانی ) PFA ( از مهمترين عواملی هستند که عوارض 
ناش��ی از باليا را به حداقل رس��انيده و بهره وری سازمان امدادی را افزايش ميدهند. سازماندهی چرخه ای در 
برگيرنده يکی از ويژگيهای س��ازماندهی های عميق ميباشد و در سه مرحله قبل از حادثه، واکنش حاد، و پس 
از حادثه معرفی ميگردد. کمکهای اوليه روانی يکی ديگر از عوامل مهم کاهنده عوارض باليا ميباشد که دو اصل 

بنيادين، پنج هدف، و سه مرحله اجراء آن در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرد. 
 بحث و نتيجه گيری: سازماندهی عميق و کمکهای اوليه روانی ميتوانند مداخله در باليا را آسانتر نموده و حجم 

بيماران درازمدت پس از فاجعه را به حداقل برسانند.   

واژه هاي کلیدي: کمکهایاولیهروانی،سازماندهی،مدیریت،بالیا
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بررسی اختالل استرس پس از سانحه )PTSD(پس از بالیا

الهه طغیانی *، سمانه نیک طبع
toghyani_psy@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد روانشناسی اداره کل بهزیستی استان کرمان

مقدمه: آخرين زير گروه اختالل های اضطرابی، اختالل اس��ترس پس از سانحه )PTSD( است که يکی از زير 
گروههای اختالل های اضطرابی است. در اين اختالل، نشانه های مرضی روان شناختی به دنبال يک حادثه آسيب 
زا که معموال خارج از تحمل تجربه ی انسان است، بروز می کند. ويژگيهای مرضی اين اختالل، تجربه مجدد حادثه 
ی تکان دهنده، رفتارهای اجتنابی، کرختی در پاسخ دادن به محرکها، بی احساسی نسبت به درگير شدن با دنيای 

بيرونی و مجموعه ای از نشانه های شناختی، رفتاری و فعاليت بيش از اندازه ی دستگاه عصبی خودکار است. 
روش: پژوهش حاضر با هدف بررس��ی اختالل اس��ترس پس از سانحه بعد از باليا به روش توصيفی و با 
م��روری بر داده های کتابخانه ای و بانک های اطالعاتی و مقاالت و پژوهش های صورت گرفته در اين حوزه 

انجام شده است. 
یافته ها: رويدادهايی که موجب تنش می شوند بيشمارند بعضی از آنها تغييرات عمده ای هستند که بسياری از 
مردم را بصورت همزمان گرفتار می کنند. از قبيل جنگ، زمين لرزه، سيل و ... منظور از رويدادهای آسيب زا که 
بارزترين منابع فشار روانی اند، موقعيت هايی بسيار مخاطره انگيز و فراتر از دايره ی تجربه های معمولی آدميان 
اس��ت. در برابر رويدادهای آسيب زا بسياری از مردم رشته واکنشهای روانشناختی معينی دارند)هوروويتز، 
1986( به اين معنا که قربانيان اينگونه وقايع ابتدا دچار بهت و بی خبری می شوند و نمی فهمند چه آسيب يا خطری 
متوجه آنان شده است، ممکن است با حالت گمگشته اينسو و آنسو بروند و خود را در معرض خطرات ديگری هم 
قرار دهند. در مرحله بعدی نيز بازماندگان حادثه همچنان فعل پذير هستند و از عهده انجام کارهای حتی کوچک نيز 
بر نمی آيند اما ممکن است به سادگی از دستورها پيروی کنند. در مرحله سوم دچار اضطراب و دلهره می شوند 
و بسيار به سختی می توانند تمرکز کنند و چه بسا که جزييات فاجعه را بارها و بارها بازگو کنند. پريشانی برخی 
قربانيان اين حوادث، در طول زمان کاهش می يابد اما در بعضی ديگر اين پريشانيها مدتهای مديد ادامه پيدا ميکند. 
برنام و همکاران در سال 1988 طی پژوهشی دريافتند که قربانيان اين قبيل وقايع پس از فاجعه، دو برابر مردمان 
عادی که گرفتار چنين فجايعی نبوده اند دستخوش بيماريهای افسردگی، اضطراب و اختاللهای اعتياد ميشوند. 
وقتی قربانيان چنين وقايعی کودکان باشند در اينصورت بيش از ساير قربانيان دستخوش آن اختالالت ميشوند. 
بحث و نتیجه گیری: بسياری از مردم بالفاصله پس از تجربه يک حادثه عاليم اختالل استرس پس از سانحه 
را نشان می دهند. اگر افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه به طور منظم از يادآوری حادثه اجتناب کنند، 
احتمال زيادی دارد که عاليم اختالل استرس پس از سانحه مزمن شود. در بسياری از مطالعات بالينی مشخص 
شده است که برنامه های شناختی رفتاری در کنترل عاليم بيماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه موثر 
است. در اين ميان، درمان مواجهه ممتد )PE( بيماران مبتال مورد تاييد قرار گرفته است. درمان شناختی رفتاری 
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از تلفيق دو رويکرد رفتاردرمانی و رويکرد ش��ناختی چه در قالب ش��ناخت درمانی و چه در چهارچوب روان 
شناسی شناختی و دانش شناخت پايه- پديد آمده است. امروزه اين رويکرد نظريه ها و نگرشهای نسبتا متفاوتی 
را در خود جای داده است که تنها وجه مشترک آنها، توجه به نقش واسطه مند فرايندهای شناختی در پردازش 
اطالعات و بروز واکنش فرد به محرکها است. اين رويکرد از اصطالحات و مفاهيمی استفاده می کند که به نحوی 
در چهار چوب رفتاری معنا پيدا می کنند و قابل ارزيابی و سنجش، تلقی می شوند )فوآ، دانکو و همکاران،1999، 

مارکس،الول و همکاران1998، فوآ،2005(.  

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:استرسپسازسانحه،بالیا،رویدادهایآسیبزا
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زندگ�ی معن�وی حادث�ه دی�دگان در ح�وادث و بالی�ا ب�ا رویکرد 
مددکاری اجتماعی

مهدی افچنگی *، راضیه حسین زاده، پریسا منائی
٭ کارشناسی ارشد

مقدمه: در هر حادثه ای که رخ می دهد اولين نکته ای که مردم درگير آن می شوند موضوعاتی است که به آن 
اعتقاد داشتهاند بنا براين در اين شرايط نياز به ارتباط با خدا و مفاهيم عميق معنوی بسيار حائز اهميت است. 
درواقع دغدغه اصلی آسيب ديدگان حوادث و باليای مختلف در لحظات اوليه داشتن غذا،آب، يا پناهگاه نيست 
بلکه مهم ترين دغدغه رابطه زندگی معنوی آن ها با حادثه ای است که رخ داده است.زيرا  ممکن است در بسياری 
از موارد انس��ان را دچار انحراف اصلی از رويکرد خدامحوری کرده و او را از مس��ير صحيح زندگی باز دارد.
توانبخش��ی معنوی در حوادث و باليا مهم ترين بخش هر حادثه محسوب می شود زيرا اثرات روحی و روانی 
فاجعه تا مدت های بسياری بر روی افراد آسيب ديده خواهد ماند و بازگشت به زندگی و دريافت اميد و نشاط و 
شادی از عوامل اصلی است که مددکاری اجتماعی بايد به آن توجه ويژه ای داشته باشد.درحقيقت شناختن آداب 
و رسوم واعتقادات معنوی، شناسايی رهبران دينی و تاثيرگذار بر مردم، صبر و حوصله مددکاران اجتماعی،فراهم 
ساختن فرصت عبادت و نيايش برای آسيب ديدگان،در اختيار گذاشتن بسته های فرهنگی مناسب،گوش دادن به 
سخنان بازماندگان با جان و دل،پاسخ صادقانه به پرسش های حادثه ديدگان،رفتار دوستانه با حادثه ديدگان،ايفا 
کردن نقش مربی توسط مددکار اجتماعی ومشاوره با ساير ارگان های امدادرسانی توسط مددکاران اجتماعی از 
مهم ترين عواملی است که در زندگی معنوی حادثه ديدگان تاثير مستقيم می گذارد.هم چنين روش اين تحقيق بر 
اساس تحليل و بررسی از طريق منابع کتابخانه ای می باشد.در نتيجه ارائه رفتارها و الگوهای مناسب در خدمت 
رسانی معنوی در مواجه با آسيب ديدگان باعث می شود تا گروه های بازمانده بتوانند عالوه بر حفظ اعتقادات 
و ارزش ها و ارتباط های معنوی خود، با اميد و نشاط گام های خود را به سوی آينده ای روشن برداشته و به 

زندگی عادی خود بازگردند.

واژه های کلیدی:بالیاوحوادث،حادثهدیدگان،زندگیمعنوی،مددکاریاجتماعی
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وضعیت مراقبت ازکودکان در زلزله ارسباران آذربایجان شرقی در 
سال 1391

فریبا صادقی *، مینو برادران، ناصر رهبری، معصومه انصاری
frbsadeghi@yahoo.com ٭ پزشک معاونت بهداشتی - تبریز -ثقه االسالم مرکز بهداشت استان

مقدمه: ايران در 20 سال گذشته يکی از 10 کشور اول جهان از لحاظ احتمال بروز وقايع غير مترقبه بوده است. 
زنان وکودکان بيش از 75% کل افراد حادثه ديده را در حوادث طبيعی وغير طبيعی تشکيل ميدهند. مادران، نوزادان 
وکودکان از آسيب پذيرترين گروهها می باشند لذا حمايت از آنان در اين مواقع بيش از هر زمان ديگر الزم است.
 روش : اين يک مطالعه توصيفی است که درآن از آمارهای بدست آمده در زمان زلزله ارسباران استفاده شده 

است. داده ها در برنامه excel جمع و تحليل شد.
یافته ها: اطالعات جمع آوری شده از تيم های نجات ارايه دهنده خدمت در مناطق زلزله زده در 15 روز اول 
حادثه نشان داد کل کودکان زير يک سال شناسايی شده در 4 شهرستان حادثه ديده اهر، ورزقان، هريس و تبريز 
به تعداد 1354 نفر بوده که 413 نفر از آنها مراقبت ش��ده بودند)30/5%(. کودکان 1 تا 5 س��اله شناسايی شده و 
مراقبت شده به ترتيب 4753 و 1421نفر بودند )29/9% (. 693 مادر باردار شناسايی شده که از آن 386 نفر مراقبت 
شده بودند)55/7%( . زنان واجد شرايط شناسايی شده و مراقبت شده به ترتيب 11035 و 2086 نفر بود )%18/9(. 
تعداد 21 کودک شير مصنوعی خوار شناسايی گرديد که 74 مورد مراقبت شده اعالم شد )352/4%(. از گروه سنی 

سالمندان 5536 نفر شناسايی شده و تعداد 624 مورد مراقبت شده )11/3%( ثبت گرديد. 
بحث و نتیجه گیری: شناسايی گروه های پرخطر و مراقبت از آنان در باليا از مهمترين فعاليتها می باشد. آمار 
مراقبت شير مصنوعی خوارها نشان داد که اين گروه پرخطر توسط تمام گروه های امداد مراقبت شدند و آمار 
ثبت شده تکراری و بيشتر از 100 % بوده اين آمار نشان می دهد که برای شناسايی و مراقبت گروه های هدف 
استفاده از دفاتر و فرمهای ثبت استاندارد ضروری است تا بتوان اطالعات اوليه را بطور صحيح استخراج نمود و 

مراقبت ها را برای تمام افراد شناسايی شده انجام داد و از حذف شدن افراد برای مراقبت ممانعت کرد. 

واژه هاي کلیدي: بالیایطبیعی،کودکان،گروهآسیبپذیر
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بررس�ی می�زان تاثیرگ�ذاری بعض�ی از ویژگی ه�ای روانش�ناختی 
موثر درتاب آوری نیروهای پلیس )مرد( ش�هر ته�ران در حوادث و 

درگیری ها

مهدی کرمی

اين پژوهش با هدف بررسی ميزان تاثيرگذاری بعضی ازويژگی های روانشناختی موثر درتاب آوری نيروهای 
پليس)مرد ( در حوادث و درگيری ها شهر تهران به شيوه پس رويدادی و روش نمونه گيری در دسترس بر روی 
تعداد 105 نفر از کارکنان پليس که در طول سالهای 1391و 1392 دچار سوانح و حوادثی گرديد ه اند انجام شده 
است .نتايج تحقيق با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان 
می دهد که 18 درصد از نيروهايی پليس پس از درگيری و حوادث شديد دچار اختالل ptsd شده اند. همچنين در 
مقايسه ويژگی های روانشناختی در هر 7 ويژگی بين دو گروه تفاوت معنی داری بدست آمده است . درويژگی 
تعهد سازمانی بين دو گروه تفاوت معنی دار بوده است و گروه سالم از تعهد سازمانی باالتری برخوردار بوده اند 
.در بعد ويژگی هوش هيجانی گروه سالم از هوش هيجانی باالتری برخوردار بوده اند. در بعد صفات شخصيت 
در ابعاد . باز بودن به تجربه . توافق و وجدانی بودن ميانگين نمرات گروه سالم بيشتر از گروه بيمار است . در 
بعد برون گرايی نيز افراد سالم بيشتر از افراد بيمار برون گرا بود ه اند . در بعد روان نژندی گروه بيمار ميانگين 

نمرات باالتری را به دست آورده اند . 

واژه هاي کلیدي: ویژگیهایروانشناختی،تابآوری،پلیس،حوادثودرگیری
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سالمندان در بالیا

فریبا صادقی *، محبوبه درستکار
frbsadeghi@yahoo.com ٭ پزشک معاونت بهداشتی - تبریز مرکز بهداشت استان

مقدمه: بين سال های 2050-2006، تعداد افراد60 ساله و باالتر دو برابرخواهد شد. درطرح "سالمندی فعال" 
در سال 2002 برای دسترسی برابر از نظر غذا و سر پناه و مراقبت های پزشکی و ديگر خدمات در هنگام و 
بعد از باليای طبيعی وديگر اورژانسهای انسانی تاکيدشد. شناخت و جلب مشارکت های افراد سالمند در طی 

مواقع اضطراری و در مرحله بازسازی مهم است. 
روش: اطالعات از مطالعات موردی و از سالمندان درگير در شرايط اضطراری، باليای طبيعی و بحران 

های ديگر ازکشورهای مختلف جمع شده است. 
یافته ها: اس��ترس عاطفی بزرگترين عامل موثر بر سالمت بدنبال وقوع بحران است. در زلزله کوبه و در 
طوفان جامائيکا شرايط ضعيف سرپناه، باعث بدتر شدن سالمت سالمندان شد. اثرات بحران روی سالمت 
روانی افراد ش��امل اختالالت س��ايکو سوماتيک نشان داده ش��د.در زلزله ی ترکيه عالئم اختالل استرس و 
افسردگی با باال رفتن سن، پس از وقوع بحران ارتباط داشت. در درگيری های لبنان، سالمندان تجربه به دام 
افتادن در خانه را داشتند. افراد مسن در کوبا و لبنان با وجود خطرات باال، بر اقامت در خانه اصرار داشتند. 
در چرنوبيل سالمندان به علت دلبستگی قوی به محل علی رغم وجود آلودگی پس از چند سال به خانه شان 
بازگشتند. در کوبه، جامائيکا افراد سالمند با درآمد کم درمناطقی بودند که خانه هايشان بيشتر در معرض 
آسيب بود و منابع کمتری برای مقابله در مواقع اضطراری داشتند. در بريتيش کلمبيا از لحاظ اقتصادی افراد 
محروم برای تخليه از محل، امکانات محدودی داش��تند و برای بازسازی خانه هايشان هيچ بيمه مسکنی را 

نداشتند. 
بحث و نتیجه گیری: کلی طرح اضطراری يا سياستهايی که نيازهای اساسی افراد سالمند را نشان دهد موجود 
نبود. اس��تراتژی های ارتباطی بمنظور رسيدن به اشخاص با سواد پايين، افرادی که با زبان اقليت صحبت می 
کردند هدفدار نشده بود .دسترسی مشکل به مراقبت های بهداشتی، آسيب جاده ها و امکانات، ناکافی بودن پرسنل 
بهداشتی درمانی و ظرفيت ناکافی برای پاسخ به تقاضای بيشتر در مواقع اضطراری مشاهده شد. نتيجه جهانی 
سالخوردگی اينست که سالمندان در مواقع اضطراری طبيعی و مرتبط با تضادها بسيار آسيب پذيرند. آنان يک منبع 
مهم برای خانواده و جامعه شان برای غلبه بر مواقع اضطراريند. چار چوب سالمندی فعال نقشه راه برای طراحی 
سياستهای چند بخشی است و اطمينان می دهد که افراد سالمند دارای امنيت کافی، خدمات سالمتی بوده و فرصت 

هايی برای شرکت در مواقع اضطراری دارند. 

واژه هاي کلیدي: آسیبپذیر،بالیا،سالمند
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آسیب شناسی اثرات روانی حوادث و بالیا در بازماندگان حوادث

پروین تقی زاده *
rasol_kavyan@yahoo.com

مقدمه: به دنبال هر حادثه و باليی اس��ترس های روانی زيادی به بازماندگان وارد می شود که می تواند اثرات 
جبران ناپذيری را بر جای بگذارد. اين تحقيق با هدف آسيب شناسی اثرات روانی حوادث و باليا در بازماندگان 

حوادث نجام شد. 
روش: اين مطالعه يک مطالغه مروری است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و استفاده از سايت های معتبر 

علمی انجام شد.
 یافته ها: پژوهش های بين المللی و داخلی و همچنين بررسی مصاحبه های بالينی رهنمون اين نکته است که 
آسيب پذيری روانی از آثار غير قابل اجتناب حوادث و باليا می باشد. از شايعترين مشکالت روحی- روانی آسيب 
ديدگان می توان به ياد آوری مکرر صحنه های حادثه در فکر و خواب و بيداری، احساس غمگينی و نا اميدی، 

اضطراب، افسردگی، تحريک پذيری، ترس از تنها ماندن و نگرانی در مورد آينده نا معلوم اشاره نمود.
 بحث و نتیجه گیری: اعمال مديريت صحيح و منطقی توسط سازمانها و مسئولين و امدادگران و نيز نحوه 
عملکرد آنان در باز گرداندن شرايط مناسب روحی- روانی و اجتماعی بازماندگان حوادث نقش به سزايی دارد 
و می تواند از پيامدهای منفی و ديرپای حوادث در اين افراد جلوگيری کند. مداخله مشاوره در بحران، با هدف 
کاهش واکنش های پس از آس��يب در بازماندگان يک حادثه، به عنوان خدمتی از فرآيندهای برنامه ريزی شده 
س��المت تعريف شده است از اين رو در جريان وقوع حوادث غير طبيعی احساس نياز واقعی برای مشاوره و 
حمايت حضوری و همراهی افراد خاص مثل مسئوالن دولتی، روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی 

کامال محسوس است. 

واژه هاي کلیدي: حوادث،آسیبدیدگان،بهداشتروحیروانی،مشاوره
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عملک�رد عصبی- ش�ناختی )Neurocognitive( پ�س از مواجهه با 
وقایع آسیب زا در بالیا

حسین سپاسی مقدم *، عزت اله وقری، لیال ذکریایی
psychoeduresearch@yahoo.com ٭ دانشجو دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

مقدمه: اغلب در بررسی موضوع پيامدهای مواجهه با سوانح و باليا به تغييرات کلی در هيجان، رفتار ظاهری و 
تغييرات فيزيولوژيک هورمونی توجه بيشتری شده است و مسايل عصبی- شناختی )Neurocognitive( همراه با 
اين مشکالت کمتر مد نظر قرار گرفته است، ولی در دهه اخير روند رو به رشدی داشته است. هنوز سواالت بسياری 
در خصوص جنبه های مختلف نارسايی های عصبی- شناختی پس از حوادث و همچنين عوامل ميانجی و تعديل 
کننده آن مطرح است. روش: مرور مطالعات مختلف در زمينه جهت و نوع رابطه ی بين تغييرات عصبی- شناختی و 
پيامدهای مواجهه با تروما اختالف نظر دارند. برخی از پژوهشها بر تغييرات عصبی- شناختی پس از بروز حادثه، 
به عنوان پيامد آن تاکيد داشته اند و دسته ديگر به آسيب پذيری قبلی )مانند عوامل خطر عصبی و شناختی در کنار 
ساير عوامل خطر رفتاری، هيجانی و فيزيولوژيکی( تاکيد دارند. در اين دسته از پژوهشها، يافته ها نشان می دهند که 
تفاوتهای مشاهده شده در عملکردهای عصبی- شناختی در افراد آسيب ديده و غير آسيب ديده ناشی از زمينه های 
قبلی افراد برای آسيب است. به عبارتی افرادی که بيشتر تحت تاثير حوادث قرار می گيرند، از قبل عملکرد عصبی- 
شناختی ضعيفتری داشته اند. در مجموع، پژوهشها نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض حوادث ناگوار با افت 
عملکردهای شناختی مانند حافظه کاری، ظرفيت حافظه کاری، عملکرد اجرايی، بازداری پاسخ، کنترل توجه و تداوم 
توجه همبسته است. عالوه براين، اين کاهش عملکرد شناختی به کمک روشهای الکتروفيزيولوژيک و تصويرنگاری 

عملکردی مغز، در فعاليت نواحی مختلف مغزی نيز قابل رديابی است.
یافته ها: در ادامه، مدلی عصبی- شناختی از نحوه تعامل سطوح باالی پردازش عصبی )نواحی فرونتال( با سطوح 

پايين تر پردازش عصبی )سيستم زيرقشری ليمبيک( برای توجيه يافته های موجود مورد بحث قرار گرفته است. 
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که عليرغم اينکه برخی از تواناييهای عصبی- شناختی می توانند زمينه 
ساز آسيب پذيری بيشتر يا کمتر در برابر حوادث تروماتيک باشند، ولی آنچه مشخص است اين است که خود 
حوادث تروماتيک بس��ته به نوع، مدت و شدت تروما می تواند باعث تغيير در قابليت های عصبی – شناختی 
باشد. رويکرد عصبی- شناختی می تواند در شناسايی عوامل مستعد کننده و همچنين مقاوم ساز که در ابتال 
به اختالالت نقش دارند )به طور ويژه PTSD(، اطالعات بسيار کليدی و تعيين کننده ای ارايه دهد. دانشی که از 
اين حوزه بين رشته ای به دست می آيد، می تواند اطالعات و داده های الزم را برای توسعه روشهای تشخيصی 

و درمانی جديدتر و موثرتر و همچنين برنامه های پيشگيری با رويکرد آموزشی فراهم کند. 

واژه هاي کلیدي: تروما،نوروسایکولوژیبالیا،عملکردعصبی-شناختی،پیامدهایعصبی-شناختیبالیا،حوادثوبالیا
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اهمیت سالمت روان در مدیریت بحران

داوود پیرانی 
davoodpirani@yahoo.com دانشجوی کارشناسی کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه :حوادث و باليا هر ساله در جهان منجر به مرگ و معلوليت جسمی و روانی ميليون ها نفر و صدمات مالی 
بسياری می گردد. به دنبال هر حادثه و باليی استرس های روانی زيادی به بازماندگان وارد می شود که می تواند 
اثرات جبران ناپذيری را برجای گذارد.هدف از پژوهش حاضر رسيدگی به سالمت روان بازماندگان حادثه و حتی 

امدادگران حاضر در صحنه می باشد که پس از وقوع حوادث کمتر مورد توجه قرار می گيرد . 
روشها : اين پژوهش به روش کيفی و به صورت تلفيقی از طريق مشاهده ميدانی، بررسی گزارش ها ومصاحبه 
عميق با مسووالن وبازماندگان حوادث استخراج شد. پس از جمع آوری داده ها، اطالعات تحليل گرديد. جامعه 
مورد پژوهش را تمامی مقاالت مربوط به حوزه عوارض ناشی از بحران تشکيل می دهد که از سايتهای معتبر 

علمی استخراج گرديد. 
یافته ها: يکی از پيامدهای نامطلوب بحران، شيوع اختالالت روانی در بين بازماندگان است.در حوادث وباليا، 
خسارات مالی و مادی را می توان با تالش انسانی در مدت کوتاهی جبران کرد اما آسيب های روحی آدمی را 
که در زير آوارهای غم و مصيبت، آسيب ديده به سادگی نمی توان ترميم کرد. شايد سالها زمان نياز دارد تا پس 
لرزه های روانی و اجتماعی اين فاجعه به سکون و آرامش برسد.و توجه به اين امر، حضور افراد روانشناس را 
در کنار تيم مديريت بحران و گروه های امداد و نجات در سه مرحله قبل از وقوع حادثه،در حين و پس از وقوع 

حادثه می طلبد. 
بحث و نتیجه گیری : لذا بر اس��اس يافته های اين مطالعه توصيه می شود در برنامه ريزی آمادگی حوزه 
سالمت درحوادث و باليا، توجه به شرايط بهداشت روحی و روانی بازماندگان حوادث و حتی امدادگران در محل 
حادثه، مورد تاکيد قرار گيرد و تخفيف دادن آسيب های روانی،يکی از مهمترين ابعاد کاری است که بايد در مديريت 

بحران در سه مرحله قبل از وقوع حادثه،در حين و پس از وقوع حادثه به آن پرداخته شود. 

واژه هاي کلیدي: سالمتروان،مدیریتبحران،حوادثوبالیا
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تجارب تاب آوری و سازگاری در بالیا از دیدگاه آسیب دیدگان

سعید حیدری *، منیر نوبهار
saeed.heidari90@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم پزشکی سمنان

مقدمه: حمايت روانی، آسان کردن فرآيند تاب آوری و تقويت سازگاری در آسيب ديدگان از باليا، يکی از وظايف 
مهم افراد گروه تروما می باشد. اختالل در تاب آوری و سازگاری در باليا، باعث ناتوانی در کنترل زندگی و از 
دست دادن هدف، ارزش، اعتماد به نفس، حس امنيت و احترام می شود. هدف اين مطالعه تبيين تجارب تاب آوری 

و سازگاری در باليا از ديدگاه آسيب ديدگان در فرهنگ های مختلف بود. 
یافته ها: تاب آوری )Resilience( مبين تحمل استرس جسمی، هيجانی و روحی است که دارای 5 بعد شناختی، 
اجتماعی، احساسی، معنوی و جسمی می باشد. اقدام پژوهی، تخليه هيجانی، پذيرش موضوع، حمايت اجتماعی، 
آرامسازی، انحراف افکار، نگاه مذهبی از استراتژی های تاب آوری در باليا می باشند. از ديدگاه آسيب ديدگان، 
داشتن مهارت های مقابله ای مختلف و روابط اجتماعی گسترده، به فرد آسيب ديده در سازگاری )Coping( با 
باليا، کمک می کنند. در حالی که وجود بيماری يا سابقه ای از مشکالت حل نشده ناشی از حوادث قبلی، مشکالت 
روانی و استرس ها در زمان وقوع تروما، شخص را در مواجهه با باليا با چالش های بيش تری روبرو می نمايد. 
برخی از تحقيقات حاکی از آن است که در بسياری از فرهنگ های دينی، ايمان و عقيده، نماز خواندن و شرکت در 

مراسم مذهبی از روش های سازگاری با باليا است. 
بحث و نتیجه گیری: نتايج نشان می دهد که از ديدگاه آسيب ديدگان، حمايت روانی و تقويت حمايت اجتماعی 
موثرترين مداخالت افراد گروه تروما برای کمک به تاب آوری و سازگاری آنان می باشد. حمايت روانی اجتماعی، 

با تخصيص منابع کافی در زمان مناسب، به تاب آوری، اميد و بهبودی آسيب ديدگان منجر می گردد 

واژه هاي کلیدي: آسیبدیدگان،تابآوریوسازگاریدربالیا،،تجربهتروما،حمایتروانیاجتماعی،عواملفرهنگی
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)CBR( خدمات اجتماعی به معلولین در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه

مهدی شمس 
hasanafkar@yahoo.com کارشناس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

مقدمه : فرد معلول کسی است که در انجام مستقالنه فعاليتهای روزمره زندگی دچار مشکل است اين مطالعه با 
هدف خدمات حمايتی به معلولين در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه صورت گرفته است.  

 روش: اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفی، مقطعی و کاربردی می باشد که در سال 1390 انجام شد. جامعه 
پژوهش استانهای تهران، اردبيل، خراسان رضوی، قم، ايالم، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، 
اذربايجان شرقی می باشند که از بين استانهای کشور بطور تصادفی انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها 

ازفرم جمع آوری اطالعات استفاده شده است.
یافته ها: نتايج نش��ان داد بيش��ترين ميزان آموزش در خانواده مربوط به اس��تان اردبيل وخراسان 
رضوی، به ترتيب با 100%، 68/7% و کمترين ميزان مربوط به استانهای سيستان و بلوچستان و بوشهر 
به ترتيب با 27/7%،30/1% ميباشد. بيشترين سطح ارجاع مربوط به تهران با 60/6% و کمترين مربوط 
به ايالم با 3/9% بود. از نظر کمکهای حمايتی موردی بيشترين مربوط به سيستان و بلوچستان با %55 
و کمترين ايالم با 87/.% بودس��رمايه برای کار خراس��ان رضوی با 2/8% و ايالم با 0/06% بيشترين و 

کمترين کمک را به خود اختصاص داده اند.  
 بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه، آموزش فراگير و خدمات حمايتی و ايجاد اشتغال، 

ضمن توانمندسازی معلولين، موجب ارتقاء کرامت انسانی فرد معلول و خانواده وی در جامعه نيز شده است .

CBRواژه هاي کلیدي: توانبخشیمبتنیبرجامعه،معلولین،
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استرس پس از سانحه دربازماندگان بحران

هدایت اله هلل گانی 
lalehganihedayat@yahoo.com مربی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: تحقيقات آسيب شناسی روانی نشان داده است که وقايع تکان دهنده و تهديدکننده ممکن است در برخی از 
افراد مستعد، عاليم اختالل استرس پس از سانحه را ايجاد نمايد .حوادث و باليا هر ساله در جهان منجر به مرگ و 
معلوليت جسمی و روانی ميليون ها نفر و صدمات مالی بسياری می گردد. به دنبال هر حادثه و بال، استرس های 
روانی زيادی به بازماندگان وارد می شود که می تواند اثرات جبران ناپذيری را بر جای گذارد ؛ لذا سياست گذاری 

های ويژه در اين خصوص می تواند از پيامدها و عوارض روان شناختی آن جلوگيری کند. 
روش: اين پژوهش به روش کيفی و به صورت تلفيقی از طريق مشاهده ميدانی، بررسی گزارش ها و مصاحبه 
عميق با مسئوالن استخراج شد. پس از جمع آوری داده ها، اطالعات تحليل گرديد . جامعه مورد پژوهش را تمامی 

مقاالت مربوط به حوزه عوارض ناشی از بحران تشکيل می دهد. 
یافته ه�ا: يکی از پيامدهای نامطلوب بحران، ش��يوع اختالالت روانی در بين بازماندگان اس��ت که آگاهی و 
س��ازماندهی مناسب در مقابله با باليا و حوادث موجب کاهش شيوع اختالالت روانی می شود . از شايع ترين 
مشکالت روحی – روانی آسيب ديدگان می توان به يادآوری مکرر صحنه های حادثه در فکر و ذهن، در خواب 
و بيداری، مثل تخريب منازل، اجساد و مجروحان، به خصوص اطفال زير آوار مانده، احساس غمگينی و نااميدی، 

تحريک پذيری، ترس از تنها ماندن و نگرانی در مورد آينده نامعلوم اشاره کرد. 
بحث و نتیجه گیری : با توجه به اهميت بهداشت روانی و تأمين سالمت روحی – روانی تمامی افراد زمان 
وقوع بحران و بازماندگان بحران، الزم می باشد تا تمهيداتی در اين خصوص انجام گيرد . در چنين شرايطی اعمال 
مديريت صحيح و منطقی توسط سازمان ها، مسئوالن و امدادگران و نيز نحوه عملکرد آنان در بازگرداندن شرايط 
مناسب روحی – روانی و اجتماعی قبل و همچنين جلوگيری از پيامدهای منفی و ديرپای روان شناختی از اهميت 

ويژه ای برخوردار است . 

واژه هاي کلیدي: بحران،اختالالتاسترسپسازسانحه.
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پژوه�ش های معلولیت و حوادث طبیعی در ایران: نتایج یک مرور 
نظام مند

علی اردالن، ساناز سهرابی زاده *، مرجان دلخوش، قاسم موسوی
ssohrabizadeh@gmail.com ٭ دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا

مقدمه: توجه کافی به معلولين در تمامی مراحل مديريت باليا بسيار حائز اهميت بوده و ضمن کمک به کاهش 
آسيب های آن ها، از بسياری از پيامدهای سوء و غير قابل جبران باليا در اين گروه نيز جلوگيری می نمايد. با اين 
وجود، تجربيات گذشته حاکی از عدم لحاظ نمودن نيازهای خاص معلولين در برنامه های مديريت بحران کشور 
می باشد. پژوهش حاضر با هدف جمع آوری و مرور نظام مند مطالعات معلوليت در باليا که توسط پژوهشگران 
ايرانی به انجام رسيده اند، ضمن تشريح ويژگی های مستندات موجود، جايگاه معلولين در مطالعات و پژوهش های 

باليا را در کشور تبيين می نمايد. 
روش: شش بانک اطالعاتی شامل پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پايگاه جستجوی پژوهشگاه اطالعات 
و مدارک علمی کشور، بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی، بانک اطالعات نشريات کشور، بانک اطالعات توانبخشی 
ايران و Med Lib با استفاده از کليدواژه های معلوليت، معلولين، معلول، باليا، مخاطرات، حوادث، بحران، زلزله، 
ناتوانی، ناتوان، افراد ناتوان، و جانباز، بدون در نظر گرفتن محدوديت زمانی )تا مهر سال 1392( مورد جستجو 
قرار گرفتند. در جستجوی اوليه، تعداد 13624 سند استخراج گرديد که پس از غربالگری آن ها بر اساس معيارهای 
ورود و خروج، نهايتاً 10 مطالعه )شامل مقاالت و پايان نامه ها( انتخاب و بررسی گرديد. يافته ها: مقاالت وارد شده 
به بررسی نهايی، به سه گروه تقسيم شدند: 1- بررسی معلوليت قبل از رخداد باليا ) 2 مقاله(، 2- مطالعه ناتوانی 
پس از رخداد باليا )4 مقاله( و 3- مطالعات مديريت باليا شامل مراحل قبل و پس از رخداد باليا )يک مقاله(. پايان 
نامه ها که مربوط به دو دانشگاه علوم پزشکی کشور )کرمان و علوم بهزيستی و توانبخشی( بودند نيز، در دو 

گروه اول )يک پايان نامه( و دوم )دو پايان نامه( قرار گرفتند. 
بحث و نتیجه گیری: جمع آوری و بررسی شواهد علمی و دانشگاهی موجود در مورد معلولين و باليا، ناکافی 
بودن منابع و مستندات علمی را آشکار ساخته و نيز ضرورت بررسی نيازها و چالش های مرتبط با تمامی انواع 
معلوليت را با تمرکز بر کاهش آسيب و آمادگی مقابله معلولين با انواع باليای طبيعی و انسان ساخت متذکر گرديده 

و اهميت آن را برای متصديان امر خاطرنشان می سازد. 

واژه هاي کلیدي: معلولیت،بالیا،ایران،مرورنظاممند
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توانبخشی روانی به موقع در حوادث و بالیا

محمد سعید خانجانی *، سید علی حسینی
saeedkh76@yahoo.com ٭ دانشجوی دکترا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: در مرحله اوليه بعد از حوادث و باليا، قربانيان به طور معمول تجاربی مانند احساس گيجی و پريشانی، 
شوک، ترس و سردرگمی را تجربه می کنند که اينها در مراحل اوليه بعد از بحران واکنش طبيعی به رويدادی غير 

طبيعی تلقی می شود. بدنبال اين تجربيات، افراد نيازهای پايه ای برای آرامش، اطمينان مجدد و محافظت دارند. 
 Pub Med/Medline. روش: اين مطالعه به صورت مروری انجام ش��ده و به اين منظور سايت های علمی
Springer. Elsevier . Google scholar و Science direct، ب��ا کليد واژه های : "حوادث و باليا" همراه با 
توانبخشی روانی، سالمت روان و مداخالت روانشناختی اوليه مورد جستجو قرار گرفت و مطالعات انجام شده در 
اين زمينه ها از سال 1990 تا 2013 مورد استفاده قرار گرفت. يافته ها: 5 عنصر ضروری برای مداخالت فوری بعد 
از حوادث عبارتند از: ايجاد حس ايمنی، آرام کردن، احساس کارآمدبودن خود و جامعه، در ارتباط قرار دادن افراد 
و اميدواری. از مهمترين اقدامات اوليه در بازتوانی روانی بازماندگان حوادث، برنامه های استرس زدايی، حمايتی 
و بازگويی روانشناختی است. استرس زدايی و آموزش عملی برای کنترل بهتر خود به همراه اميد و اطمينان دادن 
تاثير به سزايی در ايجاد آرامش و کاهش اضطراب دارد. برنامه های حمايتی شامل برقراری ارتباط صحيح با 
آسيب ديدگان، پيوند سريع افراد با اطرافيان، ارائه اطالعات صحيح، استفاده از باورهای معنوی، تشويق بازماندگان 
به شرکت در فعاليت های اجتماعی و مذهبی. دربازگويی روانشناختی گروهی نيز سعی می شود با تشويق ابراز 
هيجانات و گفتگو در مورد حادثه از سرکوبی هيجانی در مورد آسيب جلوگيری شده و از بروز عالئم روانی در 

آينده کاسته می شود.
 بحث و نتیجه گیری: مداخالت اوليه در جهت بازتوانی روانی افراد، می تواند عوارض روانی طوالنی مدت پس 

از حوادث از جمله PTSD را کاهش داده و بازگشت افراد به شرايط عادی زندگی را تسريع بخشد. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:توانبخشیروانی،حوادثوبالیا،سالمتروان
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پیامدهای اجتماعی حوادث و بالیا با رویکرد مددکاری اجتماعی

پریا پورحسین هندآباد *، زهرا تقی نژاد
madadkar_iran@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه : از جمله پيامدهای ناشی از حوادث و باليا، پيامدهای اجتماعی می باشد در نتيجه الزم است جهت مقابله با 
اين پيامدها، جوامع را مقاوم و انعطاف پذير نمود تا ريسک رخ دادن آسيب ها و مسائل بزرگ اجتماعی کاهش يابد. 
مددکاران اجتماعی از جمله متخصصانی هستند که می توانند در شرايطی که مشکالت چندگانه به صورت همزمان 
بروز کرده اند، عملکرد مناسبی در راستای کاهش اينگونه پيامدها داشته باشند. هدف از انجام اين پژوهش بررسی 

پيامدهای اجتماعی حاصل از حوادث و باليا و تاثير حضور مددکاران اجتماعی در کاهش اين پيامدها می باشد
روش : مروری بر مقالت متعدد بدس��ت آمده از بانکهای اطالعاتی) پايگاه اطالعات علمی علوم انسانی،وب 
سايت تخصصی انجمن مددکاری اجتماعی ايران، بانک اطالعات نشريات کشور، پژوهشکده مجازی حوادث و 
باليا،، بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی، بانک اطالعات نشريات کشور،کتابخانه مجازی دانشگاه علوم بهزيستی 
و توانبخش��ی و ... ( که تا دی ماه 92 مورد جس��تجو و بررسی قرار گرفتند. در جستجوی اوليه، تعداد 40 سند 
استخراج گرديد که پس از غربالگری آن ها بر اساس معيارهای ورود و خروج، نهايتاً 28 مطالعه ) شامل مقاالت و 

پايان نامه ها، طرح های پژوهشی و کتوب علمی ( انتخاب و بررسی گرديد.
 یافته ها : با توجه به مرور صورت گرفته بر روی مقاالت متعدد، از جمله پيامدهای اجتماعی حاصل از باليا و 
حوادث می توان به گروه های اجتماعی، کودکان بی سرپرست، ناهنجاری های اجتماعی همچون اعتياد و سرقت، 

مهاجرت، مشکالت روحی و روانی، نظام گسيختگی سيستم خانواده و ... توجه ويژه نمود.
بحث و نتیجه گیری : از بررسی يافته ها می توان نتيجه گرفت، بين مددکاری اجتماعی و کاهش پيامدهای 
اجتماعی باليا رابطه تنگاتنگی وجود دارد. بنابراين، ناآگاهی و ضعف بنيه علمی و عملی مددکاران اجتماعی در 
شناخت و نشانه گذاری باليا و خطرات ناشی از آن و ناتوانی در پرداختن به حل و رفع و کاهش اثرات مخرب 
مصائب می تواند هم موجب خدشه دار شدن اعتبار و ارزش حرفه مددکاری اجتماعی و بی حرمتی مددکاران 
اجتماعی شود،و هم گواهی بر عدم کارآيی موثر سياستهای رفاهی واجتماعی محسوب گردد. کليد واژه : پيامد 

اجتماعی، مددکاری اجتماعی، حوادث و باليا 

واژه هاي کلیدي: پیامداجتماعی،مددکاریاجتماعی،حوادثوبالیا
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باز توانی جسمی در بالیا، نیازها و چالش ها

ثریا فتح الهی *، علی اردالن، محمد جواد مرادیان
fatholahi48@gmail.com ٭ دانشجوي دكتري سالمت در بالیا و فوریتها

مقدمه : وقوع باليای طبيعی و انسان ساخت در دهه های اخير در بسياری از کشورهای جهان در حال افزايش 
است. در مرحله بعد از وقوع باليا يا همان فاز بازيابی، بازگشت به حالت اوليه زندگی، مهمترين نگرانی جوامع تحت 
تاثير می باشد. فرآيند مرحله بازيابی شامل بازسازی وبازتوانی است. بازسازی شامل قسمت های مختلفی از جمله 
مسکن و زيرساخت ها می باشد. توانبخشی افراد ناتوان فرايندی است که در طی آن افراد به حداکثر مطلوب سطح 
عملکرد فيزيکی، روانی، اجتماعی و حسی برسند و با فراهم نمودن ابزار و وسايل در جهت استقالل آنان کمک 
نمايد. با توجه به آنکه در برنامه ريزي ها کمتر به مرحله بازيابی توجه مي گردد تعيين چالش ها و نيازهای مي تواند 

راهگشا باشد.
 روش : اين مقاله، تحليلی توصيفی بوده و شيوه گردآوری داده ها بررسی اطالعات کتابخانه ای است. 

بحث و نتيجه گيری: حوادث طبيعی و انسان ساخت به خصوص آنهايی که در مقياس بزرگ اتفاق مي افتند 
عالوه بر ايجاد مرگ ومير ومجروحيت باعث ايجاد معلوليت هايی در نجات يافتگان از حادثه نيز می شوند. برنامه 
جامع مديريت باليا نبايد فقط به فاز پاسخ محدود شود بلکه در مرحله آمادگی برای فاز بازيابی نيز الزم است 
برنامه تهيه گردد. در اين مرحله هماهنگی بين ارگانها همانند مرحله پاسخ، ضروری مي باشد . تهيه آمارهای جامع 
از ناتوانی  بوجود آمده در باليا و نتايج اقدامات موثر و توانبخشی مرتبط با سالمت مورد تاکيد است. بازتوانی 
پزش��کی بخش مهمی از پاسخ  سالمت در باليا اس��ت و استفاده از افراد متخصص مانند فيزيوتراپيست ها در 
جهت جلوگيری از عوارض قابل پيشگيری، ضروری است. همچنين درراستای کمک به افراد ناتوان استفاده از 
فن آوريهای نوين توصيه می گردد. در جهت برطرف نمودن چالش های اساسی در ارائه مداخالت بازتوانی در باليا 
مانند کمبود نيروهای آموزش ديده، عدم نگهداری سوابق پزشکی، و جمع آوری اطالعات و نتايج اقدامات انجام 
شده، در فاز برنامه ريزی وآمادگی مديريت باليا بايستی برنامه و تمهيداتی برای مرحله بازيابی نيز فراهم گردد 

واژه هاي کلیدي: بالیا،بازتوانی،بهبودی،نیازها،چالش¬ها
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اثربخشی تلفیق درمان شناختی رفتاری گروهی با مصاحبه انگیزشی 
در کاهش اضطراب مردان زلزلهزده شهرستان سرپل ذهاب

فرشاد زارعی *، سید محسن حجت خواه، سعادت طاهری، امیر معدنی پور
farshadzm@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

افزايش پاسخ دهی به درمان های فعلی از جمله درمان های شناختی رفتاری، اولويت مهم تحقيق بالينی است. هدف 
از انجام پژوهش حاضر تعيين تاثير تلفيق درمان شناختی رفتاری گروهی با مصاحبه انگيزشی بر کاهش اضطراب 
مردان در زلزله سرپل ذهاب بود. پژوهش حاضر، يک مطاله نيمه آزمايشی دارای طرح پيش آزمون- پس آزمون 
با گروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش مردان شهرس��تان سرپل ذهاب بودند. با روش نمونه گيری در 
دسترس تعداد 70 از مردان که حاضر به همکاری بودند انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب به وسيله آنها پر 
شد. 14 نفر را که دارای اضطراب باالتر از ميانگين بودند و تمايل به شرکت در گروه درمانی داشتند به صورت 
تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل با تعداد برابر)n=7( جايگزين شدند. مداخله 6 جلسه درمان شناختی رفتاری 
گروهی بود که با اصول مصاحبه انگيزشی تلفيق شده بود وفقط بر روی گروه آزمايشی انجام شد. دو روز بعد از 
اخرين جلسه  ی آموزش از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آمار توصيفی)ميانگين و انحراف 
استاندار( و آمار استنباطی)تحليل کوواريانس( به وسيله نرم افزار spss19 تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان داد 
که بعد از مداخله، ميانگين نمرات اضطراب گروه آزمايش به طور معنادار کمتر از گروه کنترل بود )p> 0/05(. نتايج 
حاکی از آن است که تلفيق درمان شناختی رفتاری گروهی با مصاحبه انگيزشی باعث کاهش اضطراب در زلزله 
شهرستان سرپل ذهاب شد. بنابراين برنامه ريزی برای انجام اين مداخالت به مردم زلزله زده اهميت ويژه ای دارد. 

واژه هاي کلیدي: شناختیرفتاری،مصاحبهانگیزشی،اضطراب
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تعیی�ن تاثیرآموزش مه�ارت های زندگی بر افزایش س�المت روان 
مردان در زلزله شهرستان سرپلذهاب

فرشاد زارعی *، سید محسن حجت خواه، روح اله ایران منش، منیژه عزتی
farshadzm@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين تاثير آموزش مهارت زندگی بر افزايش سالمت روان مردان در زلزله سرپل 
ذهاب بود. پژوهش حاضر، يک مطاله نيمه آزمايشی دارای طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. 
جامعه آماری اين پژوهش مردان شهرس��تان سرپل ذهاب بودند. با روش نمونه گيری در دسترس تعداد 150 
از مردان که حاضر به همکاری بودند انتخاب ش��دند و پرسش��نامه سالمت روان به وسيله آنها پر شد. 20 نفر 
را که دارای سالمت روان پايين تر از ميانگين بودند به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل با تعداد 
برابر)n=10( جايگزين شدند. مداخله بر روی گروه آزمايشی در 9 جلسه برگزار شد. دو روز بعد از اخرين جلسه 
ی آموزش از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آمار توصيفی)ميانگين و انحراف استاندار( 
و آمار استنباطی)تحليل کوواريانس( به وسيله نرم افزار spss19 تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان داد که بعد از 
مداخله، ميانگين نمرات سالمت روان گروه آزمايش به طور معنادار بيشتر از گروه کنترل بود)p> 0/05(. نتايج 
حاکی از آن است که آموزش مهارت زندگی باعث بهبود سالمت روان مردان در زلزله شهرستان سرپل ذهاب 

شد. بنابراين برنامه ريزی برای ارائه آموزش مهارت های زندگی به مردم زلزله زده اهميت ويژه ای دارد. 

واژه هاي کلیدي: مهارتهایزندگی،سالمتروان،زلزله.
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تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش تاب آوری مردان 
در زلزله شهرستان سرپل ذهاب

فرشاد زارعی *، سعادت طاهری، قاسم شاهمرادی، آرام کریمیان
 farshadzm@yahoo.com ٭ دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

از انجام پژوهش حاضر تعيين تاثير آموزش مهارت زندگی بر افزايش تاب آوری مردان در زلزله سرپل ذهاب 
بود. پژوهش حاضر، يک مطاله نيمه آزمايشی دارای طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه 
آماری اين پژوهش همه مردان شهرستان سرپل ذهاب بودند. با روش نمونه گيری در دسترس تعداد 100 نفر از 
مردان که حاضر به همکاری بودند انتخاب شدند و پرسشنامه تاب آوری به وسيله آنها پر شد. 18 نفر را که دارای 
 )9=n(سالمت روان پايين تر از ميانگين بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل با تعداد برابر
جايگزين شدند. آموزش مهارتهای زندگی بر روی گروه آزمايشی در 9 جلسه برگزار شد. دو روز بعد از اخرين 
جلسه آموزش از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آمار توصيفی)ميانگين و انحراف استاندار( 
و آمار استنباطی)تحليل کوواريانس( به وسيله نرم افزار spss19 تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان داد که بعد از 
مداخله، ميانگين نمرات تاب آوری گروه آزمايش به طور معنادار بيشتر از گروه کنترل بود)p> 0/05(. نتايج حاکی 
از آن است که آموزش مهارت زندگی باعث بهبود تاب آوری مردان در زلزله شهرستان سرپل ذهاب شد. بنابراين 

برنامه ريزی جهت ارائه آموزش مهارت های زندگی به مردم زلزله زده اهميت ويژه ای دارد.  

واژه هاي کلیدي: مهارتهایزندگی،تابآوری،زلزله.
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توسعه سرمایه اجتماعی در حوادث و بالیا )با تاکید بر نقش مددکاران 
اجتماعی(

محبوبه قربانی
m.gh_sw@yahoo.com  کارشناس ارشد 

انس��ان به رغم پيشرفت های علمی، همچنان در برابر سوانح و باليا آسيب پذير است. زمانی که يکی از باليای 
طبيعی روی می دهد مردم يک اجتماع با مشکلی مشترک مواجه می شوند که تمامی افراد جامعه را درگير می 
کند. در چنين شرايطی بسياری از افراد جامعه بحران زده به کمک ها و مداخالت فردی و گروهی نيازمندند اما 
منطق مداخالت مددکاری اجتماعی به ما می گويد که برای دستيابی به هدف قادرسازی در چنين موقعيتی بايد از 
اقدامات مددکاری جامعه ای کمک گرفت، زيرا از يک طرف مشکل مشترک تمامی افراد جامعه را در برگرفته و از 
طرف ديگر همواره به دليل کمبود نيروی متخصص امکان مداخالت فردی و گروهی برای پاسخگويی به نيازهای 
افراد جامعه وجود ندارد. استفاده از توانايی های گروههای اسيب ديده در منطقه بحران زده، در دسترس قرار 
دادن خدمات اجتماع محور و تشکيل گروههای محلی، از مهمترين سياست هايی است که مددکاران اجتماعی مورد 
توجه قرار می دهند.در شرايط پس از بحران و در دوره بازسازی و بازتوانی، افراد در قالب ارزشها و هنجارها 
پيوندهای اجتماعی را بوجود می آورند تا قابليهای خود را افزايش دهند و در حين به دست گرفتن کنترل زندگی 
خود، از حمايت های محيطی و اجتماعی که در شبکه های ارتباطی موجود، برخوردار شوند. با توجه به نياز محيط 
و مهارت مددکاران اجتماعی، يک از 5 وظيفه اصلی آنها، پيشگيری از فروپاشی پيوندهای اجتماعی بين افراد و 
سازمانها اجتماعات است. به همين دليل، ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعی يک استراتژی مداخله کليدی پس از بروز 
بحران است و در اين راستا برقرای ارتباط درون جوامع و بين جوامع و همچنين ارتباط بين جوامع و نهادهای 

فعال در منطقه از اهداف مددکاران اجتماعی است. 

واژه هاي کلیدي: سرمایهاجتماعی،حوادثوبالیا،مددکاراناجتماعی
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بررسی مدیریت بحران و تاثیر مداخالت توانبخشی در مصدومین 
ترومایی

ابوالفضل فقیهی 
faghihi.ab@gmail.com دانشجو دکتری هالل احمر زاهدان

هر ساله باليای طبيعی در سراسر جهان مرگ و ميرها، آسيب های جسمی و بيماريهای زيادی را به بار می آورند. 
در دهه ه�ای اخير باليا و آثار آنها در تمام جهان سيرصعودی داشته است. هم به دليل تنوع و هم به دليل تعدد 
حوادث طبيعی، ايران ج�زء ده کش��ور اصلی بالخيز دنيا است. عليرغم پيشرفت علم و تکنولوژی، انسان هنوز 
در مقابل عوارض سوانح و باليای ناشی از دگرگونی هايی طبيعت مانند: سيل، زلزله، طوفان و همچنين باليای 
 Crisis نا ش��ی از ابزار دست ساخت خود جنگ ها، انفجارات، تصادفات و... آسيب پذير است. تعريف اضطرار
عبارتست از اتفاقی که بطور معمولی روی می دهد و در محدوده کوچکی برای عده خاصی روی ميدهد و باز 
گرداندن اين ش��رايط به شرايط عادی کار دشواری نيس��ت مانند آتش سوزی يک واحد مسکونی، دزدی و ... . 
تعريف disaster حادثه يا فاجعه يا بالء حوادثی که بروز آنها موجب به بار آمدن خسارات تلفات زيادی خواهد 
شد. )مقياس وسيع تر( حادثه گويند. بحران نيز عبارت از شرايطی است که در آن با غافلگيری، کمبود اطالعات، 
و محدوديت زمان برای تصميم گيری مواجه می شويم. سپس با بهره گيری از فناوری نوين جهت کاهش تلفات 
جانی و مالی باشيم. بحران می تواند به صورت محدود و يا دراز مدت باشد. وقتی که تعادل هيج�انی حاص�ل از 
بح�ران ب�ه ثبات قبلی خود برگشت نمايد بحران دفع می شود . حال در اين موقعيت اگر واکنش های سازگارانه ای 
در برابر بحران به حرک�ت درآيند منجر به حل بحران می شود و اگر واکنش های ناسازگارانه ای در برابر بحران 
به حرکت درآين�د منج�ر ب�ه عمي�ق تر ش�دن بحران و بروز عالئم و اختالالت روانی گوناگونی می گردد. توانبخشی 
در حوادث غيرمترقبه به مجموعه ای ا ز اقدامات و فعاليتهای پی گير، هماهنگ و زمان بندی شده ی خدمات پزشکی 
حرفه ای و اجتماعی قبل، حين و پس از بحران ها گفته می شود که به قصد پيشگيری، درمان و ارتقاء سطح سالمت 
زن�دگی و کارايی افراد آسيب ديده از حوادث به منظور دست يابی به شرايط قبل از وقوع آنها انجام م�ی گ�ردد . 
اه�داف کل�ی توانبخ�شی حوادث : الف ( کاهش سطح آسيب پذيری ب ( ارائه خدمات مطلوب و سريع پزشکی و 
اجتماعی ج ( احياء مجدد شرايط سالمتی شخصی و اجتماعی . حذف و کاهش خطرات، حداکثر استفاده از منابع 
و ظرفيتهای جامعه و محيط در معرض خطر و مديريت موثر و مناسب بحران توانائيهای است که بايد از طريق 
آموزشهای متن�وع و نظ�ام يافت�ه ب�ه افراد حرفه ای منتقل گردد . آمار تلفات و آسيب های ناشی از بحران نياز به 
آموزش افراد حرفه ه�ای بهداش�تی و درم�انی را ب�ه آمادگی و واکنش به باليا برجسته نموده است. سازمانهای 
بين الملل�ی از جمل�ه س�ازمان مل�ل و س�ازمان بهداش�ت جه�انی و اتحاديه اروپا بر نياز به بهبود آموزش در 
مراقبتهای سالمت در بحران تاکيد نموده اند . مداخله مناسب در يک بحران و بهره گيری از شيوه های بحران زدايی 
در اين مواقع و درست به وضعيت جسمی و روحی آسيب ديدگان و انجام امور توانبخشی و مددکاری مناسب 
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در آن مقطع حساس می باشد. متاسفانه در کشور ما توانبخشی و مددکاری در حوادث غير مترقبه هنوز به آن 
جايگاه شايسته و الزمی را که بايد داشته باشد پيدا نکرده و تدابير درست و مناسبی که جامع و کامل باشد برای 
آن در نظر گرفته نشده و بيشتر حالت غير فعال دارد. اهداف کلی در توانبخشی حوادث غيرمترقبه عبارتند از : -1 
کاهش سطح آسيب پذيری جامعه -2 ارايه خدمات مطل�وب وس�ريع پزش�کی -3 اراي�ه خ�دمات مطلوب وسريع 
اجتماعی ) مددکاری ( -4 احيای مجدد ش��رايط سالمتی شخصی و اجتماعی مانند شرايط قبل از ايجاد حادث�ه 
ک�ه اين اهداف در دو گروه اصلی توانبخشی پزشکی و اجتماعی سازماندهی می شوند آموزش توانبخشی از 
رنجهای غير ضروری بيمار جلوگيری می نمايد . اغلب افرادی که دچار صدمات شديد شده ان�د ب�ه سروي�سهای 
تخص�صی توانبخ�شی ب�ر اس�اس ت�شخيص ش�ان ني�از دارن�د . سرويسهای توانبخشی بر اساس ناتوانايی های 
بسياری برنامه ريزی شده اند . رايج ترين برنامه های توانبخشی تخصصی در تروما عبارتند از: صدمات طناب 
نخاعی، صدمات مغزی، صدمات بافت نرم و استخوان و نيز صدمات متعدد. مزايای برنامه های توانبخشی متعدد 
شامل تسهيالت واحد، وسايل و تجهيزات، مخلوطی از حرفه ه�ا و روش�های درم�انی م�ی باشد . با توجه  به  نقش  
و اهميتی  که  سيستم  اعصاب  مرکزی  در ساختار فيزيکی  بدن  انسان  دارد و در حقيقت  کليه  فعاليتهای  انسان  از 
طريق  اعصاب  حسی  و حرکتی  که  از اعصاب  مرکزی  منشعب  می گردند صورت  می پذيرد، برای  مراقبت  و ممانعت  
از آسيب پذيری  اين  بخش  الزم  است  اهميت  خاص  قائل  بود. انسان  با توجه  به  وضعيت  فيزيکی  خود، در مقابل  
حوادث  و باليای  غيرمنتظره  بسيار آسيب پذير و حساس  بوده  و مورد آسيب  جدی  قرار می گيرد. با اين  وجود با 
اتخاذ تدابيری  خاص  می توان  در بسياری  مواقع  از ايجاد نقص  و يا تشديد آن  جلوگيری  کرد. اطالعات  و آمارهای  
گوناگون  نشان  دهنده  اين  واقعيت  تلخ  است  که  اکثر آسيب های  وارده  ارتوپديکی  بويژه  در نواحی  ستون  فقرات  که  
اکثرًا در زمان  حمل  مجروح  از محل  حادثه  ايجاد شده  است  متاسفانه  بر اثر عدم  آگاهی ، اطالع  و همچنين  برخورد 
ناصحيح  به وقوع پيوس��ته  اس��ت  که  منجر به  آسيب های  جزئی  يا کلی  به  طناب  نخاعی  و ايجاد نقص  و اختالل  
دائمی  در مصدومان گرديده  بنابراين  ضرورت  دارد اطالعات  و آگاهی های  الزم  به  جامعه  برای  پيشگيری  از بروز 
مصدوميت  و راههای  مناسب  برخورد با اين  پديده  انتشار يابد. راهکارهای  اساسی  که  می تواند در اين  خصوص  
موثر باشد حول  دو محور اساسی  تقسيم بندی  می گردد: آگاه سازی  عمومی  جامعه  در ارتباط با مراقبت  از خود: 
- پيش  از مواجه  شدن  با حوادث  و باليا الزم  است  خدمات  آموزشی  به  آحاد جامعه  در خصوص  چگونگی  مقابله  
با حوادث  ارائه  شود. کليه  سازمانها و ارگانهای  ذيربط می توانند با تدوين  مطالب  مورد نياز و انتشار آن  از طريق  
امکانات  موجود اجتماعی  مانند )صدا و سيما، روزنامه ها، نشريات  و ....( بينش  و نگرش  عمومی  جامعه  را نسبت  به  
اين  موضوع  ارتقاء داده  تا در زمان  بروز حادثه  آمادگی  الزم  در جامعه  ايجاد گردد. يکی  از مهمترين  و اصولی ترين  
راهکارها و اقدامات  در اختيار داشتن  برنامه ای  منسجم  و روشن  در ارتباط با چگونگی  برخورد منطقی  با حوادث  
پيش  بينی  نشده  )باالی  طبيعی ( و نظارت  کامل  در خصوص  مقابله  و آماده  نمودن  جامعه  با اين  گونه  حوادث  است . 
بطور کلی  در راستای  مديريت  نحوه  ارائه  خدمات  توانبخشی  به  افراد آسيب  ديده  و راهکارهای  مقابله  با اين  گونه  
حوادث  الزم  است  اهداف  زير مدنظر قرار گيرد. اهداف  کلی  کاهش  و يا به  حداقل  رساندن  معلوليت  و ناتوانی های  
ناش��ی  از باليای  طبيعی  و ارائه  مطلوب  خدمات  مورد نياز به  افراد آس��يب  ديده  از آنجايی که رسيدگی مناسب، 
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سريع و درست به وضعيت جسمی و روحی آس�يب ديدگان و انجام امور توانبخشی و مددکاری در اين مقطع از 
حساسيت خاصی برخ�وردار ب�وده و يک�ی از عوام�ل ب�سيار مه�م و سرنوشت ساز در کاهش ميزان بحران و 
باال بردن قدرت تطابق پذيری مصدومين و آسيب ديدگان با بحران دارد، می طلبد که با بيان راه کارهای مناسب 
به مداخله الزم وکافی اقدام نموده و از ميزان آالم وصدمات آسيب دي�دگان کاس�ت . متأس�فانه علي�رغم فعاليت 
های صورت گرفته هنوز توانبخشی و مددکاری در اين حوادث آن جايگاه شاي�سته و الزم خ�ود را پي�دا نک�رده و 
ت�دابير مناسب و درست و کاملی برای آن طراحی و اجرا نشده و بيشتر حالت غير فعال دارد . هدف اين مقاله بيان 
اهميت و ح�ساسيت توانبخشی و مددکاری در کاهش صدمات حاصل از بحرانها و حوادث غي�ر مترقب�ه و اراي�ه 

راه کاره�ای عمل�ی در اي�ن خ�صوص می باشد که به تفضيل در مورد آن صحبت خواهد شد. 

واژه هاي کلیدي: تروما،توانبخشی،حوادثغیرمترقبه،مدیریتبحران.
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بررسی رابطه بین آمادگی بازگشت به کار و ارزشهای کاری در آسیب 
دیدگان سوانح: رویکردی بر ارزشیابی و مداخله در توانبخشی شغلی

مجتبی سلطانی علی آباد *، ساره امیرجان
soltani8@gmail.com - ٭ دانشجوی دکترا دانشگاه اصفهان

مقدمه: بازگش��ت به کار يکی از عمده ترين اهداف توانبخش��ی شغلی پس از باليا و حوادث است به طوری که 
گاه توانبخشی شغلی در فعاليتهای متمرکز بر بازگشت به کار تعريف می شود. شناسايی ويژگيهای مرتبط با 
اثرپذيری افراد از توانبخشی شغلی، ابتدايی ترين گام در ارزشيابی است. در اين پژوهش ميزان آمادگی بازگشت 

به کار با توجه به نوع ارزشهای کاری مورد بررسی قرار گرفته است. 
روش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است؛ در اين پژوهش 120 نفر از مردان آسيب ديده از سوانح 
اعم از طبيعی يا غير طبيعی از طريق نمونه گيری تصادفی ساده از بين 524 سانح ديده شهر سمنان با مراجعه به 
اورژانس سمنان انتخاب شدند و پرسشنامه های آمادگی بازگشت به کار)RRTW( و ارزشهای کاری ديويس را 

تکميل کردند. 
یافته ها: داده های حاصل از پژوهش با روش همبس��تگی پيرس��ون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت؛ نتايج 
تجزيه و تحليل داده ها نشان داد بازگشت به کار به ترتيب با ارزشهای کاری رفاه، امنيت، پيشرفت بيشترين ميزان 

همبسگی دارد)0/64، 0/59، 0/46(. 
بحث و نتیجه گیری: يافته ها بيانگر آنند که ميزان آمادگی بازگشت به کار با نوع ارزشها ارتباط دارد، نوع 
ارزشها در سرعت و ميزان آمادگی بازگشت به کار نقش دارد و می توان از اين يافته ها در جهت توانبخشی شغلی 

افراد آسيب ديده در باليا و حوادث در دو حيطه ارزشيابی و مداخله استفاده کرد. 

واژه هاي کلیدي: آمادگیبازگشتبهکار،ارزشهایکاری،توانبخشیشغلی،سانحه
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حمای�ت روانی اجتماعی از کودکان در حوادث و بالیا )با تاکید بر 
نقش مددکاران اجتماعی(

محبوبه قربانی 
m.gh_sw@yahoo.com - کارشناس ارشد

در دهه گذشته نزديک به يک ميليارد نفر از مردم جهان، يعنی يک ششم جمعيت کره زمين درگير حوادث و باليا 
بوده اند. يکی از ارکان اصلی مديريت بحران،آمادگی می باشد که در ساده ترين شکل نيازمند آموزش پرسنل و 
جامعه است و يکی از گامهای اساسی، تربيت متخصصانی ست که مهارت و دانش ارائه خدمات موثر در شرايط 
بحران و دوران پس از آن را داشته باشند. با توجه به تجربيات حوادث و بليه در دهه گذشته در کشور، مددکاران 
اجتماعی بخشی از خدمات حمايت روانی اجتماعی در چند ماه اول پس از بحران را برعهده داشته اند. اما تعداد کمی 
از مددکارانی که در گذشته به کمک آسيب ديدگان شتافته اند، قبل از بحران آموزش ديده اند. کودکان به عنوان يک 
گروه اجتماعی که به لحاظ سنی، توانايی در برآوردن نيازها و موقعيت اجتماعی در ذيل تمام گروه های اجتماعی 
واقع شده اند، در هنگام بروز بحران در رأس گروه های آسيب پذير واقع می شوند اما بدليل کاستی ها در زمينه 
آموزش مددکاران اجتماعی و همچنين فقدان راهنمای عمل بومی برای ارائه خدمت به کودکان در شرايط بحرانی، 

با کيفيت و کميت پايين خدمات به اين گروه روبه رو هستيم. 

واژه هاي کلیدي: حوادثوبالیا،حمایتروانیاجتماعی،گروههایاسیبپذیر،کودکان،مددکاراناجتماعی
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توانبخشی مبتنی بر جامعه با محوریت تاب آوری

گیتی نوغانی *، مهین عوض زاده
fnoughani@yahoo.com *

مقدمه: در حالی که اجماع عمومی وجود دارد که تاب آوری اجتماعی به عنوان توانايی جوامع برای مقاومت و 
کاهش استرس در برابر يک بحران تعريف شده است، در فرايند دقيق ايجاد تاب آوری وضوح کمتری وجود دارد 
وهنوز ما درک محدودی درباره مولفه هايی که می تواند تغيير يابد يا اهرم های عمل که می تواند جوامع را قادر 

به بهبودی سريعتر نمايد، داريم. 
روش: اين مقاله مروری است بر مقاالت و پژوهشهای مروری در رابطه با تاب آوری در سايت ها از سال 
2010تا2013، برای اين منظور تعداد 5 کليد واژه انتخاب و مورد جستجو قرار گرفت. يافته ها از طريق دسته بندی 

داده ها بر اساس تشابهات و تفاوتها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
یافته ها: در اين مطالعه نشان داده شد که ادبيات تحقيق به روز، عواملی را شناسايی کرده است که احتمال دارد 
با دستيابی به تاب آوری جوامع ارتباط داشته باشد، از جمله کاهش آسيب پذيری قبل از بحران و انجام فعاليت 
های پيشگيرانه برای به حداقل رساندن پيامدهای منفی بحران.عالوه براين تاب آوری اجتماعی در زمينه امنيت 
سالمت نشاندهنده تقاطع منحصر بفرد مديريت آمادگی/اورژانس، بهداشت عمومی و توسعه جامعه با تأکيد بر 

مراقبت های پيشگيرانه، ارتقاء سالمت و ظرفيت سازی اجتماعی است. 
بحث و نتیجه گیری: اين گزارش يک مدل اوليه از گزينه های ايجاد تاب آوری اجتماعی را در زمينه های کليدی 
فراهم می کند که نشان دهنده يک گام مهم رو به جلو در شناسايی عناصر مهم آن است و يک ليست عملی از 
فعاليت های بالقوه برای ايجاد تاب آوری قبل از بحران است. فرايند ايجاد تاب آوری روند همواره در حال تکوين 

است و لزوم ارزيابی نتايج واثربخشی برنامه ها بطور متناوب احساس می شود. 

واژه هاي کلیدي: تابآوریاجتماعی،پیشگیری،ارتقاءسالمت،مولفههاواهرمها،ظرفیتسازیاجتماعی
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توسعه پس از بحران

اصغر دالوندی *، سعیده بهرامپوری
٭ استادیار و دکترای سالمت سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: ايران کشوری در حال توسعه و دارای تنوع مختلفی از باليا با تعداد و شدت های متفاوت می باشد. ماهيت 
کلی باليا به گونه ای است که پيشگيری از بروز آنها اجتناب ناپذير می  نمايد. لذا بشر در طول زمان با قرار گيری در 
معرض باليای مختلف، درس آموخته هايی را کسب نموده و با به کار گيری آن ها توانسته است از شدت خسارات و 
تلفات ايجاد شده در اثر باليا بکاهد. روش: در اين مقاله ضمن بررسی مطالعات پيشين از تجربيات نويسندگان از 
حضور در بحران های گذشته بهره گرفته شده است. مقاله به-طور مبسوط به فعاليت های توسعه ای و پيشرفتهای 

ايجاد شده به دنبال بروز بحران های مختلف در ايران و جهان می پردازد . 
یافته ها: در اين مقاله پس از بررسی های انجام شده، درس آموخته های باليای پيشين در ايران به شرح ذيل تهيه 

و تنظيم گرديد: 
تشکيل سازمان های دولتی نظير سازمان مديريت بحران کشور  «
همکاری با سازمانهای بين المللي  «
ايجاد فضاهای دانشگاهی و تحقيقاتی از جمله: برگزاری پنج کنگره بين المللی سالمت در حوادث و باليا  «

 MPH تاليف و ترجمه کتابهای مناسب در حوزه بحران ايجاد رشته های جديد دانشگاهی مانند دوره های
وPHD سالمت در باليا افزايش تحقيقات علمی، پژوهشی و کاربردي طراحی و تدوين گايد الين های مورد 

نياز افزايش توليد مقاالت علمی استفاده از الگوهای و مدل توسعه ای پس از بحران در دنيا 
کمک های مالی شامل: تخصيص اعتبارات دولتی و تحرکات کمک های غير دولتی و خيريه ای به بافتهای  «

فرسوده 
 تدارک مناطق مسکونی مناسب از طريق: بازسازی و مقاوم سازی مناطق آسيب پذير نوسازی خانه های  «

ويران شده ايجاد مناطق مسکونی جديد و در مکانهای مناسبتر استفاده از مصالح و معماری جديد و مقاوم 
تاثرات و ارتقاء فرهنگی در حوزه بحران تاکيد بر نقش پيشگيری و آمادگی در برابر باليا رويکرد جامع  «

پيرامون کاهش خطر باليا با استفاده از آموزشهای عمومی و تاکيد بر فرهنگ پيشگيري
 بحث و نتیجه گیری: منابع معتبر بيان می کنند که نبودن يک نوع از باليا در برخی از کشورها به عنوان تهديدی 
برای ميزان آمادگی موسسات و تغيير در ماهيت نقشها و عملکردهای اين موسسات به حساب می آيد. موقعيت پس 
از بروز باليا موجب ايجاد نوعی جو سياسی و اجتماعی می شود که به نوبه خود می تواند برنامه های توسعه ای 
اجتماعی، سازمانی و فيزيکی را آغاز و يا تکميل گرداند. در ايران نيز همواره بروز باليا عليرغم ايجاد عوارض و 
عواقب متعدد برای حادثه ديدگان و دولتها، منجر به بهبود نسبی عملکرد و انديشيدن به تدابير مناسب برای وقايع 
مشابه آينده شده است. همچنين فرصتهايی را برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فيزيکی و سياسی در 
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سطوح محلی، منطقه ای، ملی و برخی سطوح بين المللی فراهم آورده است. لذا نگاهی کوتاه به پيشرفتهای انجام شده 
بدنبال بروز باليا پس از انقالب اسالمی در ايران، نشانگر اقدامات مناسب در اين زمينه می باشد که ادامه تالشها 

برای کاهش آالم آسيب ديدگان را طلب می کند.

واژه هاي کلیدي: توسعه،بحران
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آمادگی بیمارستانی و مدیریت بحران در مواجهه با بالیا و توانبخشی 
بعد از بالیا

نازنین یوسفیان میاندواب *، عادل رئیسی، فرزانه صادق نیا
n.yoosefian@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مقدمه: دنيای ما هرروزه متآثر بالياييست که به بحران تبديل ميشوند و از هر نوعی باشند زندگی و فعاليتهای 
جامعه را مختل کرده و منابع فردی و اجتماعی را تخريب ميکنند. مهمترين پيامی که باليا ميدهند آنست که باتوجه 
به اجتناب ناپدير بودنشان بهترين کاری که ميتواند انجام گيرد، شناخت، مواجهه درست و تالش برای بازگشت 
به ش��رايط قبل است. با توجه به بال خيز بودن کشورمان هدف ما از انجام اين مقاله بررسی ضرورت آمادگی 

بيمارستانی و مديريت بحران باليا و توانبخشی بعداز بالياست. 
روش: اي��ن مقاله، طالعه ای مروری ميباش��د ک��ه درآن جمع آوری اطالعت ازطريق جس��تجو در اينترنت 
)google،sid، magiran ( بدون محدوديت زمان و با استفاده از کلمات کليدی )مديريت بحران، توانبخشی، باليا( 

جمع آوری گرديد
یافته ها: باتوجه به مطالعات انجام گرفته در سالهای 86 تا 91 ايران جز ده کشور بالخيز جهان ميباشد که نود 
درصد جمعيت آن در معرض خطرات ناشی از باليا قرار دارند، برنامه ريزی صحيح قبل از وقوع باليا و استفاده 
هماهنگ از منابع ميتواند منجر به پاسخ مناسب به بحران گردد. کاربرد مديريت بحرن مبتنی بر هماهنگی منجر 
به ارتقای آمادگی بيمارستانی ميشود مديريت بحران به عنوان يک فعاليت کليدی در زمينه مديريت استراتژيک از 
اهميت فراوان برخوردار ميباشد و يکی از ملزومات اصلی در زمينه بحران سطح باالی ميزان آمادگی و توانمندی 
نيروی انسانی مديريت بحران است. بازتوانی در باليا به معنی بازگردانيدن جامعه به شرايط قب از بليه است و 
فراينديست که ممکن است ساليان دراز بزول انجاميده و تمام جنبه های فيزيکی، اجتماعی و اقتصادی را در برگيرد. 
بحث و نتیجه گیری: از بررسی مزالعات گذشته نتيجه ميگيريم که با توجه به بالخيز بودن کشورمان آمادگی 
بيمارستانی و مديريت بحران در باليا و بازتوانی جامعه و افراد بازمانده از باليا به شرايط قبلی امری ضروری 

به نظر ميرسد. 

واژه هاي کلیدي: آمادگیبیمارستانی،مدیریتبحرانبالیا،توانبخشی،مقالهمروری
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تفاوت های جنسیتی با تاکید بر زنان در بالیای طبیعی

زهرا گل محمدی *، رسول صادق
rozag2001@yahoo.com ٭ دکترا بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجانشرقی

مقدمه: همه ساله مناطق بيشماری از کره زمين تحت تاثير شرايط اضطراری وباليای طبيعی قرار گرفته و آس�يب 
ه�ای فراوان ب�ه مردم، منابع اقتصادی ومحيط زيس��ت وارد می آيد . مطالع�ات ن�ش��ان م�ی ده�د جن�سيت از 
مهمت�رين عوامل تاثيرگذاردر باليا می باشد . زنان وکودکان نه تنها در هنگام باليا نسبت به مردان آسيب پذيرتر 
می باش�ند بلک�ه دي�دگاههای جنسيتی بر عواقب پس ازباليا نيز موثر است . درسالهای اخير، توجه به تاثير باليا با 
چشم ان�دازهای متف�اوتی هم�راه ب�وده است . لذا بسياری از افراد با تمرکز جنسيتی به تحليل موضوع پرداخته اند . 
روش: ما دراين مقاله به بررسی متون های علمی و بررسی آمارهای ارائه شده در حوادث پرداختيم و داليل 

وشواهد و توجيه هايی که برای موارد مشاهده شده وجود داشت بررسی نموديم. 
یافته ها: درتمام دنيا زن�ان وکودک�ان 14 ب�ار بي�شتر ازمردان جان خود را در باليا از دست می دهند . زنان به 
دليل وضعيت جنسيتی خود در اجتماع به صورت نا متناسبی نسبت به مردان تحت تاثير باليا قرار می گيرند و به 
دليل دسترسی کمتر به منابع، شبکه های اجتماعی، حمل ونقل، اطالعات و مهارتها و غيره آسيب پذيرتر می باشند 

. علی رغم اين مسائل، زنان بع�د ازبالي�ا در برابرخ�ا نواده خ�ود م�سوليت پ�ذيرتر می باشند
.بحث ونتیجه گیری: زنان ومردان به طور متفاوتی از عواقب بهداشتی متعاقب باليا رنج می برند . ک�ه عوام�ل 
اجتماع��ی وبيولوژيکی در اين روند تاثير متقابلی دارد . با توجه به محدود بودن تحقيقات در مورد تفاوت های 
جنسيتی در آس�يب پذيری و تاثير باليا و وجود الگويی از تفاوت های جنسيتی در تمامی سطوح در فرآيند باليا، 
پرداختن به اين موضوع از اهمي�ت خاصی برخورداراست تا بتوان پاسخگويی موثری در مقابله با بحران انجام 

داد. 

واژه هاي کلیدي: آسیبپذیریزنان،بالیایطبیعی،جنسیت
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دیدگاه های مختلف سالمت روانی دربالیا وحوادث با بررسی ابعاد 
متنوع وگروه های مختلف آسیب پذیر

زهرا گل محمدی 
rozag2001@yahoo.com دکترا بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجانشرقی

مقدمه: در سال های اخير اهميت رسيدگی سريع و به هنگام به واکنش های روانی افراد آسيب ديده از کوچک سن 
گرفته تا جوان و پيران در پس باليا، مورد توجه متوليان بهداشت قرار گرفته، به همين دليل پرداختن به واکنش های 
روانی بازماندگان با هدف عادی سازی واکنش ها و جلوگيری از بروز ع�وارضی که منجر به افت کيفيت زندگی 
و کاهش کارايی افراد می ش��ود، از پررنگ ترين اهداف فعاليت های متخصصان و کارشناسان بهداشت روان، 

روانپزشکان و روانشناسان اعزامی به مناطق آسيب ديده محسوب می شود.
.روش: ما دراين مقاله به بررسی متون علمی و ديدگاههای مختلف درباره ابعاد مختلف اين موضوع در حوادث 
وباليا پرداختيم و بررسی وضعيت و توجيه هايی که برای موارد حوادث و باليای طبيعی قبلی در ايران وجود 

داشت پرداختيم. 
یافته ها: در پژوهش بر روی بازماندگان زلزله رودبار )سال1369( 68درصد از اف���راد م��ورد مطالعه، مبتال 
به افسردگی اساسی بودند.. در پژوهشی ديگر که پس از سه سال برروی کودکان منطقه زلزله زده رودبار انجام 
شد، اختالالت رفتاری در بين کودکان 60درصد برآورد شد. همچنين 51/7 درص�د اين کودکان که در سنين 9 تا 
16 سال قرار داشتند، مبتال به اختالل استرس پس از سانحه بودند. در بررسی زلزله بم 82 درصد بزرگساالن 
و 84 درصد کودکان مشکالت روانشناختی داشتند. نتايج حاصل از اقدامات مشاوره گروهی به دنبال سوانح در 

ساير کشورها، کاهش عوارض بعدی ناشی از فاجعه را نشان می دهد.. 
بحث ونتیجه گیری: به اعتقاد بسياری از رفتارشناسان، آموزشهای دفاع مدنی می تواند تا حد زيادی زيان های 
ناشی از ح��وادث طبيعی را کاهش دهد. چنين اقداماتی نه تنها به ارتقای سالمت روان بازماندگان کمک می کند بلکه 

نقش مثبتی در کاهش مشکالت جسمانی و سايکوسوماتيک دوران ايفا می کنند. 

واژه هاي کلیدي: بالیایطبیعی،سالمتروان،آسیبروانی
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نقش زنان در بالیای طبیعی با تاکید بر ایران

زهرا گل محمدی، رسول صادق
بسیج جامعه پزشكي استان آذربایجان شرقي

مقدم�ه: يکی از نتايج قابل توجه باليای طبيعی اهميت يافتن توانمندس��ازی زنان هنگام باليای طبيعی و اتخاذ 
راهکارهای مناسب با توجه خاص به زنان است. نقش زنان در مديريت بحران، موضوعی استراتژيک در مسائل 
زنان جهان امروز به شمار می آيد. زنان پس از بروز باليای طبيعی مسووليت پذير تر از مردان هستند. در بحث 

حمايت های روانی، تغذيه و پشتيبانی و...خانم ها می  توانند خيلی موثر باشد. 
روش: ما دراين مقاله به بررسی متون های علمی و شواهد ارائه شده در حوادث پرداختيم و داليل و توجيه 
هايی که برای موارد مشاهده شده وجود داشت بررسی نموديم. بسترها و راهکارهای ارتقای مشارکت زنان در 

چرخه مديريت بحران با تأکيد بر ايران را بررسی نموديم. 
یافته ها: به کارگيری  زنان در بخش های امدادی در باليا و حوادث طبيعی خيلی کمرنگ وبدون سازماندهی شده 
است. زنان به لحاظ برخورداری از نقش های زيربنايی و چندگانه؛ و همچنين روحيه باالی عاطفی و بشردوستي؛ 
موثرترين قشر بر فرآيند تحول و پويايی در مديريت بحران به شمار می آيند. به رغم آسيب پذيری زنان در سوانح 
طبيعی، در شرايط ناگوار پس از سوانح مسووليت اسکان و مراقبت از خانواده، برقراری آرامش، تغذيه آنان و 
کمک به دوستان و همسايگان را بر عهده می گيرند. حضور فعال زنان در صحنه های امدادی ضمن لحاظ مسائل 

شرعی و دينی ، نيازهای جسمی و روانی زنان آسيب ديده را بهتر برآورده می کند. 
بحث ونتیجه گیری: اگر در سوانح و باليا حضور زنان را ناديده بگيريم تبعات جبران ناپذيری برای کشور 
خواهد داشت زنان می توانند نقش بسيار مهمی در گسترش فرهنگ ايمنی جامعه ايفا کنند و در مراحل مختلف يک 
بحران چه در عمليات پيشگيری و چه حين و پس از وقوع بحران از توانمندی های خود تا حد ممکن استفاده کنند. 

پس بايد بستر حضور خانم ها را ايجاد و ساماندهی نموده و آنها را تحت آموزش قرار دهيم. 

واژه هاي کلیدي: امداد،،بالیایطبیعی،زنان،مشارکت
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کودکان در هنگام فجایع و بالها

زهرا خورشیدی *، حمیده صفی نژاد، مهناز نجفی زاده
٭ کارشناس دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه: حوادث طبيعی جزء اجتناب ناپذير زندگی انس��ان است.اولين گام برای چاره انديشی عواقب و بدبختی 
های حاصل از چنين تخريبی درس گرفتن ازآن است.از آنجائيکه50درصدافرادجامعه کودکان ونوجوانان هستد 
جزءآس��يب پذيرترين گروه واولين قربانيان از باليابحساب می آيند.ساالنه 15ميليون کودک درمواجهه باليای 

طبيعی قراردارند.هدف ازاين مطالعه بيان اهميت مراقبت ازکودکان دربالياميباشد. 
روش: اطالعات اين مقاله بامروری برمقاالت معتبرسايتهای علمی pubmed و Sid و... انجام شده است.

 یافته ها:. طبق برآوردهای جهانی حدود 27 ميليون نفر پناهنده و 30 ميليون نفر آواره وجود دارند که 80 درصد 
آنها را زنان و کودکان تشکيل می دهند و بيشتر از 90درصد مرگ های ناشی ازباليادرکشور های در حال توسعه 
رخ می دهدباتوجه به آسيب پذيری کودکان دربالياتشکيل يک تيم درمانی مجرب جهت مراقبت کودکان ضروروی 
می باشدکه درابتدابايستی آسيبهای وارده راشناسايی نموده وپس ازآن مراقبت و رسيدگی بيشتری ازآنهابعمل 
آورند. بدليل عدم رشدکافی جسمی وعاطفی واجتماعی وهمچنين عدم آگاهی وآمادگی دربرابرسوانح،کودکان 
توانايی الزم برای شناخت وپذيرش س��انحه وپيامدهای آنراندارندلذابايستی هم ازلحاظ جمسانی وهم روانی 
مراقبت شوندنتايج حاصل ازيک بررسی بعدازوقوع حادثه،مشکالت روانی فراوانی رادرکودکان3تا18سال نشان 
دادمانندمشکالت رفتاری)57/1%(ترس وهراس)48/3%(آشفته خوابی)41/1%(اضطراب وافسردگی)22/1%(ترس 
ازمرگ)65/7%(فقدان انرژی)67/8%(بی اشتهايی)52/3%(و...باتوجه به نتايج موجودوسايرنتايج،اگرچه امدادرسانی 
به کودکان حادثه ديده درمرحله اول بيشترجنبه جسمانی داردولی بالفاصله بايستی اقدامات روانپزشکی شروع 

گردد.
 بحث ونتیجه گیری: باتوجه به اينکه کودکان دربالياازنظربيماری و ضربه بسيارآسيب پذيرهستندهمچنين 
باتوجه به اينکه يک فاجعه خودميتواندفاجعه روانپزشکی عظيمی رابهمراه داشته باشدلذابه نظارت ومراقبت ويژه 
توسط خانواده ها،پرسنل بهداشتی – درمانی وسازمانهای حمايتی دولتی وغيردولتی دراين زمينه نيازمنداند.
مراقبت های ارائه شده به کودکان بايدجنبه های جسمی – روانی واجتماعی رادربرگيرد.پيشگيری ازآسيب بيشتر 

ودرمان سريع وبه موقع ضربه های واردشده دربرخوردبااين کودکان اهميت دارد. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:حوادثوبالیا،کودکان،مراقبت،عوارضروانی
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مدیریت جامعه محور بحران مبتنی بر تاب آوری

گیتی نوغانی، مهین عوض زاده*
کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مقدمه: تاب آوری از موضوعات کليدی سياست است وبه عنوان يکی از سه عنصر بنيادی برای يک رويکرد جامع 
و جزء پنج اولويت اقدام برای امنيت ملی است. جوامع در دهه های اخير با انواع بحران ها مواجه شده اند، با توجه 
به اهميت تاب آوری در بازيابی مؤثر، عوامل موثر در آن مورد عالقه محققان در بسياری از زمينه ها می باشد. 

شناخت اين عوامل می تواند بقای جامعه را تضمين نموده و کاهش هزينه ها را به دنبال داشته باشد. 
روش: اين مقاله مروری است بر مقاالت و مرور ادبيات تحقيق در سايتها و پايان نامه ها و پايگاههای علمی 
از تاريخ 2007 تا2013، برای اين منظور تعداد5 کليد واژه مورد جستجو قرار گرفت. تحقيق حاضر مرور ادبيات 
پژوهشی است و با هدف بررسی وضعيت موجود، ميزان اثربخشی برنامه ها، موانع و مشکالت و چشم انداز 

آينده انجام شده است. 
یافته ها: مديريت بحران در سه سطح سياست گذاران امنيت و سالمت جامعه، موسسات و سازمانهای دولتی 
غير دولتی و افراد قابل بررسی است. تاب آوری اغلب به عنوان يک فرايند در نظر گرفته ميشود و "عوامل محافظ" 

تجمعی در آن دخيل اند. 
بحث.و.نتيجه.گيری: رابطه بين تاب آوری و ديگر تالش ها در رابطه با مديريت جامعه بويژه آمادگی و کاهش 
خطر در بحران ها نياز به شفافيت دارد، روشن شدن اين روابط برای ايجاد درک مشترک در بين ذينفعان مختلف 
جامعه و ايجاد انگيزه برای اقدام در سراسر کشور بسيار مهم است و می تواند سبب شکل گيری يک رويکرد 
يکپارچه شود که فرصت هايی جهت شناسايی، نفوذ، هم افزايی در برنامه ريزی و توان حفاظت از منابع کمياب 

را فراهم می کند. 

واژه هاي کلیدي: تابآوریاجتماعی،موانعومشکالت،محیطسازی،اثربخشیبرنامهها،چشماندازآینده
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سوانح ترافیکی در کودکان و نوجوانان و عملکرد پرسنل فوریت های 
پزشکی در مقابله با اختالالت تنیدگی ناشی از آن

 نادر آقاخانی، جواد شیخ کانلوی میالن، نرگس رهبر

حوادث غير مترقبه ای چون س��وانح ترافيکی، رخدادهايی هس��تند هولناک که از جنبه های گوناگون بر زندگی 
انسانها تاثير می گذارد و موجب صدمات مالی و جانی می گردد و عوارض آن تا مدتها بر جسم و روان افراد اثر 
گذاراست.متاسفانه ميزان بروز اين حوادث صورت پيش بينی نشده رخ می دهند و به دو دسته با منشاء ساخته 
دست بشر و طبيعی تقسيم می شوند. سوانح جاده ای، هوايی و ريلی، آتش سوزی، پراکنده شدن سموم در محيط 
زيست،جنگ، اغتشاشات شهری، جنايات و تروريسم از دسته اول و گرد باد، زلزله و آتشفشان و سيل از گروه 
دوم هستند . حوادث ساخته دست بشر با سطوح باالتری از اختالالت تنيدگی،نسبت به باليای طبيعی همراه هستند 
که اين موارد در کودکان دارای شدت بيشتری است .کودک می تواند همواره احساس فقدان ناشی از مرگ فردی 
را نمايد که او را دوست دارد يا به علت حادثه مجبور به تحمل عوارضی چون مصدوميت خود يا عضو خانواده 
باشد. البته عوارض ناشی از حوادث عالوه بر تاثير پذيری از ماهيت ماجرا،به سن و جنس کودک نيز بستگی دارد. 
اوممکن است با افزايش وابستگی به خانواده به حادثه واکنش نشان دهد يا نسبت به خانواده احساس خصومت 
نمايد يا از فعاليتهايی که قبال" برايش خوش آيند بود، دوری گزيند. عمده ترين عارضه اختالالت تنيدگی پس از 
حادثه1 به صورت اضطراب و افسردگی است که معموال" بيش از يک ماه به طول می انجامد و با شرايطی چون 
تجربه مکرر احس��اس قرار گرفتن در موقعيت مخاطره آميز به صورت کابوسهای شبانه يا واکنش به حوادث 
مشابه يا در خود فرو رفتن، کاهش عاليق و نااميدی نسبت به آينده و تمرکز ضعيف،بروز می کند. در سنين باالتر 
مصرف مواد مخدر نيز گزارش شده است . البته شدت اين واکنشها به آگاهی از عمق حادثه، تحمل آسيب جسمانی 
به دنبال حادثه،مشاهده صدمه يا مرگ عضو خانواده يا يک دوست،تداوم اختالل در روند زندگی عادی، از دست 
رفتن دارايی ها و عاليق فردی،واکنش اطرافيان،وجود يا عدم وجود اختالل در زندگی خانواده قبل يا بعد از حادثه 
و بستگی دارد. در پسران واکنشها به صورت رفتارهای تهاجمی، ضد اجتماعی و خشن تجلی می يابد، ولی در 
دختران اضطراب و ترس بيشتر شايعند . به نظر می رسد دختران راحت تر بتوانند احساسات و دغدغه های خود 
را بيان کنند، اين درحالی است که پسران در اين مورد درونگراترند. نقش پرسنل فوريت های پزشکی در تسکين 
عوارض و دشواريهای ناشی از اين حوادث اجتناب ناپذير است. اين افراد با سنجش الگوی خواب، بروز رفتارهای 
بی تفاوت و فاقد عواطف، تغيير در رفتارهای معمولی مانند عدم کنترل ادرار و مدفوع، تغيير در نحوه ارتباط با 
نزديکان يا اعضای خانواده، کاهش نمرات و وجود شکستهای تحصيلی در مدرسه و بروز ترسها و نگرانی های 
غير عادی می توانند ميزان تاثيرات روانی ايجاد شده بر کودکان را اندازه گيری نمايند. استفاده از پرسشنامه اندازه 
گيری تنيدگی های عاطفی در کودکان2 نيز از روشهای شناسايی مشکالت روانی آنان است. ذکر اين نکته الزم 



پوستر248

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

است که ديدگاه و تلقی کودک نسبت به حادثه با ديدگاه والدين و سرپرستان وی متفاوت است. همچنين توجه به 
برخی رفتارهای خصمانه مانند صدمه زدن و گاز گرفتن اطفال خردسال و جنگيدن و رفتارهای بزه کارانه در 
نوجوانان نيز بايد مورد توجه قرار گيرند. مشکالت جسمی چون سردرد، دل درد و درد ناحيه سينه نيز رايج است 
که در صورت نبود علت جسمی بعد ناشی از تصادف خودبخود بهبود می يابدکه بايد توضيح داد که با گذشت 
زمان و انجام مشاوره مناسب اين بهبودی تسريع می شود. گاه در کودکان رفتارهای تکراری ديده می شوند که به 
ويژه در بازيهای آنان قابل مشاهده است. نحوه و موضوع بازی در کودکان نشان دهنده تلقی وی از مشکل است. 
رفتارهای وا پس گرايانه نيز در اثر جدايی از خانواده و اعضای مورد عالقه رخ می دهند که بی اختيار ی ادرار و 
مدفوع، مکيدن انگشت شست، اختالل در تکلم، افزايش وابستگی، غرغر کردن و ترس از تاريکی از جمله عاليم آن 
است. وجود اضطراب در خانواده و اطرافيان و رفتارهای نا مناسب اين شرايط را تشديد و دوران آنها را طوالنی 
می کند. افسردگی بعد از حادثه نيز از عاليم شايع است که در صورت وجود سابقه قبلی يا ديگر بيماريهای روانی، 
اين مساله پس از بروز حادثه تشديد می شود و گاه با عاليم احساس درماندگی، نااميدی،افکار مبتنی بر خودکشی 
و گوشه گيری خود را نشان می دهد. احساس تقصير پس از بروز حادثه نيز رايج است. کودک ممکن است از 
زنده ماندن خود يا ناتوانی برای کمک در حين حادثه احساس گناه کنند يا احساس کنند که چون کار بدی کرده 
اند، حادثه آنها را مجازات کرده است. وظيفه اصلی پرسنل فراهم سازی حمايتهای عاطفی و دادن اطمينان مجدد به 
مددجويان است. حفظ همبستگی خانواده يا افراد زنده مانده و تشويق اعضای آن به برقراری ارتباط با مددکاران 
نيز مهم است. بايد هر چه سريعتر کودکان به زندگی معمولی خود باز گردند و کمک نزديکان در اين رابطه مهم 
است. دشواری اين کار هنگامی بهتر مشخص می شود که به ياد داشته باشيم که بزرگترها نيز خود در حالت 
عادی قرار ندارند و ممکن است از مشکالت کودک غافل بمانند. برای مقابله با رفتارهای تهاجمی، تشکيل گروههايی 
برای بيان ترسها، احساسات فقدان و اضطراب برای آسيب ديدگان نيز توصيه می شوند و کارکنان امور بهداشتی 
و درمانی می توانند با هدايت بحث ها و آموزشهای الزم به اين گروهها کمک کنند. همچنين بايد توجه داشت که 
رفتارهای واپس گرايانه امری طبيعی است که برای جلب توجه، کاهش مسئوليت پذيری و وابستگی بيش از حد 
صورت می گيرد و بازگشت ثبات و زندگی عادی و گذشت زمان اين مسائل را حل می کند. در مورد افسردگی 
بايد در مورد کاهش اشتها، اختالل خواب، اندوه مداوم و تحريک پذيری توجه داشت وعاليم آن را با اندوه موقت 
پس از حادثه که طبيعی است، متفاوت دانست. فرد درمانگر بايد احساس تقصير را در کودک از بين ببرد و توان 
بازسازی فکری و پذيرش واقعيت را در وی افزايش دهد. بايد به سرپرستان يا والدين کودکان اطمينان داد که اکثر 
مواردی که تجربه می کنند غير طبيعی نيست، ولی بايد به کودکان گوش فرا دهند و ترسها و اندوه آنها را با حمايت 
خود کاهش دهند. آنان همچنين بايد از خدمات دسترس مطلع شوند. اگر عاليم بيش از يک ماه طول بکشد يا اختالل 
شديدتر از انتظار باشد، ارجاع به روانپزشک ضروری است . اين مورد در خانواده هايی که قبل از وقوع حادثه 
سابقه اختالالت روانی خطرناک يا افکار خودکشی داشته اند، نيز ضروری است . بروز رفتارهای سايکوپات، تمايل 
به خودکشی يا انجام رفتارهای مخاطره آميز اين نياز را تشديد می کند. سرانجام اينکه بروز نگرانی در مواجهه 
با صحنه های مشابه با حادثه، عدم عالقه به آنچه که پس از حادثه باقی مانده و نبود اميد به آينده، افزايش بهت 
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زدگی، تمايل به خودکشی و رفتارهای مخاطره آميز نيز از مواردی هستند که واکنش اورژانس و متعهدانه را از 
افراد درمانگر می طلبد . بايد به خاطر داشت اصول درمان و عملکرد صحيح فقط در چارچوب استفاده از امکانات 
موجود، کمک گرفتن از اعضای خانواده و نزديکان و فراهم سازی طبيعی و عادی از تنيدگی و عوامل تحريک کننده 
امکان پذير می باشد و اين امر جز با عملکرد مناسب و مديريت پرسنل بهداشتی درمانی از جمله پرسنل فوريت 

های پزشکی به عنوان اولين افراد درمان که در تماس با مصدومين قرار می گيرندميسر نيست. 

واژه هاي کلیدي: سوانحترافیکی،کودکانونوجوانان،عملکردپرسنل،فوریتهایپزشکی،مقابله،اختالالتتنیدگی
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بررس�ی می�زان اختالل اس�ترس پس از س�انحه در پرس�نل اورژانس 
بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 91

حجت شیخ بردسیری 
hojat.sheikhbardsiri@gmail.com ارشد پرستاری مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی

مقدمه :پرسنل اورژانس بيمارستان ها به طور مستقيم درطی کار روزانه با بسياری از حوادث تهديد کننده سالمت 
مواجه هستند که آنها را در معرض خطر اختالل استرس پس از سانحه قرار می دهد.مطالعات محدودی در زمينه 
بررسی ميزان اختالل استرس پس از سانحه درپرس��نل اورژانس بيمارستان در ايران وجود دارد.بنابراين به 
منظور بررسی اين اختالل در پرسنل بخش اورژانس بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطالعه 

مقطعی حاضرانجام شد.
روش : در اين مطالعه مقطعی برای بررس��ی ميزان اختالل اس��ترس پس از سانحه، کليه پرسنل اورژانس 
بيمارستانهای آموزشی شهر کرمان به صورت سر شماری وارد مطالعه شدند. پرسنل اورژانس بيمارستانهای 
آموزشی 321نفر بودند.از پرسشنامه استاندارد )M-PTSD( برای اين منظور استفاده گرديد. تجزيه وتحليل داده 
ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف اسمير نو ف، آمار توصيفی، مجذور کای دو، وضريب همبستگی 

پيرسون با نرم افزار SPSS=19 انجام شد.
یافته ها : يافته های مطالعه نشان داد )2/.( 5 نفر از کارکنان اختالل استرس پس از سانحه خفيف،)94/.(235 
نفر اختالل استرس پس از سانحه متوسط و)4/.( نفر10اختالل استرس پس از سانحه شديد داشتند. ميانگين نمره 

)PTSD( کارکنان اورژانس بيمارستان )M 97/02=( بود.
 بحث و نتيجه گيری : با توجه به اهميت سالمت روانی پرسنل، اين مطالعه پيشنهاد می کند که مديران حوزه 
سالمت به منظور کمک به اين گروه از کارکنان برنامه های آموزشی سيستماتيک وپويايی را در جهت سازگاری 

آنها درنظر گيرند. 

واژه هاي کلیدي: کلیدواژهها:اختاللاسترسپسازسانحه،پرسنلاورژانسبیمارستان
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عنوان مقاله :بحران سوء رفتار جنسی علیه زنان در بالیاو نقش برجسته 
امدادگران زن

راحله پوربهرام *، فاطمه پاشایی ثابت
rpurbahram@gmail.com ٭ کارشناسی ارشد دانشگاه بهشتی تهران

مقدمه: باليای طبيعی، به مجموعه ای از حوادث زيانبار گفته می شود، که انسان در ايجادآن نقشی ندارد. 
اين حوادث معمواًل غيرقابل پيش بينی هستند . مانند : زلزله، سيل، طوفان، گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، 
رعد و برق، تغييرات ش��ديد درجه حرارت، خشکس��الی و آتشفش��ان.با وقوع باليای طبيعی عده ای از 
مردم دچار آسيبهای جسمی – روحی و روانی و مادی می شوند .که نياز به کمک فوری دارد.در موقع 
بروز باليای طبيعی و حوادث، پيامدهای زيادی بوجود می آيد يکی از اين پيامدها، بروز انواع خشونتها 
ميباش��د .زنان گروه آس��يب پذيری در اين موقعيت ميباشند.بخصوص در موقع بروز جنگ خشونت به 
زنان غالبا از نوع جنسی ميباشد که اين مقاله با هدف مروری بر بحران سوء رفتار جنسی عليه زنان در 

بالياو نقش برجسته امدادگران زن نگارش شده است. 
روش : اين مقاله مروری و با بررسی همه سايتها ی معتبر و کتب مرجع نگارش شده است. 

یافته ها : ايران کشوری بالخيزاست و می توان آن را يکی ازمستعدترين کشورهای جهان برای وقوع 
باليا دانس��ت. تقريبًا از 40 مورد باليای طبيعی 31 مورد آن در کش��ور ما به وقوع می پيونددومعمو ال، 
نود درصد جمعيت آن در معرض خطرات ناش��ی از زلزله و س��يل قرار دارند. و اين بحرانها شرايط را 
برای بروز بحرانهای انس��انی نيز فراهم می نمايد . يکی از اين بحرانهای مهم بروز س��وء رفتار جنسی 
ميباشد . اين،خشونتهای صورت گرفته به زنان غالبا از نوع خشونت خانگی وآنان به دليل وظيفه مراقبت 
از کودکان و س��المندان به علت تحرک کمتر آنان و همچنين انتظار عقب نش��ينی انان موقع بروز حادثه 
ميباش��د ولی عالرغم مش��ارکت آنان در نقش مراقبت دهنده، ولی چنين تصور می شود که آنان بيشتر 
دس��تپاگير هستند وهمچنين خود نيز از اين مسئله احس��اس نکوهش کرده و اين خود، آنان در معرض 

خطر بيشتری قرار ميدهد. 
بحث و نتیجه گیری : نتايج تحقيقات نش��ان داده اس��ت که خشونتهای جنسی بيشتر توسط نزديکان 
يا بس��تگان آنان صورت گرفته و پس از بروز اين خش��ونتها، احساس شرمساری در آنها بوجود آمده 
و همين مس��ئله باعث عدم بيان خش��ونت اعمال ش��ده به آنان ميگردد. بنابراين ضروری است که تحت 
حمايت گروههای امدادی قرار گيرند. همچنين نتايج مطالعات ديگری، نش��ان ميدهد که زنان بعلت ترس، 
احساس ترس از بروز تجاوز به عنف آسيب پذيری بيشتری نسبت به مردان بروز داده و الزم است که 
تحت حمايت بيشتری قرار گيرند. يکی از اين گروهها که نقش حمايتی زيادی از اين قربانيان دارند گروه 
امدادگران بسيج خواهران ميباشد که با قابليتها و توانمندی ويژه از جمله سرعت عمل سريع، مالحظات 
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فرهنگی خاص و بس��ياری آيتم های مهم ديگر از جمله احس��اس نزديکی جنسيتی ميتوانند،بهتر در اين 
زمينه عمل پيشگيری و يا التيام دهنده و مانع اين خشونتها و بحران در بحران ها باشند. 

واژه هاي کلیدي: بحران،سوءرفتارجنسی،زنان،بالیا،نقشامدادگرانزن
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توج�ه به نی�از های گروه ه�ای آس�یب پذیر)زنان( کلی�د موفقیت 
مدیریت بحران

سیمین تاج شریفی فر *، شیدا وحیدی
s_sharififar@yahoo.com ٭ هیات علمی - مربی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مقدمه.:معموال به محض رخداد يک بحران پاسخهائی به منظور کاهش آالم جمعيت عمومی از سوی سازمانهای 
مسئول و داوطلب صورت می گيرد .همواره در جمعيت آسيب ديده گروههائی وجود دارند که به دليل اسيب 
پذيری مضاعف آنان اقدامات انجام ش��ده در حد معمول در مديريت اسيب ها کافی نبوده و نيازمند واکنش 

متفاوتی از سوی امداد گران می باشند.گروه بزرگی از اين جمعيت آسيب پذير را زنان تشکيل می دهند. 
 disaster است و در تنظيم آن از کتب و مقاالت معتبر در زمينه review article روش: مطالعه فوق از نوع

منتشر شده در سالهای 2014-2005 استفاده شده است. تعداد منابع بيش از 20 مورد است. 
یافته ها : زنان و دحتران به دليل فيزيولوژی خاص جسمانی و موقعيت های اجتماعی قرار گرفته در آن 
آسيب پذير می شوند .در حدود 20 -18 % از آنان در سنين باروری، بارداری و شيردهی قرار دارند . بابروز 
بحران خصوصا جنگ ها کمک رسانی به زنان با تاخير صورت می گيرد و مسئوليت نگه داری از کودکان، 
افراد سالمند و معلولين به عهده آنان بوده وامکان جابجائی ومهاجرت برای مصونيت از آسيب را با سختی 
وکندی روبرو می کند. تحقيقات نشان می دهند در مناطق جنگی وبحران زده زنان و دختران بيش از شرايط 
معمول مورد خش��ونت وسوء استفاده جنس��ی قرار می گيرند به علت محدوديت منابع بهداشتی، بارداری 

ناخواسته، فاصله کم بين تولدها،سقط و زايمانهای غير ايمن افزايش می يابد. 
بحث و نتیجه گیری : اقدامات به موقع در هنگام وقوع باليا از بسياری از آسيب ها پيشگيری خواهد کرد. 
اين اقدامات در اکثر موارد به س��ادگی قابل اجرا بوده و نياز به هزينه های مضاعفی ندارند . اقداماتی چون 
استفاده از زنان در تيم های تصميم گيری محل اسکان، فراهم کردن روشنائی معابر، محل های مناسب توزيع 
غذا، استفاده از زنان محلی جهت توزيع اقالم و مواد غذائی، در نظر گرفتن اقالم بهداشتی ويژه زنان و دختران، 
در نظر گرفتن جيره اضافه برای زنان باردار و شير ده، ايجاد مرکز ارائه خدمات به قربانيان تجاوز جنسی، 
اطالع رس��انی به عموم مردم از وجود چنين مراکزی،اجرا ی پروتکل های پروفيالکس��ی HIV&STIs بعد از 
تجاوز جنسی و توزيع کيت های ساده ی زايمان برا ی زنان باردار در ماههای آخر بارداری،بخشی از عناصر 
جدائی ناپذير مديريت بحران می با شند. بدون در نظر گرفتن نباز های خاص زنان به عنوان نيمی از جمعيت 
جوامع آس��يب ديده، آسيب پذيری جوامع رو به فزون خواهد گذاشت . اغلب اقدامات به سادگی عملياتی می 

شوند و تنها کافيست در چنين شرايطی آن را در نظر گرفت . 

disaster, HIV, pregnant woman, rape, ,STIs, vulnerable groups،واژه هاي کلیدي: بالیا-زنانباردار-خشونت-گروههایآسیبپذیر
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رابط�ه معنوی�ت ب�ا کیفی�ت زندگ�ی موق�ع بح�ران در پرس�تاران 
بیمارستان های منتخب زاهدان

علی رضا سندگل *، مصطفی دهمرده ئی، غالم رضا مالشاهی، مریم غفاری
alirezasanadgol@gmial.com ٭ کارشناس علوم پزشکی زاهدان

مقدمه : جامعه مورد پژوهش پرستارانی که در بخشهای اورژانس بيمارستانها در شيفتهای صبح، عصروشب 
انجام وظيفه ميکردند ميباشد، در اين پژوهش بااستفاده از فرمول کوکران که تعداد کل پرستاران 250 نفر بودند 
وتعداد90نفر می بايست پرسشنامه پر ميشد که در اين تحقيق با ريزش کمی تعداد87پرسشنامه پرگرديد.تعداد 
کل :شامل 87 پرستار که 61خانم و26 مرد که با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و از طريق 
دو ابزار پرسشنامه کيفيت زندگی، پرسشنامه معنويت مورد ارزيابی قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده ها 
از روش تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که سالمت معنوی با کيفيت 

زندگی رابطه معناداری ندارد. 
بحث ونتیجه گیری :درتحقيق فعلی که نشان ميدهد 82/8درصد آزمودنی ها به شغل خود عالقمند و17/2درصد 
غير عالقمند هستند برای بررسی پيش بينی کيفيت زندگی از روی ابعاد سالمت معنوی از رگرسيون گام به گام 
استفاده گرديد و نتايج نشان داد که بعد فعاليت های معنوی وارد معادله گرديد و به ميزان 4/5 واريانس را برای 
نمرات کلی کيفيت زندگی در بحران تبيين کرد. در صورتی که سه بعد خودآگاهی، اهميت اعتقادات معنوی و نيازهای 
معنوی شرايط ورود به معادله رگرسيون را نداشتند و از معادله حذف گرديدند. بعد فعاليت های معنوی رابطه مثبت 
و معنی داری )p =0/048 و Beta =0/213( با نمرات کلی کيفيت زندگی در بحران داشت. بعد فعاليت های معنوی 
پيش بينی کننده ی مثبت برای نمرات کلی کيفيت زندگی در بحران بود. و نتيجه می گيريم که بين پرستاران عالقمند 
و غير عالقمند به شغل در ابعاد خودآگاهی، فعاليت های معنوی، عملکرد جسمانی، محدوديت های ايفای نقش ناشی 
از سالمت جسمانی، رضايت شغلی، نمره کلی سالمت معنوی و نمره کلی کيفيت زندگی در شرايط بحرانی تفاوت 
معناداری وجود دارد و پرستاران عالقمند به شغل در ابعاد خودآگاهی، فعاليت های معنوی، عملکرد جسمانی، 
محدوديت های ايفای نقش ناشی از سالمت جسمانی، رضايت شغلی، نمره کلی سالمت معنوی و نمره کلی کيفيت 
زندگي؛ نمرات باالتری را نسبت به پرستاران غير عالقمند به شغل کسب کردند. همچنين در ابعاد اهميت اعتقادات 
معنوی، نيازهای معنوی، محدوديت های ايفای نقش ناشی از مشکالت هيجانی، خستگی يا نشاط، سالمت عاطفی، 

عملکرد اجتماعی، درد و سالمت عمومی تفاوت معناداری بين دو گروه ديده نشد. 

واژه هاي کلیدي: رضایتشغلی،کیفیتزندگی،سالمتمعنوی.سالمتعاطفی،مدیریتبحران،حمایتروانیدربحرانها،
روانشناختیبحران
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عوامل آسیب پذیری سالمت سالمندان در حوادث با ارائه راهکارها

عبدالرحیم اسدالهی *، الله فانی صابری، نسرین فرجی
٭ استادیار پژوهشگر ارشد انیستیتو کیفیت زندگی، دانشگاه دیکین، ملبورن استرالیا

a.asadollahi@hotmail.co.uk

مقدمه:.سالمندان از جمله گروه های بسيار آسيب پذير در حوادث و باليا هستند. هدف اين پژوهش شناسايی 
و تحليل عوامل آسيب پذيری آنها و ارائه راهکارهايی برای پيشگيری يا به حداقل رساندن آسيب های وارده به 

سالمت سالمندان است. 
روش: اين مطالعه با دو روش مروری و کيفی انجام ش��ده اس��ت. بدين منظور از حضور صاحب نظران و 
دست اندرکاران علمی-اجرايی مديريت بحران استان خوزستان در نشست ها و جلسات کارگروههای اجتماعی 

استانداری و سازمان بهزيستی استان استفاده شده و نظرات آنها گردآوری گرديد. 
یافته ها: حضور کمرنگ سالمندان، به خصوص در س��ازمانهای دولتی مسئول، عدم وجود ارزيابی مدون 
در خصوص نيازهای سالمندان، سکوت احکام قانونی و بخشنامه ها، عدم تخصيص اعتبار به امور مربوط به 
سالمندان در مديريت بحران، عدم حضور يا حضور کمرنگ مديران و کارشناسان پيشکسوت و بازنشسته در 
حيطه مديريت بحران، حضور عمدتاً جوانان و ميانساالن امدادگر و بويژه مردان در تصميم گيری های مردمی 
کنترل بحران و فقدان مراکز تخصصی ارائه خدمات سالمت سالمندان در باليا و حوادث از يافته های اين پژوهش 

به شمار می آيند. 
بحث و نتیجه گیری: تقويت آموزش همگانی با تأکيد بر آموزش جامعه و سالمندان، فعال کردن شبکه های 
اجتماعی خدمات دهنده به سالمندان، تقويت مهارتهای زندگی در سالمندان برای مواجهه با حوادث، ايجاد و تقويت 
سازمانهای مردم نهاد ويژه سالمندان با هدف پيشگيری و مقابله با بحرانها، تقويت حضور سالمندان پيشکسوت 
در رده های مديريتی سازمانهای مسئول در مقابله با باليا در سطح شهرستان-استان و منطقه، تدوين قوانين 
حمايتی و صدور بخشنامه های الزم االجراء در مراقبتهای خاص از سالمندان در حوادث، تعريف جايگاهی به 
عنوان مددکاری و بازتوانی امور سالمندان در بحرانها وحضور آنها در تيمهای اعزامی به مراکز دستخوش بحران 
و آس��يب ديده از باليای طبيعی و تربيت نيروی انسانی آموزش ديده در حيطه های مرتبط به امور افراد مسن 
به ويژه بهداشت جسمی و روانی در مديريت بحران از جمله راهبردهايی است که در اهميت بخشی به جايگاه 

سالمندان و درک آسيب پذيری آنها در بحران ها، می بايستی مدنظر قرار گيرد. 

واژه هاي کلیدي: آسیبپذیری،سالمتسالمندان،عوامل،حوادثوبالیا.
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گ�روه درمان�ی کوت�اه م�دت ب�ا ک�ودکان نجات یافت�ه از زلزله در 
آذربایجان شرقی

سهیال عیسایی
soheylaeesaee@gmail.com کارشناس ارشد روان شناسی عمومی از دانشگاه تهران

مقدمه: اگرچه پس از وقوع باليای طبيعی مقدار معينی از غم و اندوه در ميان کودکان نجات يافته انتظار می رود 
و البته اين يک واکنش طبيعی به رويدادهای ناخوش��ايند اس��ت، اما تجربه افسردگی، ترس و اضطراب شديد و 

پرخاشگری، کودکان را با مشکالت زيادی برای سازگاری با شرايط جديد روبرو می نمايد. 
روش: اين مطالعه به بررسی اثربخشی گروه  درمانی کوتاه مدت در ميان کودکان نجات يافته از زلزله سال 1391 
آذربايجان شرقی پرداخته است. در اين پژوهش از روش نمونه گيری در دسترس برای انتخاب شرکت کنندگان 
)60n=( در گروه های آزمايش و کنترل از سه روستای گويدرق، جيقه و قيزقاپان استفاده شده است. دامنه سنی 
کودکان بين 7 تا 12 سال و از هر دو جنس انتخاب شدند. جلسات گروه درمانی نيز با زبان آذری و به مدت يک 

ساعت اجرا گرديد.
یافته ها: کودکان با ترسيم نقاشی با موضوع زلزله و سپس ابراز کالمی احساسات خود در جلسات گروهی 
به تخليه هيجانی  پرداختند. در اين جلسات، به ترتيب فوبی از زلزله )سيسموفوبيا(، اضطراب جدايی، ترس از مرگ 

خود و اطرافيان، نگرانی از آينده و غمگينی والدين؛ از بيشترين مشکالت روان شناختی کودکان بودند.
بحث و نتیجه گیری: گروه درمانی کوتاه مدت با استفاده از مهارت های ارتباطی مثبت مانند همدلی بين درمانگر 
و کودکان، گوش دادن به يکديگر، نظرات حمايت کننده درمانگر و ابراز و تخليه هيجانات )غم، ترس، تنفر و خشم( 

می تواند در متعادل ساختن خلق، ارتباط سالم، همبستگی بين کودکان و انطباق پذيری مفيد باشد. 

واژه هاي کلیدي: آذربایجانشرقی،زلزله،کودکان،گروهدرمانیکوتاهمدت
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ارتباط عالیم استرس پس از سانحه )PTSD( با تاب آوری و دینداری 
در زلزله زدگان ورزقان

سبحان پورنیکدست، کاظم خرم دل، محمود حیدری، مهدی امیدیان، محمد رضا ابراهیمی، زهرا لک

مقدمه : مطالعات روان ش��ناختی در حوادث و باليا همواره در جس��تجوی مهمترين مولفه هايی بوده است که 
عملکرد روانی انسان را دراين مواقع تحت تاثير قرار می دهد. لذا هدف اين پژوهش بررسی ارتباط عاليم استرس 

پس از سانحه )PTSD( با تاب آوری و دينداری در زلزله زدگان ورزقان بود.
روش.: روش تحقيق از نوع همبستگی بود. نمونه تحقيق شامل 210 نفر از ساکنان شهر ورزقان بود که از 
طريق نمونه گيری داوطلبانه انتخاب شدند و در زمان وقوع زلزله حضور داشتند. شرکت کنندگان پرسشنامه های  

عاليم استرس پس از سانحه، پرسشنامه نگرش سنج مذهبي و.تاب آوری را تکميل کردند.
یافته ها: نتايج نشان داد همبستگی دينداری با خرده مقياس های افسردگی و مهار عاطفی منفی و معنی دار 
است. همچنين همبستگی تاب آوری نيز تنها با خرده مقياس های افسردگی، مهار عاطفی و خاطرات رخنه کننده 
منفی و معنادار بود. نتايج تحليل رگرس��يون نيز نش��ان داد که به طور کلی دينداری و تاب آوری 33 درصد از 

تغييرات عالئم استرس پس از سانحه را پيش بينی می کنند. 
بحث و نتیجه گیری.:  به نظر می رسد با بهره گيری از آموزه های مذهبی و مبتنی بر افزايش تاب آوری در 

گروه های سنی مختلف، بتوان تا حدی اثرات مخرب حوادث و باليای طبيعی را کاهش داد.

واژه های کلیدی: استرسپسازسانحه)PTSD(،تابآوری،دینداری،ورزقان.
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مقایسه تاب آوری و سرسختی روانشناختی در زلزله زدگان با نگرش 
مذهبی باال و پایین

سبحان پورنیکدست، مهناز علی اکبری دهکردی، کاظم خرم دل، محمود حیدری، طیبه رخشانی، زهرا لک

هدف : هدف مطالعه حاضر مقايسه تاب آوری و سرسختی روانشناختی در زلزله زدگان با نگرش مذهبی باال و 
پايين بود.  

روش : طرح کلی پژوهش، توصيفی-مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 210 نفر )137 مرد و 73 زن( 
از جوانان و بزرگساالن منطقه زلزله زده وزرقان بود که به روش داوطلبانه انتخاب شده و پرسشنامه های نگرش 
سنج مذهبي، زمينه ديدگاههای شخصی و تاب آوری را تکميل کردند. داده ها توسط شاخص های آمار توصيفی 

تحليل واريانس چند متغيره و با استفاده از SPSS تحليل شدند.
یافته ها: نتايج حاکی از نمرات باالتر سطح تاب آوری و سرسختی روان شناختی در افراد با نگرش مذهبی باال 

نسبت به افراد با نگرش مذهبی پايين بود.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد معنويت به عنوان يک عامل محافظتی در برابر حوادث و باليا عمل می 

کند و افراد را  نسبت به تحمل تروما های طبيعی مقاوم تر می کند.

واژه های کلیدی :تابآوری،سرسختیروانشناختی،نگرشمذهبی
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پیش�گیری از خطاهای پزشکی در بیمارس�تان صحرایی با استفاده از 
RFID فنآوری

بتول اکبری 
akbari10423@yahoo.com کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی یزد 

مقدمه: خطاهای پزشکی جزئی از نتايج اجتناب ناپذير عملکرد انسانی است، تنها با بررسی خطاها به عنوان منبع 
اطالعات می توان تجربيات مناسبی را برای بهبود سالمت بيمار کسب کرد. در شرايط حوادث و باليای طبيعی و يا 
غير طبيعی با وسعت زياد که تعداد مجروحان حادثه بسيار زياد می باشد و امکان انتقال سريع و تخليه مجروحان 
از صحنه حادثه به محل امن با امکانات درمانی وجود ندارد، ضرورت انتقال و استقرار سريع بيمارستان سّيار و 
ارائه خدمات درمانی سريع و گسترده خودنمايی می کند. استفاده و بهره گيری از فناوری های جديدی همچون 
شناسايی از طريق امواج راديويی ياRadio Frequency Identification)RFID( يکی از ابزارهايی است که 

می تواند برای پيشگيری از خطاهای پزشکی در بيمارستان های صحرايی مورد استفاده قرار گيرد.
روش: اين مقاله يک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اينترنتی تدوين شده است. 

یافته ها: خطاهای پزشکی يکی از علل مرگ و مير و آسيب به بيماران به شمار می رود. گزارش ها نشان می 
دهد که ساالنه 44 تا 98 هزار نفر در بيمارستان های آمريکا به علت خطاهای پزشکی می ميرند. اين آمار نشان می 
دهد که خطاهای پزشکی بيش از حوادث و سوانح، سرطان پستان و يا ايدز باعث مرگ و مير می شود. خطاهای 
پزشکی موضوعی جهانی، هزينه بر، دارای عواقب شديد برای بيماران و جامعه بوده، در عين حال قابل پيشگيری 
و نيازمند توجه جدی است. اين يافته ها باعث ايجاد انگيزه برای استفاده از تکنولو ژی جديد است که بهبود عملکرد 

و کاهش خطاها، کيفّيت و بهره وری را به ارمغان می آورد. 
بحث و نتیجه گیری: طبق نظر پيشگامان صنعت سالمت و مراقبت بهداشتی، استفاده از فن آوری اطالعات می 
تواند سالمت بيماران را با پيشگيری از خطاها و اشتباهات پزشکی، ارزيابی خطاها و نظام مراقبت افزايش بخشد.

RFIDواژه هاي کلیدي: خطاهایپزشکی،،بیمارستانصحرایی
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معلولیت و مرگ ناشی از تصادف

شکوفه احمدی*، فردین علی پور، بابک فرزین نیا، الهام قناعت پیشه، لیال داددوست
٭دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مقدمه: روزانه هزاران نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند. گزارش سازمان بهداشت جهانی 
نشان می دهد که صدمات ناشی از تصادفات جاده ای يکی از مشکالت بزرگ جوامع بشری به حساب می آيد و در 
واقع امروزه ايمنی و ترافيک از مهترين چالش های جوامع مدرن محسوب می شود.ساالنه در سراسر جهان سوانح 
رانندگي منجر به مرگ حدود 1/2 ميليون نفر و مصدوميت و معلوليت بيست تا پنجاه ميليون نفر مي گردند. در 
کشورهای کم درآمد ومتوسط حدود 86% از مرگ و ميرها و حدود 90% از ميزان کاهش ميانگين طول عمر به دليل 
معلوليت ها است،تصادفات نهمين علت مرگ و مير در جهان و يازدهمين علت  معلوليت در دنياست. مطالعات نشان 
می دهد تا سال 2020در کشورهای پردرآمد اين رقم حدود 30%  کاهش خواهد يافت اما در کشورهای کم درآمد 
اين رقم افزايش خواهد يافت. طبق گزارش منتشر شده سازمان جهانی بهداشت از سال 1990 تا سال 2020تلفات 

ناشی از تصادفات ششمين علت مرگ و مير و سومين عامل کاهش DALY خواهد بود.
روش: اين مطالعه مروری بوده وماحصل مطالعه و جمع بندی تعدادی از مقاالت در سايت های معتبر داخلی 

و بين المللی واستفاده از منابع موجود کتابخانه ای می باشد.
بحث و نتیجه گیری: تصادفات جاده ای قابل پيش��گيری اند کاهش سوانح جاده ای می تواند به دست يابی 
به اهداف توس��عه هزاره جديد که فقرزدايی وکاهش مرگ و مير کودکان است بيانجامد.مجموعه ای از اقدامات 
در جهت کاهش تصادفات جادهای و جراحات آن وجود دارد که ش��امل ارتقای فرهنگ ايمنی و ترافيک، تبيين 
راهکارهای علمی، اجرايی در خصوص جلوگيری و کاهش تصادفات، ارتباط و تعامل بيشتر مراکز علمی، پژوهشی 
با سازمان های مجری در حوزه حمل و نقل،الزام و تصويب قانون در مورد کنترل سرعت و استفاده از کمربند 

ايمنی و کاله ايمنی، همچنين طراحی ايمن تر جاده ها و وسايط نقليه . 

واژه های کلیدی:تصادف،معلولیت،مرگ
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اهمیت توانمندسازی جوامع کوچک روستایی در مدیریت حوادث 
و بالیا

احمد ابراهیمی 
aebrahimi2004@yahoo.com کارشناس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دسترسی به زندگی با کيفيت بهتر با تحقق شعار سالمت برای همه با بهره گيری از همکاريهای بين بخشی و جلب 
حمايت و خودياری مردم است. CBI رويکردی از پائين به باال بوده و برای جامعه نقش فعاالنه ای قائل است و 
شامل سه کميته زنان، کميته جوانان وکميته سالمت است. سلسله مراتب درابتکارات جامعه محور بصورت يک 
الگوی شبکه ای سازمان يافته است که در آن تمام گروههای اجتماعی جامعه محلی، عالوه بر بخش های دولتی، 
درگير برنامه هستند. اين برنامه از سال 1379 در 10 روستا درسطح کشور آغازشد که باتوجه به نتايج مثبت 
آن به بيش از 70 روس��تا تعميم داده شد. با استفاده از اين بستر، توانمندی سازی جوامع روستايی و استفاده 
بهينه از منابع موجود جهت ارتقاء توانمندی روستائيان در هنگام مواجه با حوادث و باليای غيرمترقبه همراه با 
مديريت توسعه اجتماعی مورد انتظار است. اهداف جزيی تر شامل تشکيل ستاد حوادث روستا، شناخت مخاطرات 
تهديدکننده جامعه محلی و شناسايی و مشخص نمودن راهکارهای کاهش آسيب های فردی واجتماعی است. افراد 
جامعه باتوجه به آگاهی ازهمه منابع وتسهيالت در دسترس قبل از رسيدن هرگونه امداد، نقش اصلی و نجات 
بخش دارندو می تواند هرگونه کمک بيرونی راتسهيل کنند. با توجه به آسيب پذيری جامعه در مواردی همچون 
سطح بيسوادی باال، پايين بودن پوشش ايمن سازی، موقعيت جغرافيايی، کمبود دسترسی به جاده، آب سالم، 
فن آوری ارتباطات، دسترسی مشکل به تسهيالت بهداشتی و بخصوص بی تجربگی در سازماندهی، استفاده از 
تجارب کارشناسان امر در آموزش روستائيان که توان مشارکت پذيری خود را در برنامه نشان داده اند کمک 

شايانی در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث و باليای مختلف خواهد داشت. 

واژه هاي کلیدي: ابتکاراتجامعهمحور-جوامعروستایی-مدیریتبالیا
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م�دل مفهومی بازیابی اقتصادی- اجتماعی پ�س از حوادث و بالیا: 
مطالعه موردی زلزله

مهدی باسخا *، زهرا عبدالحسینی
basakha@gmail.com - ٭ دانشجوی دکتری تربیت مدرس

مقدمه: بازيابی پس از حوادث طبيعی اساساً فرايندی اجتماعی است که شامل سياست گزاری، ايجاد ظرفيت های 
نهاد ها و تضاد منافع ميان گروه های مختلف در منطقه حادثه ديده می باشد. 

روش: مطالعه حاضر بر آن است تا با ارائه مدلی مفهومی، روند بازيابی جامعه پس از زلزله را شبيه سازی 
نمايد. اين مدل که با استفاده از مطالعات مختلف صورت گرفته در اين حوزه قالب بندی شده است، ابزارهای مناسب 
را در اختيار سياست گزاران قرار خواهد داد تا آمادگی جامعه برای حادثه را افزايش و از آسيب پذيری آن بکاهد. 
اين مدل در برگيرنده ارتباط ميان بخش های مختلف درگير در زلزله مانند »خانوارها«، »ش��ريان های اقتصادی 

جامعه« و »بنگاه های اقتصادي« بوده و روابط ميان اين بخش ها را اولويت بندی و تبيين می نمايد. 
یافته ها: نتايج به دس��ت آمده نشان می دهد که بر اساس تئوری آسيب پذيری اجتماعی در حوادث و باليای 
طبيعی، گروه های حاشيه ای عالوه بر اينکه بيش از سايرين آسيب پذير هستند، بلکه به داليل مختلف اقتصادی، 

فرايند بازيابی آنان نيز پيچيده تر از سايرين می باشد. 
بحث و نتیجه گیری: مدل مفهومی طراحی شده ابزاری در اختيار سياست گزاران قرار خواهد داد تا با استفاده 
از داده های فرضی، روند بازيابی بخش های مختلف را شبيه سازی نموده و تاثير سياست های مختلف را بر اين 
روند ديده بانی نمايند. به عبارت ديگر با استفاده از نتايج اين مطالعه می توان روند بازيابی گروه های حاشيه ای را 

به نحو مطلوب تری مديريت و برنامه ريزی نمود. 

واژه هاي کلیدي: بازیابی،بالیایطبیعی،زلزله،شریانهایاقتصادی
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بهداشت روانی درمدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه

سید حسین هاشمی *، سیده عادله ابراهیمی
hashemy1391@sabamail.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه پرستاری و مامایی کاشان

مقدمه: هر ساله باليای طبيعی درسراسرجهان مرگ وميرها،آسيب های جسمی و بيماريهای زيادی به بار می 
آورد. هم به دليل تنوع و هم به دليل تعدد حوادث طبيعی،ايران جزء ده کش��ور اصلی بالخيز دنيا اس��ت. از نظر 
روانشناختی فاجعه پديده ای ناگهانی و غير قابل پيش بينی است که انگاره های متعارف و عادی موقعيتی را که در 

آن روی می دهد، در هم می ريزد، نيازهای جديد بوجود می آورد و فشارهای روانی زيادی را ايجاد می کند. 
یافته ها : بحران روانی به واکنش در مقابل اتفاقات خطرناک اطالق می گردد که بصورت وضعيتی دردناک 
تجربه می شود و وارد شدن آسيب به مردم،مواردی چون مرگ، جراحت، بيماری، سوءتغذيه و فشارهای روحی و 
روانی را شامل می شود. نيازهای برآورده نشده روانی اجتماعی مردم در طي5 پژوهش موازی در سال77�1376 
از طريق وزارت بهداشت و درمان، در دو زلزله بيرجند و اردبيل بررسی شد. اين پژوهش ها نشان داد که يکسال 
پس از زلزله، بالغين سه برابر و کودکان دو برابربيشتر از جمعيت آسيب نديده از اختالالت روانی رنج می برند و 
به نيازهای روانی و به نيازهای روانی � اجتماعی آنها توجه نشده بود. واکنش های روانی به دنبال باليا شامل : 
1(مرحله تماس با باليا يا ضربه 2(مرحله برخورد شجاعانه يا قهرمان گرايي 3(مرحله شادمانی يا فراموش کردن 
غم 4(مرحله سرخوردگی يا برخورد با واقعيت 5(مرحله تجديد سازمان يا ترميم تکنيک های الزم برای مداخله 
در بحران: ايجاد تفاهم و اتحاد در درمان، بررسی مراحلی که به بحران منجر شده، شناخت واکنش های ناهنجار، 

آموزش راههای هنجار،تمرکز جلوگيری از پيشرفت عاليم.
بحث و نتیجه گیری: مشکالت حاد بهداشت روانی در طی دوره های طوالنی توانبخشی ونوسازی افزايش 
يافته و بروز بيماريهای روانی را موجب شده که بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اين مسئله يک برنامه ی 
کشوری برای مداخالت روانی اجتمای در باليای طبيعی بايد تهيه گردد و ستون آموزشی برای سه سطح مديران، 

متخصصين و امدادگران و پمفلتها يا برای مردم عادی تهيه شود. 

حوادثغیرمترقبه مدیریتبحرانـ واژه هاي کلیدي: بهداشتروانیـ
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خدمات توانبخشی درحوادث وبالیا

عبدالحمید حسینی 
abdolhamid.hosseini@iran.ir اداره کل بهزیستی استان اصفهان

در هنگام وقوع حوادث وباليا به خصوص سيل وزلزله بسياری ازافراد دچارصدمات جسمی وروحی شده 
واختالالتی درس��اختار وامورجامعه پديد می آيد.با توجه به اينکه ايران جزءده کش��وراول جهان ازنظرحوادث 
وباليای طبيعی است وبسياری از حوادث شناخته شده درايران اتفاق افتاده است وچندين برابرافرادی که جان 
خود راازدست ميدهند دچار آسيبهای جسمی،روانی واجتماعی می شوند. تدوين برنامه جامع خد مات توانبخشی 
در مديريت سالمت در حوادث وباليا به منظور پاسخگويی به مطالبات ونيازهای افراد دارای ناتوانی برای باز 
گشت به زندگی عادی ضروری است .قربانيان وآسيب ديدگان حادثه بايد خدمات توانبخشی را به موقع ودراولين 
فرصت دريافت نمايند تاسير بهبودی تسريع شده وناتوانی رابه حداقل کاهش دهند. افراد دارای معلوليت وناتوانی 
عضوی از جامعه هستند وبايد فرصت های برابر برای آنان فراهم شده وازبدترشدن وضعيت آنان جلوگيری 
شود.مش��ارکت کامل وموثرافراد دارای ناتوانی درتمام فرآيند های مداخله انسان دوستانه بايد صورت گيرد. 
تع��دادی از افراد جامعه قبل از وقوع حادثه دچارناتوانی وبيماريهای مزمن بوده وبه دليل ويژگيهای عملکردی 
درهنگام وقوع حوادث با مشکالت مضاعفی روبروشده وبا تغييرات محيط بيشترين آسيب را متحمل می شوند.
اين افراد بدليل مش��کالت ارتباطی،نداشتن وس��ايل کمکی حرکتی،عدم دسترسی کافی وامکانات مناسب برای 
نجات،پناهگاه وناراحتی های عاطفی وآس��يبهای جسمی دچار عوارض طوالنی مدت می شوند. اعزام تيم های 
توانبخشی پزشکی،اجتماعی،حرفه ای وآموزشی متشکل از کارشناسان متخصص وباتجربه به مناطق آسيب 
ديده درکنار تيم های بهداشتی ودرمانی با تجهيزات ووسايل کمک توانبخشی برای ارتقاء کيفيت زندگی معلولين 
وسالمندان بايد مورد توجه قرار گيرد تابتوانند با حداقل وابستگی درفعاليتهای روز مره مشارکت نمايند.توجه کامل 
به نيازهای افراد دارای ناتوانی درسکونت گاههای موقت ورعايت استانداردهای توانبخشی دربازسازی مناطق 
آسيب ديده ودسترسی آسان به امکانات عمومی محيط زندگی دربرنامه های مديريت بحران وسالمت بايد لحاظ 

گردد تاهيچگونه مانعی برای مشارکت درفعاليتهای اجتماعی بوجود نيايد. 

واژه هاي کلیدي: خدماتتوانبخشی،حوادثوبالیا،ناتوانی
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م�روری بر فعالی�ت ها و خدمات بهداش�ت روان در بحران ها: یک 
پژوهش کیفی

الهه طغیانی *، محمد رهنما
toghyani_psy@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد اداره کل بهزیستی استان کرمان

مقدمه: روشن است که در بحران ها از جمله در فجايع طبيعی نياز به مداخله بهداشت و سالمت روان افزايش می 
يابد. بهداش��ت روان در بحرانها و فجايع )Mental Health Disaster ( دانشی است برای کمک به قربانيان و 
امدادگرانی که برای کمک به بازماندگان و آسيب ديدگان بحران می شتابند تا به آن وسيله افراد بحران زده بتوانند 
به شکل موثری با استرس های ناشی از بحران ها روبرو شده، به سازگاری مجدد دست يابند و از پيامدهای منفی 

و ديرپای روانشناختی باليا پيشگيری شود. 
روش: اين پژوهش با هدف بررس��ی فعاليت ها و خدمات بهداش��ت و سالمت روان در بحران ها و با تاکيد 
ب��ر باليا و فجايع طبيعی، ب��ه روش کيفی و با مروری بر داده ها و اطالعات کتابخانه ای، بانک های اطالعاتی و 

جديدترين مقاالت و پژوهش ها در اين حوزه انجام شده است.
 یافته ها: يافته ها نشان می دهد که پس از نيازهای اوليه و فوری آسيب ديدگان شامل آب و غذا، سرپناه و 
امنيت، يافتن اعضای خانواده، درمان جراحات، احترام، ارتباط مناسب و ...، نيازهای طوالنی مدت و آتی بازماندگان 
عبارت است از نياز به از سرگيری فعاليت های روزمره، اشتغال و مشارکت در فعاليت های بازسازی و عمومی، 
نياز به بيمار يابی، تشخيص و درمان به موقع و ساير نيازهای روانی و اجتماعی که در گرو ارائه خدمات طوالنی 
مدت بهداش��ت روان می باش��د. در اين راستا بهره گيری از تجربيات قبلی داخلی و خارجی در مورد مداخالت 

روانی-اجتماعی الزم است. 
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اينکه مطالعات انجام شده بر روی آسيب ديدگان بحرانهای طبيعی نشان دهنده 
مشکالت روانی عمده بازماندگان اينگونه بحرانها می باشد، اين مساله نشان می دهد بيشتر بازماندگان پس از 
نيازهای مادی و اوليه، خود را نيازمند اطالعات درست، مشاوره و مداخالت روانی-اجتماعی کافی و به موقع می 
دانند. از آنجا که ايران جزء ده کشور بالخير دنيا است. لذا به منظور حفظ سالمت روان، کاهش بروز عوارض 
روانی اجتماعی، کاهش شيوع و پيشگيری از پيشرفت و تشديد عوارض روانی، افزايش توان انطباق و آماده سازی 
بازماندگان، تقويت مهارتهای اجتماعی، ساماندهی مجدد و خودياری بازماندگان پس از بحرانها، و مديريت يک 
برنامه کش��وری جهت مداخالت روانی-اجتماعی در حين و پس از بحرانها ضروری است )اداره سالمت روان 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1388(. 

واژه هاي کلیدي: کلماتکلیدی:سالمتروان،بحران،خدماتبهداشتروان
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مروری بر لزوم ارائه مداخالت و خدمات ویژه برای گروههای خاص 
در بحرانها و بالیا

الهه طغیانی *، محمد رهنما
toghyani_psy@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد اداره کل بهزیستی استان کرمان

مقدمه: بررسی نيازهای اوليه و اساسی در باليا و بحرانها برای تمامی گروههای هدف اهميت دارد ولی اين مساله 
در مورد گروههای خاص نيازمند برنامه ريزی و مديريت ويژه ای می باشد. استفاده بهينه از منابع و امکانات برای 

دستيابی به اين هدف در کشوری که باليا و بحرانهای متعددی را از سر گذرانده توجه خاصی می طلبد. 
روش: اين پژوهش با هدف بررسی لزوم خدمات ويژه به گروههای آسيب پذير خاص در بحرانها و باليا، به 

روش کيفی و با مروری بر تازه ترين پژوهشهای صورت گرفته در اين حوزه، انجام شده است. 
یافته ها : يافته ها نش��ان می دهد که در حوزه مداخالت، عالوه بر بسته های مداخالت درمان دارويی، بسته 
های مداخالت درمانهای غير دارويی، حضور نيروی انسانی متخصص و ايجاد و تامين مراکز درمانی فوری و 
مستمر؛ ارائه راهبردهای بازتوانی و تامين نيازهای درمانی گروههای خاص از جمله بيماران مزمن جسمی-روانی، 
معتادان، کودکان، زنان، سالخوردگان، داغديدگان و معلولين از اهميت خاصی برخوردار است. الزم به ذکر است 
که برای تحقق کاهش آسيب پذيری اين گروهها در بحرانها و باليا آموزش های عمومی و تخصصی ويژه نيز 

ضروری است. 
بحث و نتیجه گیری : رويکردهای راهبردی به منظور حفظ و يا تامين بهداشت روان گروههای آسيب پذير 
خاص در بحرانها و باليا عبارتند از توجه به س��رعت و فوريت عالوه بر اولويت، رويکرد س��المت نگر به جای 
رويکرد بيمارنگر، توانمندسازی به جای رويکرد حمايتگر صرف، رويکرد مبتنی بر جامعه به جای رويکرد مبتنی 
بر کلينيک و بيمارستان، حضور به موقع و دسترسی آسان به متخصصان حوزه های مختلف شامل روانپزشک، 
متخصص پزشکی اجتماعی، روانش��ناس بالينی، مددکار اجتماعی، پزشک و پرستار، کارشناسان حوزه های 
دينی، متخصصان علوم رفتاری و کارشناسان سالمت روانی-اجتماعی. کلمات کليدی: خدمات بهداشتی، بحران، 

آسيب پذيری. 

واژه هاي کلیدي:خدماتبهداشتی،بحران،آسیبپذیری.
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تاثیر بالیا بر کودکان

سکینه قربانی *، ام لیال بهارلویی
sk_ghorbani@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد پرستاری مدیریت درمان

مقدمه:هر چندباليا در کوتاه ترين زمان اتفاق می افتد ولی عواقب آن تا مدتها باقی می ماند و بيش از همه 
بر کودکان اثر می گذارد کودکان در جريان يک حادثه يا باليا به طور همزمان تحت تاثير عوامل فشار زای 
متعدد قرار می گيرند که اين امر آسيب پذيری آنان را بيشتر ميکند روش اجرا:اين مقاله از طريق بررسی 

و مرور مقاالت انتشار يافته در سايت های معتبر تهيه شده است.
 یافته ها :کودکان به عنوان يک گروه اجتماعی که به لحاظ سنی، توانايی در برآوردن نيازها و موقعيت 
اجتماع��ی در ذي��ل تمام گروه های اجتماعی واقع ش��ده اند، در هنگام بروز بح��ران در رأس گروه های 
آس��يب پذير واقع می شوند. در اين شرايط عمدتًا کودکان قادر به برآوردن نيازهای اوليه خود نيستند و 
گاهی حتی در صورت نبودن ش��خص، گروه يا سازمان حمايت کننده حياتشان به خطر می افتد کودکان 
به طور ويژه ممکن اس��ت در مواجهه با باليا آسيب پذيرتر باش��ند زيرا:1-آنها هيچ گونه تجربه ای درباره 
انواع بحران ندارند.2-آنها نگرانی و ترس والدين را ديده و درک می کنند.3-آنها برای درک وضعيت قبلی 
و افت��راق بين وض��ع موجود و وقايع اتفاق افتاده برای خود و ديگران، دارای مهارت های کافی نيس��تند. 
براس��اس مطالعاتی که در حوادث مختلف مانند زمين لرزه ارمنس��تان، حادثه يازده سپتامبر،س��ونامی، 
زمين لرزه مازندران و بم انجام ش��ده بيان شده که کودکان پس از وقوع حوادث و باليا از نظر عاطفی و 
هيجانی تحت تاثير قرار می گيرند. پس از يک حادثه پراس��ترس و ناگوار، کودکان ممکن است به شکلهای 
مختلفی با توجه به شدت حادثه، ميزان مواجهه، ميزان حمايت های انجام شده و سن تکاملی واکنش نشان 
دهند مانند: بی قراری يا بيش فعالی، گيجی و بهت، ترس و وحش��ت و اضطراب،خشم و عصبانيت،غمگينی 
و افسردگی، احساس گناه،انزوا و گوشه گيری، اجتناب از دور شدن از مراقبين و چسبيدن به آنها،جتناب 
از موقعيت ها يا مکانهايی که يادآور فاجعه باشد،س��کوت، بی تفاوتی و انکار،انجام رفتارهای بچه گانه يا 
کمتر از سن خود،مشکالت خواب مثل کابوس، داد زدن درخواب يا شب ادراری. در ارزيابی کودکان 6تا8 
هفته بعد از زمين لرزه ارمنستان گزارش شد که در 86% کودکان حداقل 4 نشانه از نشانه های فوق ديده 
ميش��د. بر اساس مطالعات انجام ش��ده در برخی حوادث مانند يازده سپتامبر از 8000 دانش آموز مورد 
مطالعه 8 تا 15% آنها باالترين عاليم اختالل روانی پس از حادثه بودند. حتی يکس��ال پس از حادثه 40 % 
کودکان درباره س��المتی والدينشان نگرانند و 20% از فکر بيرون رفتن از خانه دچار اضطراب می شوند 
و بيش از 17% آنها دچار اختالالت خواب و کابوسهای شبانه هستند. نتايج پژوهش احمدی)1369( نشان 
داد که در چند هفته اول بعد از زلزله مازندران تقريبا همه کودکان دچار مشکالت خواب بودند و ترس از 

تاريکی و تنهايی داشتند 
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بحث و نتیجه گیری : الزم اس��ت والدين آکاهی الزم را داشته باشند تا به همراه مسؤوالن از آمادگی 
الزم و کافی برخوردار باشند همچنين با درک نيازهای روانشناختی و تکاملی کودکان با استفاده از شيوه 

های مختلف و صحيح مداخله سعی در به حداقل رساندن پيامدهای ناشی از باليا نمايند. 

واژه هاي کلیدي: کودکان،بالیا،آسیبپذیری
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تاب آوری اقتصادی در حوادث و بالیا ی طبیعی

زهرا وحدتی منش 
zahra.vahdati@yahoo.com کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مقدمه: در گذشته کاهش آسيب پذيری در حوادث و باليا از اهميت زيادی برخوردار بوده است. کاهش آسيب 
پذيری با وجود اينکه می تواند زيان های ناشی از حادثه را به مقدار زيادی کاهش دهد اما تنها زمانی نمايان می 
شود که مخاطره و اثرات آن، رخ داده است. اما امروزه توجه بيشتری به تاب آوری صورت می گيرد. تا ب آوری 
به معنای بازگشت يک جامعه به حالت قبل از حادثه است. يکی از ابعاد مهم تاب آوری، تاب آوری اقتصادی می 
باشد. تاب آوری اقتصادی يعنی واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر سوانح مختلف، به طوری که آنها 
را قادر به کاهش خسارات ناشی از مخاطرات سازد. اين مطالعه به بررسی مفاهيم و اهميت تاب آوری اقتصادی 

در حوادث و باليا ی طبيعی می پردازد.
 روش: اين مطالعه از نوع توصيفی و مروری می باشد که با بهره گيری از منابع کتابخانه ای و استفاده از 

سايت های مرتبط اينترنتی فراهم شده است.
 یافته ها: تاب آوری يعنی فرد، جامعه، اکوسيستم يا شهری که در مقابل حوادث، تاب آوری دارد و به سرعت به 
شرايط متعادل بازگشته و يا اينکه به آسانی شرايط خود را به گونه ای جديد تغيير می دهد. تاب آوری اقتصادی 
يعنی توانايی سازگاری اجتماعی و اقتصادی جامعه ی در مواجهه با خطرات طبيعی می باشد. دو بعد مهم تاب 
آوری اقتصادی ظرفيت جامعه برای بازگشت به شرايط اقتصادی پيش از حادثه و ظرفيت جامعه برای کاهش در 
معرض خطر قرار گرفتن حوادث و مخاطرات آينده است. شاخص های مهم تاب آوری اقتصادی، شدت و ميزان 
خسارت وارده، ظرفيت يا توانايی جبران خسارات و توانايی برگشت به شرايط شغلی ودرآمدی مناسب، ميزان 
سرمايه خانوار و درآمد های قابل تبديل به سرمايه و اشتغال، وضعيت مسکن، ميزان دسترسی به خدمات مالی، 

بيمه و کمک هزينه ها و احيای دوباره فعاليت های اقتصادی خانوارها بعد ازيک حادثه می باشند. 
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهميت روزافزون تاب آوری جوامع در برابر حوادث طبيعی، يک جامعه با 
شناسايی مشکالت، فرصت ها و ظرفيت های بالقوه خود قادر به پيش بينی حوادث طبيعی و کاهش آسيب پذيری 
در برابر آنها و و پاسخگويی بهتر و عادالنه تر و قانونی تر و همچنين بهبود سريع تر، بهتر، امن تر و عادالنه تر 

خواهد شد. 

واژه هاي کلیدي: تابآوریاقتصادی،جامعهتابآور،حوادثوبالیایطبیعی
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بررس�ی اختالالت روانی در بستری ش�دگان زلزله بم در بیمارستان 
شهیدبهشتی کرمان

مژگان نگارستانی، قدسیه بنی واهب *
ghbanivaheb@yahoo.com ٭ دکتراتخصصی دانشگاه علوم پرشکی کرمان

مقدمه : بزرگی زلزله بم وقربانيان زيادفاجعه سبب شد افراد زيادی تحت تاثير اين حادثه دچارآسيب روانی شوند.
هدف از انجام اين تحقيق تعيين نوع اختالالت روانی در بس��تری شدگان زلزله بم که در صحنه حادثه حضور 
داشتند،بود  روش ها: نوع مطالعه مقطعی ازنوع توصيفی گذشته نگرکه درسال 1387 در بستری شدگان زلزله بم 
دربيمارستان روانپزشکی شهيد بهشتی کرمان به مدت 15 ماه انجام شد.جامعه پژوهش تعداد184نفر)ازمجموع 
3627نفرمراجعه کننده کرمانی ( شامل کليه زلزله زدگانی که برای اولين بارجهت بستری شدن به بيمارستان 
روانپزشکی مراجعه نمودند، بود.ابزارگردآوری داده هاازطريق بررسی پرونده پزشکی بيماران وتکميل فرم جمع 
آوری اطالعات از نظر خصوصيات س��ن، جنس، تحصيالت و پرخاشگری، دفعات پذيرش،حضوردرصحنه و 
نفرات از دس��ت داده و نسبت خانوادگی با افراد متوفی وسپس تعيين محورهای 1، 2 تشخيص های درج شده 
براساس DSM4 بود.جهت تجزيه وتحليل داده ها ازآزمون chi-square ودستورcross-tab استفاده گرديد. 

یافته ها: يافته های پژوهش حاکی ازآن بودکه که اختالالت نوروتيک بيش��ترين درصد رابا 5 /56 % در بين 
بس��تری شدگان دارا بوده اس��ت. و پس از آن اختالالت سابکوتيک رابا26/1% و اختالل استرس پس از سانحه 
وديگراختالالت اضطرابی در17.4% افراد ديده ش��د و در گروه تش��خيص های محور دوم،اختالالت شخصيت 
بيشترين فراوانی را به خود اختصاص داد. بحث.و.نتيجه.گيری.: با توجه به ميزان باالی اختالالت روانی انجام به 
موقع مداخالت بهداشتی روانی در ميان قربانيان زلزله ضروری به نظر رسيده و منجر به جلوگيری از وخامت 
عکس العمل های استرس پس از صدمه در ميان قربانيان زلزله می شود. اجرای به موقع ومنظم جلسات مداخالت 
روانی اجتماعی برای آسيب ديدگان حوادث می تواند موجب افزايش توانمندی در تطابق با شرايط ايجاد شده و 

ارتقاء سالمت روانی آنان گردد . 

واژه هاي کلیدي: اختالالتروانی،زلزله،بم
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حمایت از کودکان در بالیای طبیعی

مرضیه صادق زاده ناصری *، مصطفی بیژنی
mz.sadeghzadeh@yahoo.com ٭ کارشناسی ارشد آموزش داخلی جراحی

مقدمه:حوادث و باليا افراد تمام گروه های سنی را از لحاظ فيزيکی و روانی دچار حادثه و بحران می کند. در اين 
گستره، کودکان از هيچ حادثه ای در امان نيستند. تاريخچه حوادث نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از قربانيان 
حوادث کودکان می باشند. در کودکان بحران زاده استرسی ايجاد می شود که می تواند آرامش روانی آنها را بر 
هم زند و اگر برای آن تدبيری انديشيده نشود سالمت روان آنها را مختل می کند و موجب کاهش فعاليتهايشان می 
شود. تأمين نيازهای کودکان در بحران نيازمند يک برنامه ريزی مدون می باشد که در اين راستا بايستی شيوه 
درک کودکان از حادثه و طرز رفتار و عکس العمل آنها و همچنين خطرات مسائل روانشناختی را مورد بررسی 
قرار داده و بر اساس آنها تمهيداتی را در نظر گرفت. به هنگام وقوع حوادث غير مترقبه، والدين، مربيان و معلمين، 
گروه های پرستاران و به خصوص روان پرستاران می توانند در زمينه ارائه حمايتهای الزم و برنامه ريزی شده 
در جهت کاهش عوارض بحرانها يا باليا، حوادث به وجود آمده به وس��يله انس��ان موثر باشند. در حوادث غير 
مترقبه عامل ميزبان از جمله عوامل بسيار مهم بوده که خصوصيات فردی نيز در آن نقش مهمی دارد. کودکان 
فاقد امنيت درونی يا عزت نفس، حس استقالل، تجربه يا درک الزم برای سازش با محيط می باشند، بنابراين وقوع 
باليا می تواند اثرات سويی را در روند طبيعی رشد و تکامل کودکان بر جای بگذارد. بروز فاجعه برای کودکان 
همانند بزرگساالن وحشت آور است و مسأله مهم اين است که بايستی به کودکان فرصت داده شود تا ترسهای 

تجربه شده خود را اذعان نمايند. 
بحث و نتیجه گیری: به هنگام وقوع حوادث غير مترقبه طبيعی ضروری است که روان پرستار قادر باشد 

موقعيت های بحرانی را شناسايی، اولويتها را سنجيده و مداخالت مناسب را طرح ريزی کند. 

واژه هاي کلیدي: حمایت،بالیایطبیعی،کودکان
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مراقبت از کودکان بی سرپرست به هنگام وقوع بال

مرضیه صادق زاده ناصری *، مصطفی بیژنی
 mz.sadeghzadeh@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد آموزش داخلی جراحی

مقدمه: به دنبال باليای طبيعی، در جابه جايی گروهی افراد، معموالً فروپاشی خانواده و جدايی آنان از يکديگر 
امری اجتناب ناپذير است. به ويژه اگر موقعيت اردوگاه دستخوش تغيير باشد، احتمال وقوع اين امر بيشتر می 
شود. مراقبت اضطراری ازکودکان بی سرپرست بايد نيازهای آتی آنان شامل سرپناه، غذا، مراقبت های پزشکی، 
محيط آرام و امنيت جسمانی و عاطفی را برآورده سازد. بر اين اساس بهتر است اين دستورالعملها برای مداخالت 
پرستاری در کودکان بی سرپرست در بحرانها به کار گرفته شود. 1-در يک موقعيت اضطراری، ابتدا توجه خاص 
خود را به کودکان خردسال و نوزادان مبذول داريد2- ضروری است اطمينان حاصل کنيد که نيازهای بهداشتی، 
تغذيه و رشد آنان برآورده می شود.3- مراقبت مورد نياز می تواند به شيوه های متعددی فراهم گردد.4- هر 
کودکی به يک مراقب واجد شرايط بزرگسال سپرده شود.5- از کودکان بی سرپرست ممکن است در خانواده های 
مناسب و با ثبات مراقبت به عمل آيد که اعضای اين خانواده ها و کودکان پذيرفته شده در آنها بايد از يک فرهنگ 
و در صورت امکان از يک جامعه باشند.6- از مراقبان دوره ديده برای نگهداری کودکان بی سرپرست استفاده 

کنيد که اين افراد با توجه به استانداردهای مناسب انتخاب و به منطقه بحرانی اعزام می شوند. 
بحث و نتیجه گیری: کودکان از بعد روانی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند که در معرض فجايع طبيعی 
قرار می گيرند و از آن جايی که کودکان سرمايه های ملی هر کشوری می باشند، پرستاران می توانند در ايجاد 
بهداشت روانی کودکان بی سرپرست و درنهايت جامعه موثر باشند. آن چه الزم است مورد توجه قرار بگيرد اين 
است که کودکان از نظر عاطفی به والدين و مراقبان خود وابسته بودند، در نتيجه برای حمايت و سالمت کودکان 

ضروری است که پرستاران تحت آموزش قرار بگيرد. 

واژه هاي کلیدي: کودکانبیسرپرست،بالیا،مراقبت
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عملک�رد س�ازمان های فرهنگ�ی هن�ری در حمایت از ک�ودکان و 
نوجوانان آسیب دیده در حوادث و بالیا

حسین توالئی
hossein.tavallaee@gmail.com کارشناس ارشد

مقدمه: کودکان و نوجوانان نيز پس از وقوع حوادث و باليا از نظر عاطفی و هيجانی تحت تاثير قرار می گيرند، اما 
در بسياری موارد حمايت از آنها تنها محدود به رفع نيازهای اوليه )خوراک، پوشاک، سرپناه( يا درمان صدمات 
جسمانی آنها می شود. درحالی که در اين شرايط آنها از نظر روانی احتياج به حمايت بيشتری دارند. به ويژه  اينکه 

نيازهای سالمت روان اين گروه از افراد در شرايط بحران متنوع تر و پيچيده تر از بزرگساالن است. 
روش: اين پژوهش با روش توصيفی- تحليلی و با استفاده از اسناد، گزارش ها، عکس ها، آثار هنری و ادبی 
کودکان و نوجوانان منطقه زلزله زده ُزهان اس��تان خراسان جنوبی در س��ال 1391، موجود در آرشيو کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجام شده است. 
یافته ها: اس��تقرار پايگاه های ارائه خدمات فرهنگی هنری به کودکان و نوجوانان آس��يب ديده از زلزله مثل: 
قصه گويی، کاردستی، بازی و سرگرمی، نمايش فيلم، نقاشی، شعرخوانی، تأتر، اهدای کتاب و ... ازجمله فعاليت های 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اين منطقه آسيب ديده بوده است. 
بحث و نتیجه گیری: فشار روانی که در اثر بروز شرايط بحرانی بر کودکان و نوجوانان وارد می شود، با 

ايجاد فضای امن، شاد و خالق فرهنگی هنری می تواند کاهش يابد و آستانه تحمل آنها را باال ببرد. 
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بررسی جنبه های آسیب پذیری کودکان در بالیا

محمدامین محمدزاده قره باغی*
٭دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز

مقدمه:کودکان جمعيت آسيب پذيری هستند و جزو منابع ارزشمند و گرانمايه برای آينده کشور محسوب می 
شوند. آمادگی يک کشور و انجام اقدامات حمايتی از کودکان جزو محسنات آن کشور به حساب می آيد. کودکان 
چه به لحاظ عملکرد جسمانی و چه از لحاظ قدرت قضاوت هم سطح با بزرگساالن نيستند و نيازمند هدايت و 
حمايت همه جانبه از ناحيه بزرگساالن در رابطه با تهديدهای پيش رو می باشند. با توجه به موارد فوق،بررسی 

ويژگی های انواع مختلف باليا و جنبه های آسيب پذيری کودکان در اين شرايط ضروری به نظر می رسد. 
روش :اين مطالعه به صورت توصيفی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مرتبط صورت پذيرفته است. 

يافته ها :کودکان چه از لحاظ آناتومی و چه از لحاظ فيزيولوژيک آسيب پذير تر از بزرگساالن هستند .مثال 
از دست دادن حجم در کودکان مساله ای کامال رايج است و با اندک اختاللی حتی در جذب دهانی با عث ايجاد 
مشکالت عديده ای ميگردند.در هنگام وقوع باد های طوفانی امکان پرتاب آنها بروی زمين يا اشياء وجود دارد.
کودکان افراد آس��يب پذيری هستند که در زازله دچار مرگ ومير و آسيب کليوی بيشتری می گردند. از جمله 
مواردی که در کودکان بايد در باليا مورد توجه قرار گيرد :توجه به تغذيه سالم و کافی، توجه به داروهای مورد 
استفاده در کودکان و توجه به زخم ها و عفونتهای پوستی، توجه به سالمت روانی کودکان و توجه به مشکالت 

مربوط به کودکان بی خانمان. 
بحث و نتیجه گیری : علی رغم وجود چنين حقايقی،آمادگی در برابر فجايع کودکان چندان مورد توجه جهانيان 
قرار نگرفته است. بنابراين بايد تالشهای مستمری برای ايجاد پروتکل های مراقبت از کودکان در هنگام بروز باليا 

صورت پذيرد. 

واژه هاي کلیدي: کودکان،آسیبپذیری،بالیا
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بررسی جایگاه اپتومتریست )بینائی سنج( درتیم درمان پس از حوادث 
و بالیا

علیرضا رفعتی فرد 
monoptic@yahoo.com کارشناس

مقدمه : اپتومتری علم مراقبت از سيستم بينائی است.اپتومتريست با طی دوره های تخصصی به عنوان يکی از 
مراقبين اوليه بهداشت می تواند در تيم درمان، معاينات چشمی مراجعين را به خوبی انجام داده، درمانهای غير 
داروئی وغير جراحی الزم - مانند تجويز عينک- را ارائه کرده، درمواقع لزوم فرد را به متخصص مربوط مثل 

چشم پزشک، مغز و اعصاب، داخلی و ... ارجاع دهد. 
یافته ها : در اين مقاله کوشيده ام ضمن معرفی رشته اپتومتری )بينائی سنجی( نقشی را که يک اپتومتريست می 

تواند پس از بروز يک فاجعه طبيعی جهت کاهش آالم حادثه ديدگان بر عهده گيرد تشريح نمايم. 
بحث و نتیجه گیری : يک اپتومتريس��ت با اندک تجهيزات و وسايل می تواند پس از بروز باليای طبيعی با 
حضور در محل و طی همکاری با س��اير اعضای تيم های درمانی،قادر به ارائه خدماتی از قبيل معاينه چش��م، 
تشخيص بيماريها و مشکالت چشمی، ارجاع به متخصصين مربوط در موارد الزم،کمک در موارد اورژانسهای 
چشمی در کنار پزشکان محترم، تجويز و حتی ساخت و ارائه عينک طبی بوده، کمکی در حد بضاعت خود در 

بازگشت سريعتر سالمت به حادثه ديدگان نمايد. 

واژه هاي کلیدي: اپتومتریست،بینائیسنج،حوادثوبالیا،تیمدرمان
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اهمیت بهداشت روانی در بالیای طبیعی

معصومه انصاری *
masomehansari@gmail.com ٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

باليای طبيعی ساالنه عامل کشته شدن ميليونها نفر و باعث ايجاد ناتوانی و خسارت مالی در سراسر جهان ميشود.
پر اهميت ترين موضوع برای سيستم ارائه خدمات بهداشتی در بروز باليای طبيعی کاهش ميزان مرگ و مير و 
بيماری ناشی از آن است. در حالی که چنين وقايعی می تواند از علل عمده فشار های روحی برای نجات يافتگان 
بوده و موجب بروز عوارض روانی جدی و ماندگار گردد. اثرات روانشناختی و بهداشت روانی حوادث طبيعی، 
موضوعی است که از اهميت خاص برخوردار بوده و متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است و سياستگذاری 
های کالن بهداشتی و اجتماعی در برخورد با وقايع مصيبت زا بيشتر معطوف به پيامد های جسمانی و مالی اين 
عوارض بوده است. نظر به اين موضوع که ترائه خدمات سالمت روانی در باليای طبيعی عامل اصلی حفظ بقای 
جسمی و روانی انسان هاست در اين نوشتار قصد داريم به بررسی حمايت روانی از مصدومان در حين و پس 

از وقوع باليای طبيعی بپردازيم. 

واژه هاي کلیدي: بالیایطبیعی،بهداشتروانی،سالمت،خدماتبهداشتیودرمانی
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تاثیر ای�ات قران کریم برکاه�ش اضطراب حادثه دی�دگان پس از 
وقوع بالیا

لیال محمدی نیا 
lmohamadinia2gmail.com دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها

بحران های ناشی از حوادث ناگوار يکی از عوامل موثر تنش زا بر انسان می باشد بعضی اوقات آثار حوادث ناشی 
از اين بحرانها بسيار ناگوارتر از اصل حادثه خواهد بود. لذا مديريت و آرام بخشی پس از بحران می تواند حوادث 
ناگوار و تلخ پيش بينی نشده را تا حدود زيادی کاهش دهد. از جمله عوامل موثر توجه به دين و معنويت است 
که در هنگام بروز حادثه می توان بدان پناه برد. توجه به عالم آخرت، ايمان به معاد، اعتقاد به تکامل انسان بعد از 
مرگ از عوامل موثر کاهش تنش پس از حادثه می باشد. در اين مطالعه، پژوهشگران راهکارهای آرام بخشی را از 
منظر آيات و روايات استخراج ودسته بندی نمودهاند. اين مطالعه ی پژوهشی از نوع مروری وکتابخانه ای است 
و با مطالعه ی سايت های معتبر، مقاالت، پايان نامه ها،کتابهای معتبر دينی از جمله قرآن کريم، نهج البالغه و ... به 
بررسی موضوعات مرتبط با اضطراب، آرامش و راهکارهای دينی در زمان وقوع حوادث و باليا پرداخته است. در 
دنيای مدرن معاصر، ادعاهای علمی و پيشرفت های به دست آمده نتوانسته است گام مؤثری در کنترل تنش های 
ناشی از بحران ها زندگی بردارد لذا با وجود تالش های پزشکی شيوع بيمار يهای روانی به خصوص اضطراب 
افسردگی بعد از بحران ها دراقشار مختلف به ويژه گروه های آسيب پذيربلکه وقوع آن رو به افزايش است. قرآن 
بهترين پناهگاه افراد با ايمان می باشد. ايمان بدون شک، مؤثرترين راهکار برای آرامش بخشی در زمان حوادث 
سخت و دردناک ناشی از بحران وحوادث می باشد. اعتقاد به دين و معنويت هدفمندی حوادث را هويت بخشيده 
وحتی رشد و بالندگی انسان را در گرو حوادث ناگوار تضمين می کند و همين امر موجب آرامش انسان می شود. 
يافته های حاصل از اين پژوهش شامل شناسايی عوامل اضطراب وراهکارهای کسب آرامش است، که در دو 

دسته ی کنترل اضطراب و کسب آرامش تقسيم و به طور کامل تشريح گرديده است. 

واژه هاي کلیدي: حوادثوبالیا،اضطراب،آرامش،آیاتقرآن
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تاثی�ر آموزه های دین مبین اس�الم بر بازتوانی جمعیت آس�یبدیده 
ازحوادث طبیعی: یک مطالعه کیفی

علی اردالن، هما یوسفی *، محمدفرید لطیفی، احمد شیرزاد، جواد دهپور، علی محمدی، نرگس روحی
homayousefi@yahoo.com - ٭ دانشجو وزارت بهداشت و درمان

مقدمه: جمهوری اسالمی ايران در معرض انواع مخاطرات طبيعی قرار دارد و جمعيت آسيب ديده از اين مخاطرات 
پيامدهای ناگوار روحی و روانی را تجربه می کنند. دين مبين اسالم در قالب آيات قرآن و احاديث ائمه معصومين، 
آموزه های متعددی را در اين خصوص دارا است. اين تحقيق به منظور شناخت تاثير آموزه های دينی بر بازتوانی 

جمعيت آسيب ديده از حوادث طبيعی در ايران انجام گرفت. 
روش: پژوهش به روش کيفی و با ارسال پرسشنامه و مصاحبه تلفنی با فوکال پوينت های مديريت و کاهش 
خطر باليای دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد. دانشگاه های مورد مطالعه، 15 دانشگاهی را شامل شدند 
که طی دو س��ال اخير يکی از انواع مخاطرات طبيعی را تجربه کرده بودند. تحليل داده، بروش تحليل محتوی و 

استخراج تم های اصلی انجام گرفت. 
یافته ها: تحليل داده ها نشان داده که حضور رهبران مذهبی در مناطق آسيب ديده می تواند در بازتوانی معنوی 
و روانی بازماندگان موثر باش��د و فرايند بازتوانی و بازسازی جامعه را تسهيل نمايد. تم های زير از اظهارات 
پاسخگويان استخراج شد: 1( کاهش آالم و تسکين روانی بازماندگان 2( تقويت اعتقادات دينی، 2( حفظ اميد به 

زندگی پس از وقوع باليا، 3( کمک به اعضای خانواده و جامعه. 
بحث و نتیجه گیری: نتايج پژوهش نش��ان می دهد که با استفاده از ظرفيت رهبران مذهبی می توان بطور 
موثری مشکالت معنوی و روانی بازماندگان حوادث طبيعی را کاهش داد، آنها را به زندگی اميداور ساخت و آنها 
را به کمک به ساير بازماندگان تشويق نمود. اين امر منجر به تسريع و تسهيل فرايند بازتوانی و بازسازی جامعه 
آسيب ديده می شود. پيشنهاد می شود، در راستای طرح ملی جامع بازتوانی در حوادث طبيعی، سازمان های 

مسئول بازتوانی، طی يک برنامه عملياتی هماهنگ از ظرفيت رهبران دينی بهره مند شوند. 

واژه هاي کلیدي: حوادثطبیعی،آموزههایدینی،اسالم،ایران
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بررسی تجارب پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در سال 1390 )یک 
مطالعه کیفی(

محسن امینی زاده *، امین صابری نیا، فرزانه محمود نیا، جعفر ترابی
MOHSEN.AMINIZADEH@GMAIL.COM ٭ دانشجو دکتری بحران دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه : فوريتهای پزشکی يک سيستم مديريت سالمت جامعه محور است که با کل سيستم مراقبت سالمت 
هماهنگ ش��ده است وکارکنان مهمترين سرمايه اين سيتم می باش��ند ؛ کليد پايدار و موفق بهبود کيفيت در 
دس��ت کارکنان بوده وتجارب نيروی انسانی يک سيستم فوريتهای پزشکی آنان را تحت تأثير قرار می دهد. 
توانمند سازی و توسعه کارکنان فوريتهای پزشکی باعث می شود تا آنان از تمام پتانسيل خود برای دستيابی 
به مأموريت موسس��ه اس��تفاده نمايند . برای اينکه چنين اتفاقی رخ دهد س��ازمان فوريتهای پزشکی بايد به 
منظور تعالی فردی، شغلی و سازمانی فرصت هايی ايجاد نمايد.اين پژوهش به منظور" بررسی تجارب پرسنل 

اورژانس پيش بيمارستانی شهر کرمان" انجام شد. 
روش: اين پژوهش مطالعه ای کيفی و نمونه گيری پژوهش از نوع هدفمند بوده است. معيار ورود افراد به 
مطالعه سابقه کار عملياتی بيش از سه سال به عنوان تکنسين در پايگاه های شهری و جاده ای در بخش فوريت 
های پزش��کی می باش��د . در اين پژوهش با 15 نفر مصاحبه صورت گرفت و جهت تحليل داده ها از روش" 
تحليل چار چوبی" استفاده گرد يد يافته ها: يافته های حا صل از مطالعه " بررسی تجارب پرسنل اورژانس پيش 
بيمارستانی شهر کرمان " 4 محور اصلی و15 محور فرعی قرار دارند. 4 موضوع اصلی مرتبط با تجارب پرسنل 
اورژانس پيش بيمارستانی عبارتند از : مشکال ت فردی، مشکالت سازمانی،هماهنگی نامناسب و مشکالت مرتبط 
با جامعه .پرسنل 115 بخش عمده مسائل و مشکالت را که منجر به افزايش شکايت های رفتاری ) نه تکنيکی ( از 
پرسنل می شود و افزايش نارضايتی مردم از عملکرد پرسنل را نيز به دنبال دارد در عدم آگاهی مردم از شرح 

و وظايف اورژانس 115 ميدانستند . 
بحث ونتیجه گیری : جهت شرکت در کار فوريت های پزشکی در اورژانس پيش بيمارستانی آمادگی روحی روانی 
افراد دقت نمی شود که اين به نوبه خود باعث دلزدگی افراد مختلف از کار در اورژانس پيش بيمارستانی به علت سختی 
های خاص خود و عدم آشنايی افراد با شرايط کار در اورژانس پيش بيمارستانی پيش از شروع به کار آنان می گردد . با 
توجه به يافته های پژوهش تدارک مرکز پيام مشترک ما بين ارگان های امداد رسان افزايش تعداد پزشکان اورژانس پيش 
بيمارستانّي در نظر گرفتن تيم روان درمانی برای پرسنل،ّنظام هماهنگ پرداخت حقوق،ايجاد گردش شغلی بين پايگاه های 
شهری وجادهای، در نظر گرفتن امکا نات رفاهی و نياز های غير مادی از پيشنهادات سازنده جهت ارتقاء عملکرد پرسنل و 

بهبود سيستم فو رييتهای پزشکی شهر کرمان می باشد. 

واژه هاي کلیدي: تجربه،فوریتهایپزشکی،اورژانس،پیشبیمارستانی
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مدیریت بحران : نقش متخصصان دندانپزشکی در وضعیت حوادث.

جالل الدین حمیصی 
jhamissi@gmail.com دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقدمه: سالمت به عنوان يکی از مهمترين نيازها و اساسی ترين حقوق مردم مطرح است و بی ترديد فراهم نمودن 
مراقبتهای بهداشتی با کيفيت برای مردم، از مهمترين موضوعات در طول تاريخ به شمار می آيد. صدمات زياد 
ناشی از حوادث غير مترقبه در همه جا و هر زمان می تواند ايجاد گردد. اگرچه خدمات سنتی پزشکی می تواند 
توسط افراد آموزش ديده و امداد انجام گيرد، ليکن دندانپزشکان نيز جزو متخصصينی هستند که از مهارتها و 
ويژگی های زيادی برخوردارند که لزوم حضور آنها اهميتی حياتی در ارائه خدمات در حوادث غير مترقبه دارد. 
یافته ها: اين مقاله حوزه هايی را که دندانپزشکان عمومی بايد از آن آگاه شوند، برجسته می سازد و به تشويق، 
آموزش بيشتر و توسعه حرفه ای آنها، توانايی و مهارت باال در صورت وقوع يک فاجعه طبيعی می پردازد. در 
انجام اين فرآيند، دندانپزشکان ممکن است نقش مهمتری را در يک تيم اضطراری چند رشته ای در موقعيت های 
گروهی مصدومين به عهده داشته باشند. موادو روش ها: اين مطالعه مروری با استفاده از جستجوی مبتنی بر 
پايگاه های آنالين در موتورهای )PubMed, Medline, and Google(، کتابخانه Cochrane و نيز جستجو در 
اکثر منابع چاپی مانند مجالت و متون تخصصی، به بررسی کليه تحقيقات انجام يافته در اين زمينه موضوعی 
پرداخته است. جستجوهای مبتنی بر وب با به کارگيری کلمات کليدی ذکر شده در پايان چکيده، جهت شناسايی 

انتشارات مربوطه مورد استفاده قرار گرفت. زبان جستجو نيز محدود به انگليسی شده بود. 
بحث و نتیجه گیری : دندانپزشکانی که دارای مهارتها و دانش پزشکی ارزشمندی هستند، در رويدادها و حوادث 
می توانند با آموزش های افزونتری که در اين رابطه می بينند، پاسخ موثرتری به باليای طبيعی و ساير حوادث 
فاجعه بار ارائه نمايند. عالقه رو به رشد در اين مورد، ضرورتی را برای بکارگيری مهارت های دندانپزشکان در 
موقعيت های ناشی از حوادث غيرمترقبه همچون يک تروريسم شهری و يا يک فاجعه طبيعی بوجود می آورد. 
آموزش و تعليم بيشتر برای هر دو حرفه پزشکی و دندانپزشکی به منظور يکپارچه سازی کامل دندانپزشکان 
در درون تيم تروما و تغيير نگرش فعلی برای پذيرش نقش مهم دندانپزشکان در يک حادثه غير مترقبه بسيار 

ضروری می نمايد. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:بیوتروریسم،دندانپزشکان،فاجعه؛صدماتعمده،بالیا
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ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در بستر انواع خشونت ها

زهرا خدابنده لو 
khodabandehlooz1@mums.ac.ir کارشناس دانشکده پرستاری مامایی

مقدمه: خشونت محل کار معضلی جهانی بوده وشيوع آن به طور روز افزونی در حال افزايش است.دربين پرسنل 
درمانی نيز پرسنل فوريت های پزشکی بيشتر در معرض مواجهه با خشونت از جانب بيمار و همراهان قرار دارند 
. هدف از اين مطالعه کشف علل خشونت در مراقبت پيش بيمارستانی براساس تجارب پرسنل فوريت های پزشکی 

می باشد.
 روش: اين مطالعه با روش تحليل محتوای کيفی انجام شد . مشارکت کنندگان شامل 14 نفر از پرسنل فوريت 
پزشکی بودند. داده ها از طريق مصاحبه های نيمه ساختارمند وبا نمونه گيری هدفمند جمع آوری وتا اشباع داده 

ها ادامه يافت .
یافته ها : درطی تحليل داده ها، چهار طبقه شامل عدم آگاهی مردم از حيطه کاری پرسنل 115، کمبود امکانات و 
تجهيزات،انتظار رسيدن خدمات درمانی و اضطراب وضعيت مصدوم که بيانگر تجربه و درک مشارکت کنندگان 

از علل خشونت حاضرين در صحنه حادثه است . 
بحث و نتیجه گیری: در ک علل خش��ونت های محل حوادث به مسئولين نظام ارائه مراقبت اورژانس پيش 
بيمارستانی کمک خواهد کرد تا ضرورت انجام اقدامات سريع در راستای کاهش موارد خشونت عليه پرسنل 

فوريت های پزشکی صورت گيرد. 

واژه هاي کلیدي: مراقبتپیشبیمارستانی،خشونت،تحلیلمحتوا
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کاربردتله مدیسین درمدیریت بحران وحوادث غیرمترقبه

سولماز زرینه 
 کارشناس مدیریت بحران

مقدمه: مديريت بحران يک علم کاربردی اس��ت که ازطريق مش��اهده سيستماتيک بحران وتجزيه وتحليل آنها 
درجستجوی يافتن ابزاری است که بوسيله آن ازبروز بحران پيشگيری نموده ويا درصورت بروز آن درخصوص 
کاهش اثرات آن :آمادگی الزم : امدادرس��انی س��ريع وبهبود اوضاع اقدام نمود يک سامانه مديريت بحران بايد 
توانمنديهای گوناگون داشته باشد. بطور کلی ميتوان فناوريهای ارتباطی مورد استفاده دربحرانها را به 4دسته 
فناوريهای راديويی :ماهواره ای :اينترنتی ومخابراتی تقسيم کرد. هريک ازاين فناوريها توانمنديهای خود را دارد و 
ميتوان در شرايط مختلف آنهای را در قالب ترکيبی استفاده کردعلی رغم يک دهه تجربه مديريت بحران موارديکه 
از فناوری جديد پزشکی از راه دور )تله مديسين(در حوادث و باليا استفاده گرديده محدود ميباشد.مطالعه حاضر 

با هدف آشنايی با تله مديسين يا پزشکی از راه دور در مديريت بحران انجام شده است. 
روش : مطالعه حاضرمروری بوده وبا استفاده ازمنابع اينترنتی وکتابخانه ای جمع آوری شده است. 

یافته ها: تله مديسين يا سالمت الکترونيکی به معنای مراقبتهای بهداشتی و روشهای پيشگيری، تشخيص و 
درمان بيماريها ازطريق فرآيندهای الکترونيکی و ارتباطی است. اين فرآيندها شامل :بهره گيری از انتقال صوت،متن، 
تصاوير ويديويی و تبديل سيگنالهای الکترونيکی درپزشکی ميباشد که اين سيستمها درهرفاز 3گانه حوادث کاربرد 
دارند. 1. آماده سازی قبل ازحادثه بصورت کاربرد تله مديسين درتداوم آموزش و تاکيد برپيشگيری وآمادگی 
جهت فعاليت بعنوان پايگاه داده ها 2. مرحله پس ازحادثه وعمليات شامل تشخيص ازراه دور کنترل،بحران ازراه 
دور وجراحی ازراه دور 3. مرحله نوتوانی و احيا وبازسازی شامل انواع مشاوره ها ازراه دور،بازبينی ونظارت 

و مراقبت برفعاليتها واقدامات. 
بحث ونتیجه گیری: هدف اصلی تله مديسين،مهيا نمودن سرويسهای با کيفيت باال جهت کمک به مصدومان 
آسيب ديدگان و بيماران و درمان بهينه آنهاست.لذا به منظور نيل به اين هدف بايستی در کشورهای در حال توسعه 
و بخصوص دارای ريسک باالی پيدايش حوادث غير مترقبه و باليای ناگهانی مانند ايران بايد زير ساختهای الزم 
برای گسترش اين سرويسها فراهم گردد.تکنولوژيهای جديد موجب ساده شدن ارتباطلت در حوادث غير مترقبه 
خواهند شد و قابلتهای تله مديسين را افزايش خواهند داد و موجب دسترسی استفاده کنندگان بيشتری به تله 

مديسين ميگردد 

واژه هاي کلیدي: تلهمدیسین،مدیریتبحران،حوادثغیرمترقبه
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 ،PHICS فعال ش�دن س�امانه فرماندهی حوادث در فیلد بهداش�ت
مؤثرترین راه مدیریت بالیا درنظام بهداشتی

الهام سیادت *،  ابوالقاسم امیدواری نیا
elhamsiadat@yahoo.com ٭ دانشجوی دکترای بالیا معاونت درمان وزارت بهداشت

مقدمه : با توجه به اينکه مراکز بهداش��تی نقش اساس��ی در مديريت و پاسخ به باليا دارند، اين مراکز در 
سراس��ر کشور بايد جهت مقابله با باليا آماده باشند. ايجاد سامانه فرماندهی حوادث يکی از اجزای مهم 
مديريت باليا است تا از سردرگمی جلوگيری شده و زمان تصميم گيری را کوتاه نموده و الگوی يکسانی 
در همه سطوح بهداشتی برای فرماندهی حادثه ارايه نمايد. اصطالحات ICS، HICS در کتاب برنامه ملی 
عمليات پاسخ بهداشتی در باليا و فوريت ها (EOP) که در سال 1390 زير نظارت واحد مديريت و کاهش 
خطر باليای معاونت بهداش��ت با مسئوليت آقای دکتر اردالن تدوين شده و کتاب آمادگی بيمارستانی در 
حوادث و باليا تأليف آقای دکتر خانکه )س��ال 1391(، به مفهوم سامانه فرماندهی حادثه ICS به تفصيل 

توضيح داده شده است . 
یافته ها: س��امانه فرماندهی بهداش��تی حادثه PHICS( Public Health ICS ) : س��امانه ی فرماندهی 
بهداش��تی حادثه، مرحله ای از کسب آمادگی پاسخ مؤثر به حادثه است.اين سامانه يک چارت تشکيالتی 
نيست، بلکه يک استراتژی مقابله با باليا است و قابل استفاده برای همه سطوح بهداشتی است. با توجه به 
اينکه داش��تن PHICS قبل از وقوع باليا به درک دستورات فرماندهی کمک می کند،کليه سطوح بهداشتی 
از سطح مرکز بهداش��ت استان تا شهرستان و مراکز بهداشتی مؤظف به ايجاد سامانه فرماندهی حادثه 
مختص به خود خواهند بود . اين س��امانه ها بايد زير نظر س��امانه فرماندهی حادثه دانش��گاه می باشد. 
فرمانده عمليات بهداشتی در باليا در سطح استان، معاون بهداشتی، در شهرستان، رييس مرکز بهداشت و 
در سطح هر مرکز، رييس آن مرکز است.IC در مواقع لزوم مؤظف به فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه 
می باشد. به ازای هر موقيعت) BOX(يک فرد مسئول و 3تا 5 فرد جانشين تعريف ميشود. با توجه به تعداد 
 PHICS کم پرس��نل در مرکز يک نفر ممکن است مسئوليت بيش از يک موقعيت را عهده دار شود. سامانه
 CLUSTER مانند مشاهده عالئمی از هرگونه ( INTERNAL & EXTERNAL ) DISASTER درش��رايط

ياهمه گيری بيماريهای واگير و با تأييد EOC دانشگاه برای باليای خارجی، فعال می شود.
 بحث و نتیجه گیری : بطور خالصه برای فرايند آمادگی نيازمند تحليل خطر، طراحی سامانه فرماندهی 
بهداش��تی حادثه PHICS و تدوين ش��رح وظايف JAS می باش��يم .در فرايند تحليل خطر انجام اقدامات 
عبارتند از بررسی مخاطرات، آسيب پذيری و ظرفيت در عين حال برای فرايند تحليل مخاطرات و آسيب 
پذي��ری نيازمند تعيين مخاطراتی که مرکز بهداش��تی را تحت تأثير قرار م��ی دهند و تعيين احتمال وقوع 
مخاطرات و سطح آمادگی مرکز هستيم. فعال شدن سامانه PHICS، تنها راه مديريت مؤثر باليا از طريق 
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ايجاد هماهنگی و تقويت ارتباطات نظام بهداشتی در فيلد باليا می باشد که نمونه پيشنهادی چارت سامانه 
فرماندهی حادثه يک مرکز بهداشتی )شامل پايگاه بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی( 

در اصل مقاله ارايه خواهد گرديد. 

PHICS( Public Health ICS )واژه هاي کلیدي: سامانهفرماندهیحوادث--مدیریتبالیادرمراکزبهداشتی
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بررسی سطح آگاهی و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در 
خصوص اصول و تجهیزات مورد استفاده در جابجایی بیماران

محمد حیدری *، سارا شهبازی، منصوره قدوسی
mo.heydari@yahoo.com ٭ مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه : پرسنل اورژانس پيش بيمارستانی، بايد برای انجام مراقبت های پزشکی اورژانسی، در صحنه حادثه 
حاضر ش��ده و برای انتقال بيماران به واحد اورژانس، اقدام کنند. بلند کردن و حمل بيمار يک فرايند ديناميک و 
پوياست که رعايت اصول آن برای حفظ امنيت بيماران و امدادگران ضروری است. لذا هدف از اين مطالعه تعيين 
سطح آگاهی و عملکرد پرس��نل اورژانس پيش بيمارستانی در خصوص اصول و تجهيزات مورد استفاده در 

جابجايی بيماران در مراکز اورژانس 115 استان اصفهان می باشد. 
روش: اين مطالعه، يک پژوهش توصيفی- تحليلی اس��ت که بر روی 80 نفر از پرسنل مراکز اورژانس 115 
استان اصفهان انجام گرفت. برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول، مربوط به 
سنجش اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه دوم، خود شامل دو بخش بود: بخش سنجش سطح آگاهی و بخش 
سنجش عملکرد در خصوص تجهيزات مورد استفاده در جابجايی بيماران. جهت تجزيه و تحليل اطالعات، از تست 
های آماری توصيفی و استنباطی شامل ضريب همبستگی پيرسون، در نرم افزار آماری spss نسخه 16 استفاده 

شد. 
یافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که 82/5% از شرکت کنندگان در مطالعه، از سطح آگاهی و 76/25% نيز از 
سطح عملکرد مطلوب در خصوص اصول و روش های انتقال و تجهيزات مورد نياز آن، برخوردار هستند. ميانگين 
سطح آگاهی کلی شرکت کنندگان در مطالعه، 3/14±17/79 و سطح عملکرد 3/52±19/275 می باشد. بين سطح 
آگاهی و عملکرد، با سابقه کار، سن، مقطع تحصيلی، رشته تحصيلی، نوع استخدام، محل خدمت پرسنل و نوع 

 .)P<0.05( وظيفه محوله، هيچ ارتباط آماری معنی داری ديده نشد
بحث و نتیجه گیری: نتايج حاصل از اين مطالعه، نشان دهنده اين است که دانش و عملکرد پرسنل فوريت های 
اورژانس در خصوص اصول و همچنين استفاده از تجهيزات مورد استفاده در جابجايی بيماران، در سطح نسبتًا 
خوبی قرار دارد ولی همه افراد دارای اين توانايی نيستند، که احتماالً اين قضيه مربوط به اين است که بر روی 
مهارت اجرايی پرسنل، کمتر سرمايه گذاری شده است و يا اين که فرصت کافی جهت تمرين عملی يا کاربرد اين 

دانش در فيلد شغلی آنان موجود نبوده است. 

واژه هاي کلیدي: سرویسفوریتهایپزشکی،جابجاییبیمار،آگاهی،عملکرد
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علل افزایش بیماری های عفونی و واگیردار بدنبال بالیا و حوادث

جمشید آیت اللهی، سید حسین شاهچراغی *
 ٭ کارشناس ارشد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری یزد

shahcheraghih@gmail.com 

مقدمه : بدنبال حوادث طبيعی و يا جنگ ها چگونگی زندگی افراد دستخوش تغييراتی می شود برای مثال ممکن 
اس��ت به علت از دس��ت دادن منازل خود مجبور شوند با تراکم زياد در کنار هم زندگی کنند و يا به آب سالم و 
بهداشتی دسترسی نداشته باشند و يا دچار زخم های متعدد و آلودگی آن ها با خاک شوند بدون اينکه دسترسی 
کاملی به مراکز بهداشتی داشته باشندکه در مجموع عوامل فوق باعث افزايش آمار بيماری های عفونی و واگير دار 

می شود. هدف از انجام اين مطالعه بررسی بيماری هايی است که در شرايط فوق افزايش می يابند. 
روش : با مراجعه به منابع مختلف بيماری های عفونی و واگيردار که بدنبال حوادث و باليا در نقاط مختلف دنيا 

اتفاق افتاده است شناسايی و بصورت خالصه راه کار های مقابله با باليا ذکر شده است. 
یافته ها : موارد زير از علل اصلی افزايش بيماری های عفونی و واگيردار بدنبال باليا و حوادث ذکر شده است 
: تغيير وضعيت زندگی افراد، تراکم جمعيت در محيط های کوچک، عدم دسترسی به آب و موادغذايی سالم ، عدم 
دسترسی کافی و سريع به امکانات بهداشت درمانی . برای مثال اپيدمی اسهال، مننژيت مننگوککی به دنبال زلزله 
پاکستان يا اپيدمی بيماری لپتواسپيروز بدنبال سيل در هندوستان و يا افزايش موارد بيماری سالک بدنبال زلزله 

بم،يا افزايش موارد بيماری کزاز بدنبال سونامی هند .
 بحث و نتیجه گیری : با توجه به يافته های فوق موارد ذيل که ارزانتر و آسانتر در دسترس می باشند جهت 
پيشگيری توصيه می شوند : آموزش افراد جهت رعايت بهداشت، تهيه کلر بمقدار کافی جهت ضد عفونی کردن 
آب، تهيه واکسن کزاز و ايمونوگلوبولين آن، تهيه و تزريق کافی واکسن ها اگر ميزان واکسيناسيون در افراد آن 

جامعه کم يا ناکافی بوده است. 

واژه هاي کلیدي: بیماریهایعفونیوواگیر،پیشگیری،حوادثوبالیا
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آگاهی و عملکرد تکنسین های فوریت پزشکی در مواجه با بحران

محمد ترابی *، محسن صلواتی، محمد ولی کیان، افشین خزایی
m.torabi@sbmu.ac.ir ٭ دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقدمه: دنيای ما هر روز تحت تاثير حوادث غير مترقبه است که همواره منابع مادی و انسانی را تهديد می کنند. اما 
علی رغم پيشرفت های انسانی در مقابله با اين حوادث، هنوز نتوانسته بطور کامل آنها را تحت کنترل خود درآورد. 
آمادگی همه جانبه همه کارکنان بخش سالمت، بخصوص نيروهای پيش بيمارستانی، يکی از عواملی است که در 
به حداقل رساندن آسيب و کاهش مرگ و مير ناشی از باليا اهميت ويژه ای دارند؛ لذا آگاهی و عملکرد حرفه ای اين 

افراد جهت مقابله با باليا عاملی مهم در به حداقل رساندن عواقب بعد از فاجعه است. 
روش: اين پژوهش توصيفی روی 110 نفر از تکنس��ين های فوريت پزشکی استان همدان در سال 1391 با 
روش نمونه گيری سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته آگاهی از 
وظايف و توانمندی تکنسين ها از مراحل سه گانه بحران بود که به روش خود گزارشی جمع آوری گرديد. پس از 

تعيين اعتبار و پايايی ابزار، تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرديد.
 یافته ها : نتايج حاصل از مطالعه نشان داد نمره ميانگين کلی ميزان آگاهی و عملکرد تکنسين ها در محدوده 
کمتر از حد متوسط است که تفاوت معنی داری بين کاردان فوريتهای پزشکی و پرستاران آن مرکز در اين زمينه 
مشاهده شد (P>0.05). باالترين ميانگين نمرات در بين دانشجويان پرستار کارشناسی ارشد ويژه بود و تفاوت 

.(P>0.05) معنی داری بين حيطه ها مختلف بحران بين پرستاران و تکنسين های فوريت پزشکی وجود داشت
 بحث و نتیجه گیری: ميزان آگاهی و عملکرد متفاوت بين پرسنل فوريتهای پزشکی از نظر تحصيالت و سابقه 
کاری حاکی از نقش نوع آموزش در دوران تحصيل و يا دوره  های آموزش حين خدمت و همچنين عملکرد مراکز 
مديريت بحران در استان را دارد. ميانگين نمرات کمتر از حد متوسط عملکرد افراد در مواجه با بحران حاکی از 

دانش ناکافی و تجارب پايين افراد در مقابله با حوادث غير مترقبه است. 

واژه هاي کلیدي: آگاهیوعملکرد،فوریتهایپزشکی،بحران
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بررسی میزان آمادگی یکی از مراکز پزشکی وابسته به دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در مدیریت حوادث و بالیا

سهیال شفیعی، اعظم موالدوست *، صدیقه فرضی، شایسته صالحی، مرضیه عادل مهربان، صبا فرضی
mina.moladoost@yahoo.com ٭ کارشناس ارشدآموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه: با افزايش حوادث غير مترقبه در سالهای اخير، برنامه ريزی و آماده سازی بيمارستانها بخش مهمی از 
خط مشيها و اهداف راهبردی مراقبتهای بهداشتی درمانی در هر کشور به حساب می آيد. عدم وجود چنين برنامه 
ای موجب افزايش بی نظمی و سردرگمی در امور خواهد شد، لذا اين مطالعه با هدف تعيين ميزان آمادگی يکی از 

مراکز پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مديريت حوادث و باليا انجام گرديد. 
روش: اين مطالعه توصيفی مقطعی به صورت نمونه گيری سر شماری از کليه کارکنان و تيم مديريت بحران 
در يکی از بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرديد. ابزار جمع آوری اطالعات، چک 
ليست محقق ساخته حاوی 150 سؤال بود که ميزان آمادگی بيمارستان را در 5 حيطه مديريت بحران شامل برنامه 
ريزی و سازماندهی، ارتباطات درونی و بيرونی، آموزش، بهداشت و ايمنی بررسی نمود.اعتبار چک ليست به 
روش اعتبار محتوا و پايايی آن از طريق آلفای کرونباخ برابر97/0ارزيابی شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم 

افزار spss19 و روش آمار توصيفی انجام شد.
 یافته ها: مرکز مورد مطالعه در برابر حوادث و باليا در حيطه برنامه ريزی و سازماندهی و ايمنی با ميانگين 
امتياز48/0 در وضعيت متوسط، در حيطه بهداشت با ميانگين امتياز 78/0 در وضعيت خوب و در حيطه ارتباطات 

درونی و بيرونی و آموزش با ميانگين امتياز81/0در وضعيت بسيار خوب قرار داشت. 
بحث و نتیجه گیری : طبق يافته های حاصل از پژوهش، ميزان آمادگی در برابر حوادث و باليا در حيطه برنامه 
ريزی و سازماندهی و ايمنی در مرکز مورد پژوهش، متوسط بودکه نيازمند توجه جدی مديران مربوطه در زمينه 
پيگيری و گسترش فعاليتهای کميته بحران جهت برطرف نمودن نواقص موجود و تقويت نيروها با سازماندهی 

مناسب و ارائه آموز شهای الزم و انجام مانورهای دور ه ای می باشد 

واژه هاي کلیدي: مدیریتبحران،حوادثوبالیا،بیمارستان
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بررسی آمادگی پرسنل فوریت های پزشکی در مقابل حوادث بیولوژیک

جواد شجاع فرد *، محسن مرادیان، نادر حقی منیع
shjavad59@yahoo.com ٭ دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه :امروزه يکی از عوامل بسيار مهمی که امنيت ملی و زير ساختهای اساسی کشور را مورد تهديد قرار می 
دهد، سالحهای کشتار جمعی هسته ای،شيميايی و بيولوژيک هستند. از ميان کارکنان سيستم بهداشتی و درمانی 
کشور، پرسنل فوريتهای پزشکی به دليل ماهيت ذاتی فعاليت خود،در حوادث بيولوژيک پيش از همه وارد صحنه 

حادثه شده و به امداد رسانی خواهند پرداخت.  
 روش: اين پژوهش با هدف بررسی ميزان آمادگی پرسنل فوريتهای پزشکی در مقابل حوادث بيولوژيک،با 
انتخاب 121 آزمودنی از ميان پرسنل فوريتهای پزشکی اورژانس تهران در سال 1391 به روش توصيفی انجام 
شده است. پس از تکميل پرسشنامه توسط آزمودنی ها،داده ها با استفاده از نرم افزار تحليل آماری SPSS نسخه 

20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  
 یافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده، ميانگين سن آزمودنی ها حدود 34 سال،بيشتر آنها دارای مدرک تحصيلی 
فوق ديپلم بودند.ميانگين سابقه کاری پرسنل 8/6 سال بود. 60/45 درصد پرسنل هيچ آموزش تئوری در مورد 
برخورد با ش��رايط آلودگيهای بيولوژيک نديده بودند.68/84 درصد پرسنل هيچ آموزش عملی برای مقابله با 
تهديدات بيولوژيک نديده بودند.در مورد تجهيزات الزم برای مقابله با حوادث بيولوژيک،40/5 درصد آزمودنيها 
اعالم نمودند که تجهيزات الزم در آمبوالنس آنها وجود ندارد.در مورد وجود دستورالعملهای الزم برای مقابله 
با حوادث پرتلفات و بيولوژيک، حدود50/1 درصد افراد اعالم نمودند که در سازمان آنها،اين قبيل دستورالعملها 

وجود ندارد.در نهايت ميزان آمادگی اين پرسنل در مقابل حوادث بيولوژيک حدود 23 درصد ارزيابی گرديد. 
  بحث و نتيجه گيری: آموزش ناکافی پرسنل در هر دو جنبه تئوری و علمی موضوع مهمی بوده که در نهايت 
باعث کاهش کارآئی پرسنل فوريتهای پزشکی در مقابل حوادث بيولوژيک شده و احتمال آلودگی و بيمار شدن اين 
پرسنل را در شرايط آلودگی های بيولوژيک افزايش می دهد؛ لذا الزم است دوره های آموزشی مربوطه طراحی 
و اجرا شده و در فواصل زمانی مناسب دوره های بازآموزی نيز برگزار گردد. کمبود تجهيزات و امکانات الزم 
در آمبوالنسها نيز بايد مورد توجه قرار گرفته و ضروری است که تجهيزات استاندارد الزم جهت مقابله با حوادث 
بيولوژيک تامين گردد.ضمناً بايد ضعف وجود دستورالعملهای الزم برای مقابله نيز با تدوين دستورالعملهای 

مربوطه مرتفع گردد.   

واژه هاي کلیدي: آمادگی،حوادثبیولوژیک،فوریتهایپزشکی
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بررسی فراوانی وعلت بروز صدمات نخاعی در مصدومین بستری در 
بیمارس�تان آموزشی شهدای عشایر ش�هر خرم آباد وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی لرستان در سال های 89 – 91

منوچهر شمس خرم آبادی *، مجتبی احمدی نژاد، آذر محمودوند، محمد فرخشاهی
Farokhshahi91@yahoo.com ٭ عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقدمه : همه س��اله در س��طح جهان، تعدادزيادی از افراد دچار آسيب نخاعی می شوند که نقش جنگ، حوادث 
رانندگی، حوادث غير مترقبه و بسياری از ديگر عوامل در بروز آن موثرند .تا سال 2005 تخمين زده شده است 
2/5 ميليون نفر از مردم جهان دچار آسيب نخاعی هستند که با توجه به وضعيت کشور ها ورعايت استاندارها و 
برنامه پيشگيرانه وشيوه زندگی اين آمار متغيير است . طبق آمارهای منتشره در اياالت متحده تقريبا 250 هزار 
نفر مبتال به آسيب های نخاعی گزارش که اين ضايعات در تمامی گروهای سنی مشاهده می شود . اين فرآيند 
در کانادا 30000 نفر و در استراليا 10000 نفر می باشد . در کشور ما ايران متاسفانه بررسی دقيقی انجام نشده. 
روابط عمومی انجمن حمايت از معلولين نخاعی ايران آمار در ايران را حدود 40 تا 50 نفر در هر يک ميليون نفر 
جمعيت در سال اعالم و علت بروز ضايعات نخاعی در ايران را 84% به علت سوانح وخصوصا رانندگی اعالم 

نموده است.
روش : در اين مطالعه آينده نگر، درمدت 30 ماه تعداد56 مصدوم مبتال به آسيب وصدمات نخاعی بستری در 
بخش فوريتها، اورژانس وبخش های ICU)  icu های جراحی، نورولوژی و جنرال ( بيمارستان آموزشی شهدای 
عشاير شهر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفتند . از تمامی نمونه ها و همراهان رضايت آگاهانه کسب گرديد. 
اطالعات مورد نياز از طريق پرسش��نامه و از طريق نيروهای 115، هالل احمر، پليس، همراهان و خود بيماران 

توسط پرسشگران جمع آوری وتکميل می گرديد .
یافته ها : در اين پژوهش آينده نگرطی مدت 30 ماه تعداد 56 نمونه مبتال به آسيب وصدمات نخاعی مورد 
بررس��ی قرار گرفتند نتايج نشان داد از نظر گروه س��نی 46/4% در گروه سنی 35-26 سال و 19/6 %در 
گروه سنی 25-17 سال قرار داشتند . از نظر جنس اکثريت نمونه ها يعنی 82/1% مرد و17/9 % زن بودند . 
از نظر شغل 17/9% آزادو راننده، 19/6 % بيکار، 14/3% کارگر، 23/2% محصل ودانشجو، 14/3% کارمند و 
11/7% خانه دار بودند . از نظر سطح تحصيالت،32/7% نمونهها بی وکم سواد،50% ديپلم وتنها 1/8% نمونه 
ها دارای تحصيالت باالتر از ليسانس بودند . از نظر تعيين محل بروز حادثه، 64/3% در شهر، 10/7% در 
روستا و 25% در حاشيه شهر اتفاق افتاده بود واز نظر شيفت کاری بيمارستان بيشترين مورد يعنی %60/7 
در شيفت کاری عصر، 28/6 % در شيفت شبکار و10/7% در شيفت کاری صبح بستری شده بودند . از نظر 
بررسی واعالم علت منجر به ضايعات نخاعی نتايج نشان داد، اکثريت نمونه ها 77% راننده يا سرنشين، 
15/3% موتور سوار ها وترک نشين ها و 7/7% عابرهايی بوده اند کهبوسيله ماشين يا موتور مصدوم شده 
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بودند . ازنظر صدمات ايجاد شده در اندامها نتايج نشان داد 71/4% فلجويا آسيب در پاها، 25%فلج يا آسيب 
در چهار اندام ودر 3/6% فلج يا آسيب در يکطرف بدن اتفاق افتاده بود.در خصوص آگاهی واطالع نيروهای 
115، هالل احمر، آمبوالنس های خصوصی در خصوص مشکل وتشخيص مصدومين در هنگام تحويل 
مصدوم، 67/9% موارد افراد حمل کننده نسبت به تشخيص نسبی يا کامل مصدوم آگاه ودر 32/1% موارد 

از تشخيص کامال بی اطالع بودند. 
بحث و نتیجه گیری : در حوادث رانندگی، راننده ها در 57/7% از کمربند ايمنی استفاده نکرده بودند که 
عدم بستن کمربند ايمنی می تواند در بروز شدت حوادث وصدمات موثر باشد. ازنظر استفاده از تجهيزات 
مصرف شده برای مصدومين در حين انتقال، تنها 32% از کوالر استفاده، در 28/6% نمونه ها از بی حرکت 
کننده سر، ودر 41% نمونه ها حمل بيمار بدون تجهيزات الزم وصرفا توسط برانکار انجام گرفته بود که اين 
امر نشاندهنده فقر آموزشی در بين کارکنان فوريت های 115 و نيروهای جادهای هالل احمر می باشد. 
نيروهای حمل کننده سيستم 115، هالل احمر وافراد عادی در 32/1% موارد از تشخيص صدمات بيمار بی 
اطالع بودند در حالی که در67/9% موارد افراد حمل کننده مصدوم از تشخيص کامل ويا نسبی صدمات 

مصدوم مطلع بودند. 

کلید واژه ها : تصادفات،حوادث،ضایعاتنخاعی،ستونفقرات،اورژانسوفوریت.
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اپیدمیولوژی مخاطرات طبیعی در استان آذربایجان شرقی: 2011-
1954

جواد بابائی *، محمد جواد مرادیان، فاطمه صادقی، محمد حسین قاسمی
Javad1403@yahoo.com ٭ دانشجوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه: مخاطرات طبيعی فرايندها يا پديده هايی هس��تند که در بيوس��فر زمين روی می دهند و می توانند حادثه 
آسيب زايی را به دنبال داشته باشند. اين مخاطرات هر روز در جهان اتفاق می افتند و منجر به نتايج قابل توجه 
انسانی، اقتصادی و محيطی می شوند.از آنجا تعيين وضعيت وقوع مخاطرات يکی از اقدامات اوليه در مديريت 

آنهاست، اين مطالعه به بررسی اپيدميولوژيک مخاطرات طبيعی استان آذربايجان شرقی پرداخته است.
 روش: اين مطالعه توصيفی-تحليلی گذشته نگر با استفاده از داده های موجود در تارنمای esinventarD  در 
بين سالها 1954 تا 2011 انجام شده است. کليه مخاطرات طبيعی ثبت شده مربوط به استان آذربايجان شرقی از 
تارنمای فوق استخراج شد و با شيوه های آماری توصيفی ) فراوانی- درصد( و نرم افزارهای آماری SPSS و 

Excel مورد تحليل و بررسی قرار گرفتند. 

یافته ها: در کل وقوع 467 مخاطره طبيعی ثبت شده بود که شامل272 سيل)58/2%(،136زلزله )%29/1(، 
16زمين لغ��زه )3/4%(، طوفان برف و تگرگ هرکدام با 10بار وق��وع)/2%(، 6 طوفان )1/3%(، 4 رعد و برق 
)0/9%(، آتش س��وزی جنگل و بهمن هرکدام با يک بار وقوع بودند. تبريز با 139 مخاطره طبيعی)%23/3( 
در رتبه اول قرار داشت. از 41 نوع بالی طبيعی شناخته شده، 10 نوع در استان اتفاق می افتد. روند وقوع 
مخاطرات طبيعی روبه رشد بوده و تنها در سالهای 2010-2001 اندکی کاهش در روند مشاهده می شود.
 بحث و نتیجه گیری: اس��تان آذربايجان شرقی يکی از مناطق مستعد از نظر مخاطرات طبيعی است. سيل 
شايعترين مخاطره طبيعی استان از نظر وقوع است. با وجود مستعد بودن منطقه، متاسفانه بسياری از وقايع بطور 
دقيق ثبت نمی شوند. مديريت موثر اين مخاطرات نيازمند اين است که داده های مربوطه بطور دقيق جمع آوری، ثبت 

و تحليل شوند. 
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درس آموخته های بخش بهداش�ت در زلزله منطقه ش�نبه و طسوج 
شهرستان دشتی استان بوشهر

میمنت توبه خاک *، عبدالمحمد خواجه ئیان، محمد مهدی خواجه ئیان، عبدالخالق جهانگرد، کورش 
نخعی، آزیتا چاهشوری، حسین حمایتی

tobekhak.meimanat@yahoo.com ٭ کارشناس معاونت بهداشتی بوشهر

مقدمه:تأثير حوادث غيرمترقبه نظير زلزله بر شرايط بهداشتی منطقه ازجمله مهمترين تبعات منفی اينگونه 
باليا به ش��مار مي آيد. زلزله بخش ش��نبه و طسوج 37 کش��ته وحدود1000نفرمجروح برجای گذاشت. 
در مراحل اوليه بحران مراقبتهای بهداش��تی عامل اصلی بقا هس��تندبحران ها هميش��ه تاثيرچشمگيری 
بربهداش��ت عمومی ورفاه جمعيت آسيب ديده برجامی گذارند. برنامه های اوليه بهداشتی دربحرانها بايد 

طوری طراحی گرددتا بيشترين خدمات بهداشتی به بيشترين افرادجامعه ارائه شود. 
روش : دراين مطالعه که به صورت مش��اهده ای-مقطعی می باشددرس آموخته های بخش بهداشت 

درزلزله بخش شنبه وطسوج شهرستان دشتی مورد بررسی قرارگرفت. 
یافته ها : پس ازوقوع زلزله وبدنبال آن سيل درمنطقه عوامل موثربرسالمت دستخوش تغييراتی شده 
بودکه باتوجه به ش��رايط آب وهوايی منطقه کنترل اين عوامل اهميت فراوانی داشت.عليرغم ناکافی بودن 
تجهيزات دربخش بهداشت روزانه تعداد14تيم درمنطقه فعال بودندوفعاليتهای آموزش بهداشت،بهداشت 
محيط،س��المت خانواده،کنترل بيماريهاوس��المت روان راانجام می دادند.بررسی های انجام شده نشان 
دادکه عليرغم وجودکميته های مختلف درس��طح اس��تان ودانش��گاه،درهنگام وقوع بح��ران کماکان به 
طورکالس��يک وبرنامه ريزی ش��ده ازقبل عمل نمی شودکه اين موضوع س��بب بروز مشکالت متعددی 
دربخش بهداش��ت ميش��ودکه مهمترين آنهاعبارتنداز:اتخاذتصميمات غيرکارشناس��ی درحوزه سالمت 
توس��ط افرادغيرمرتبط،اضافه ش��دن باروظايف سايرنهادهابرسيستم بهداشتی،ضعف درهماهنگی های 
درون بخش��ی وبرون بخشی،موازی کاری دردس��تگاههای ارائه خدمات.وجودمشکالت بهداشتی ازقبل 
ياوقوع بحرانی مانند زلزله دريک منطقه آنرادرمقابل س���اير بالياازجمل�ه سي�ل بسي�ارآسيب پذيرترمی 

نمايد. 
بح�ث و نتیجه گی�ری: با توجه به احتمال بروز بحرانهای مختلف درکش��ورتوجه به مديريت خدمات 
بخش بهداش��ت درباليا به عنوان يک ضرورت الزم است.به منظور حل معضالت بهداشتی باليا بايستی 
ساختاردرستی براس��اس تجربيات بدست آمده ازمواردمشابه نهادينه گردد.هماهنگی های برون بخشی 
درمديريت خدمات بهداشتی بسيارضرورت داردوبه دليل خالء موجود در اين زمينه بيشترين وقت مديريت 
دربخش خدمات بهداش��تی درجلب همکاريها تلف می ش��ود.در حوادث غيرمترقبه ارائه خدمات بهداشتی 
نيازمندمديريت قوی وکارآمداست تا بتواند عملکرد خود رابه نحواحسن انجام دهدکه اين مهم باآموزش 
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تخصصی و مداوم تيمهای بهداشتی درغالب مانورهای ميدانی درارتقاء توانمندی تيمهای بهداشتی بسيار 
موثرواقع خواهد شد. تامين تجهيزات جهت تيمهای بهداشتی بايستی دراولويت قرارگيرد. 

واژه هاي کلیدي: درسآموختهها،بهداشت،زلزله،شنبهوطسوج
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بررس�ی همه گیرشناسی حوادث و سوانح در جمعیت تحت پوشش 
مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان مشگین شهر، 1391

اسالم مرادی اصل *، مهدی صالحزاده، اکبر گنجی، کاظم محمدحسینی، فتح اله عین اله زاده
moradiasl83@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مقدمه: در جهان بيش از 5 ميليون نفر در نتيجه آسيبهای ناشی از حادثه ها می ميرند که يک دهم همه مرگ ها 
را شامل می شوند و دهها ميليون نفر به اين دليل به مراکز فوريتهای پزشکی مراجعه می نمايند. اگر چه سوانح 
وحوادث خارج از منزل س��هم قابل توجهی از کل حوادث را ش��امل می شود ولی ميزان وقوع حوادث خانگی و 
عوارض ناش��ی از آن نياز به بررس��ی دارد.لذا اين مطالعه به منظور بررسی اپيدميولوژيک حوادث خانگی در 

مراجعه کنندگان بيمارستان مشگين شهر در سال 1391 طراحی و اجرا گرديد. 
روش: در اين مطالعه گذشته نگر مقطعی تعداد 3773 نفر از جمعيت تحت پوشش شهرستان مشگين شهر به 
علت سوانح وحوادث خانگی که در سال 1391 به اورژانس بيمارستان مشگين شهر مراجعه نمودند مورد بررسی 

قرار گرفتند و نتايج بدست آمده عمدتا بوسيله آمار توصيفی وتحليلی مورد بررسی قرار گرفتند. 
یافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين در صد فراوانی حوادث در افراد مورد مطالعه به ترتيب 
تصادفات )28%( ضربه وس��قوط)21%( خشونت)18%( مس��موميت )17%( وعقرب وما وحيوان گزيدگی 
)10%( گزارش گرديدو بين نوع حادثه و جنس افراد رابطه معنی داری وجود داشت.ارتباط معنی داری بين 
سن، منطقه جغرافيايی، فصل سال و نتيجه حادثه وجود داشت.آسيب پذيرترين گروه سنی 21-30 سال 

بودند و بيشترين حوادث در فصل بهار وتابستان رخ داده بود. 
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتايج بدست آمده درصد قابل توجهی مربوط به تصادفات و ضربه وسقوط 
می باشد که در اين مورد توصيه می شود برنامه های آموزشی جهت کاهش اين نوع صدمات و پيامد آن انجام 

شود. همچنين اين برنامه با توجه به اکثريت موارد در گروه سنی زير 30 تمرکز داشته باشد. 

واژه هاي کلیدي: سوانح،ضربه،مشگینشهر،ایران
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بررسی سطح آگاهی و مهارت پرسنل فوریت های پزشکی شهرستان 
گناوه از تریاژ کودکان

محمود رضایی *، مرجان فروردین، عبداحسین موسوی، مینا فروردین
m_avril52@yahoo.com ٭ پرستار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه: ترياژ به مفهوم عام سيستمی است که توسط تيم فوريتهای پزشکی در موارد بحران مورد استفاده قرار 
می گيرد. و هدف اصلی آن، تعيين اولويت های پزشکی و فعاليت های درمانی برای افزايش تعداد نجات يافتگان 
است. از ديدگاه محققان آسيب شناسی اجتماعی، بحران بر هر گروه سنی تاثير خاص می گذارد و کودکان نسبت 
به گروه های سنی ديگر، از شدت باالتری برخوردار هستند. آسيب های کودکان، از نوزادی تا نوجوانی يکی از 
پرتنش ترين رويدادها برای تيم فوريتهای پزشکی بشمار می رود و اقدامات درمانی برای اين تيم مشکالت خاصی 
بدنبال دارد. نقش تيم فوريتهای پزشکی در مراقبت و درمان کودکان در خدمات پيش بيمارستانی با آموزش افراد 

شروع می شود، بنابراين بررسی و آگاهی آنان در انجام ترياژ کودکان ضروری بنظر می رسد.
 روش: اين مطالعه از نوع نيمه تجربی و مقطعی بوده و ابزار گرد آوری داده ها اطالعات پرسشنامه و چک 
ليستی که از دو قسمت آگاهی و مهارتی پرسنل فوريتها را در زمينه ترياژ کودکان مورد بررسی قرار می دهد، 
تنظيم گرديد که روايی و پايايی آن توسط مديريت بحران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورد تاييد قرار گرفت. 
جامعه آماری کليه پرسنل شاغل در مرکز فوريتهای پزشکی شهرستان گناوه می باشد. داده های اين مطالعه 

توسط تيم پژوهش تکميل و به کمک نرم افزار spss تحليل آماری گرديد. 
یافته ها : اين پژوهش نشان دادد که 100% شرکت کنندگان مرد هستند. ميانگين سن انان 26سال، از نظر 
مدرک تحصيلی 60%فوريتهای پزشکی، 25% پرستار و 15% بهيار هستند. ميانگين سابقه کاری در مرکز 
فوريتها 7 سال است .ميزان آگاهی پرسنل در خصوص تعريف ترياژ، اولويت بندی ترياژ، انتقال مصدوم 

به مراکز درمانی و وسايل مورد نياز باالی 60% و از نظر مهارت بالينی کمتر از 50% گزارش گرديد. 
بحث و نتیجه گیری: نقش کليدی پرسنل فوريتها در کاهش موربيديته و مورتاليته کودکان با انجام ترياژمناسب 
حائز اهميت است. و پرسنل فوريتها بايد نقش بيشتری از يک ناظر در صحنه هنگام ارائه خدمات پيش بيمارستانی را 
ايفاء کنند. با توجه به نتيجه پژوهش انجام شده،  مسئوليت حرفه ای پرسنل فوريتها بهبود دانش ومهارت بالينی آنان و 
آموزش مداوم مراقبت های پيشرفته کودکان می باشد . هم چنين با حضور و آموزش در بيمارستان های کودکان يا 

بخش اورژانس کودکان بتوانند، مهارتهای بالينی خود را افزايش دهند. 

واژه هاي کلیدي: تریاژکودکان،پرسنلفوریتهایپزشکی،مهارتهایبالینی
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بررسی اقدامات بهداشتی انجام شده در مراسمهای شادی و سوگواری 
در شهر خرم آباد

مسعود بهزادی فر *، میثم بهزادی فر، نبی اهلل شمس بیرانوند
Mbehzadifar59@yahoo.com  ٭ دانشجو دانشگاه علوم پزشکی یزد

مقدمه : برگزاری مراسم های شادی و سوگواری به مناسبت های مختلف در کشور ما باعث گردآمدن افراد 
برای برگزاری آن مراسم می باشد.پذيرايی در اين گونه مراسم ها در سراسر کشور به انواع مختلف انجام می 
گيرد.رعايت اصول پيشگيری در تهيه،اوزيع و مصرف مواد غذايی نقش مهمی در پيشگيری از بروز بيماری 
در آن مراسم خواهد داشت.اين مطالعه به منظوربررسی اقدامات بهداشتی انجام شده در مراسم های شادی 

و سوگواری شهرخرم آباد انجام شده است.
 روش : اين مطالعه از نوع توصيفی - تحليلی است که برروی 50 مراسم برگزار شده در شهر خرم آباد 
برگزار گرديده است صورت گرفت.اطالعات اين مطالعه از طريق پرسشنامه ای که در مراسم تکميل می شد 
اس��تخراج گرديده و از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مراس��م ها در سه سطح1- 
تهي��ه مواد غذايی اوليه،2 – توزيع مواد غذايی و 3 – مصرف توزيع مواد غذايی مورد بررس��ی قرار گرفت.
موارد بررس��ی عبارت بودند از مواد غذايی که به صورت خام تهيه می شدند،ظروف مورد استفاده ونحوه 
شستش��وی آنها،طريقه پخت،ظروف مورد استفاده در زمان توزيع غذا و نوشيدنی های مورد استفاده بود.

مطلوبيت رعايت نکات بهداشتی در سه سطح ضعيف،متوسط و خوب تقسيم بندی گرديد.
 یافته ها : از مجموع 50 مراس��م مورد بررس��ی در اين مطالعه 25 مراس��م مربوط به ش��ادی و 25 
مورد مربوط به س��وگواری و عزاداری بود.از مجموع اين مراس��م ها 19 % در روس��تاها و 81 % در 
شهر برگزار گرديد.از اين تعداد 13 % در تاالرها و 87 % در منازل افراد برگزار گرديد.متوسط حضور 
در مراسم شادی 18±680 نفر و در مراسم سوگواری 13±219 نفر بود.در زمينه سطح رعايت نکات 
بهداش��تی مواد غذايی که به صورت خام تهيه ش��ده بودند 43 % ضعيف،34 % متوس��ط و 23 % نکات 
را خوب رعايت کرده بودند.در زمينه س��طح رعايت نکات بهداشتی در هنگام پخت و پز و شستشوی 
ظروف 51 % ضعيف، 24 % متوسط و 15 % نکات بهداشتی را خوب رعايت کردند.در زمينه وسايل و 
ظروفی که هنگام مصرف غذا افراد استفاده می کردند 38 % ضعيف، 24 % متوسط و 38 % نيز مسائل 
بهداشتی را رعايت کرده بودند.همچنين 42 % افرادی که درطبخ مواد غذايی نقش داشتند دارای کارت 

سالمت و 58 % فاقد کارت سالمت يا دارای کارت سالمت فاقد اعتباربودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتايج بدس��ت آمده از مطالعه فوق متاس��فانه در مراسم ها رعايت نکات 
بهداش��تی کمت��ر مورد توجه قرار می گيرد.با عناي��ت به اينکه تعداد زيادی از افراد در يک مراس��م حضور 
دارند،بروز بيماريهای منتقله از آب و غذا می تواند مشکالت زيادی را برای سالمت جامعه در بر داشته باشد.
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برای پيش��گيری از بروز بيماريها در مراسم ها آموزش و اطالع رسانی نقش عمده ای خواهد داشت.نظارت 
مسئولين بهداشتی نيز می تواند باعث ارتقاء شاخص های سالمت در حوزه مراسمها گردد. 

واژه هاي کلیدي: اقداماتبهداشتی،مراسمها،خرمآباد
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بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک مصدومین ناشی ازسوانح ترافیکی 
شهرستان سمنان درسال90-91

آزاده نائیجی *، فهیمه ساالری، سهیال بیات، فریده کامران، محسن پورعزیزی، مجید میرمحمد خانی
٭ دانشجو علوم پزشکی سمنان

مقدمه : سوانح ترافيکی، مهم ترين عامل مرگ و مير درکشورهای در حال توسعه و نخستين علت مرگ و 
مير در سنين زير 40 سال می باشد. پيش  نياز بهبود وضعيت سوانح  ترافيکی و پيش گيری از آن شناسايی 
مولفه های تاثيرگذار در هر منطقه اس��ت. اين مطالعه با هدف بررس��ی ويژگی های اپيدميولوژيک سوانح 

ترافيکی شهرستان سمنان در دو سال اخير انجام شده است.
 روش: اين مطالعه به صورت توصيفی مقطعی در س��ال های 91-90 انجام ش��د. اطالعات مربوط به 
مصدومين، به روش سرشماری و با بررسی پرونده های اطالعات اورژانس بيمارستان اميرالمومنين)ع( 
س��منان و چک ليس��ت های از پيش طراحی شده صورت گرفت. چک ليس��تها به صورت ماهانه توسط 
کارشناس��ان آموزش ديده فناوری اطالعات سالمت تکميل و در آرشيو اطالعات ذخيره شد. تمام موارد 
ارجاعی به بيمارس��تان که با کد v99-v01ثبت ش��ده بودند، وارد مطالعه ش��ده و تنها مواردی که داری 

نقايص اساسی در اطالعات بودند، از مطالعه کنار گذاشته شد. 
یافته ها: از تعداد 6112 مورد مصدوم ناش��ی از س��وانح ترافيکی در طی دو س��ال، 4251 نفر را 
مردان ) 69/5 % ( و مابقی را زنان تش��کيل می دادند. 54% ازس��وانح درون ش��هری و مابقی برون 
شهری گزارش شده بود. بيشترين وضعيت مصدومين در اثر تصادفات خودرو )راننده و سرنشين( 
بود که تقريبا دو سوم موارد را در بر می گرفت و پس از آن مصدوميت موتور سواران )%22/27( 
و عابرين پياده )14/39%( ثبت گرديد. بيش ترين س��وانح ترافيکی در س��ال 90 و در فصل تابستان 
)ماه ش��هريور( و در سال 91، فصل تابس��تان )ماه تير( بود و در حدود 70 درصد مصدومين تنها 
مصدوميت سطحی داشتند. در تقسيم بندی گروه های سنی بيشترين تصادفات در گروه سنی 24-

18 )26/03%( و پس از آن به ترتيب گروه های سنی 39-30 و29-25 قرار داشتند. حداقل وحداکثر 
تعداد مصدومين در ماه به ترتيب 166و344 نفر بود. 

بحث و نتیجه گیری: نتايج مطالعه نش��ان می دهد، به طور ميانگين ماهانه 255 نفر مصدوم ناشی از 
س��وانح ترافيکی به اين مرکز اورژانس در شهرس��تان سمنان مراجعه می کنند و يا ارجاع داده می شوند 
که البته بيش��تر اين افراد تنها دچار مصدوميت های س��طحی هس��تند. اين حجم بيمار، عالوه بر تحميل 
هزينه های پرس��نلی و درمانی، می تواند منجر به کاهش کيفيت خدمات دهی اورژانس بيمارستانی شود. 
همانگونه که مشاهده می شود بيشتر مصدومين مردان و در گروه سنی فعال می باشند که نه نتها باعث 
آسيب به افراد در بهترين دوره زندگی از نظر کارايی و بازدهی می شود، بلکه هزينه های مالی، روانی و 
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درد و رن��ج را ب��ه خانواده و جامعه تحميل می کند. نکته کاربردی ديگر در اين تحقيق ميزان باالی موارد 
ارجاعی سوانح برون شهری به اين مرکز می باشد که توجه بيش تر مسئولين نظام سالمت استان سمنان 

را جهت برنامه ريزی های بيش تر در جهت تکميل و تجهيز اين مرکز بيان می کند . 

واژه هاي کلیدي: سانحهترافیکی،مصدوم،سمنان
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اقدامات زیست محیطی و بهداشتی در شرایط بحران

حافظ گلستانی فر *، کاظم مقصودی، سپیده اسماعیلی، علی بهشتی
hafezg143@gmail.com  ٭

شرايط اضطراری وضعيتی پيش بينی و طراحی نشده ای است که می تواند منجر به مرگ افراد يا آسيب جدی به 
کارکنان، مشتريان يا جامعه و همچنين باعث توقف عمليات کاری و صدمه به محيط زيست شود. اقدامات بهداشتی 
و زيست محيطی در شرايط اضطراری يکی از ارکان اساسی مديريت بحران می باشد. اغلب بحران ها چه طبيعی و 
چه دست ساز بشر، اثرات نامطلوب زيست محيطی و بهداشتی از جمله آلودگی هوا،آب و خاک،خسارت و نابودی 
زيستگاه ها،کمبود آب و مواد غذايی، نابودی برخی گونه ها، انتشار بيماری ها،شيوع مسموميت های غذايی از 
عواقب بحران ها می باشند.در اين مقاله سعی شده است تهديد های زيست محيطی و اقداماتی که جهت حفظ محيط 
زيست در برخورد با بحران ها الزم است انجام دهيم و با اقدامات بهداشتی مورد نياز در قالب اقدامات قبل، حين 

و بعد از عمليات آشنا شويم.

واژه هاي کلیدي: محیطزیست،بهداشت،بحران
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تحلیل الگوی جنسی آسیب های کودکان شهر بیرجند

علیرضا عباسی، سید محمد رضا حسینی *، نرجس مصطفوی
٭ دستیار دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها دانشگاه علوم پزشکی ایران

HOSSEINI.SMR1@yahoo.com 

مقدمه : حوادث يکی از علل عمده مرگ و مير کودکان خصوصا در کشورهای با در آمد پايين و متوسط می باشد 
و دستيابی به اطالعات الزم برای پيشگيری از بروز و همچنين آمادگی برای ارائه خدمات فوريت های پزشکی 
مناس��ب در زمان بروز حوادث کودکان ضروری اس��ت. اما آمار مدون و الگوی دقيقی از طيف حوادث دوران 
کودکی در ايران برای تدوين برنامه های کنترل و پيشگيری در اختيار نمی باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسی 

الگوی آسيب های کودکان با مقايسه بين آسيب های پسران و دختران انجام شد.
روش : اين مطالعه مقطعی کليه ماموريت های اورژانس پيش بيمارستانی کودکان از ديماه 1386 لغايت خرداد 
1391 از نظام ثبت اطالعات اورژانس ش��هر بيرجند استخراج و داده های دموگرافيک و مکانيسم آسيب تحليل 

گرديد. 
یافته ها: 18.7% از مجموع ماموريت های اورژانس پيش بيمارستانی صورت گرفته برای تمام سنين 
مربوط به کودکان بود. از مجموع آسيب ها در کودکان منتقل شده به بيمارستان، حوادث ترافيکی با %69.3 
بيشترين مورد را بخود اختصاص داده بود و سقوط )17.2%(، مسموميت )6.1%(، ضرب و جرح )%3.3(، 
سوختگی )1.6%(، خفگی )0.7%( در رتبه های بعدی قرار داشتند. در هردو گروه دختران و پسران، فراوانی 
حوادث مرتبط با حمل و نقل و بدنبال آن سقوط نسبت به ديگر آسيب ها بيشتر بود. ولی حوادث ترافيکی 

 )0.01P( در پسران با 52.4% در مقابل فراوانی 19.6% در دختران

واژه هاي کلیدي: آسیب،کودکان،الگویجنسی،فوریتهایپزشکیپیشبیمارستانی،بیرجند



303 پوستر

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

بررس�ی فراوانی و علل سوختگی دربیماران مراجعه کننده به بخش 
سوختگی بیمارستان نکویی قم-91

فاطمه عسگری *، احمد غفارزاده مطلق
fatimah_5739a@yahoo.com ٭ ارشد دانشگاه علوم پزشکی قم

مقدمه: سوختگی يکی از معضالت جامعه امروزی است و مسائل جانبی بسياری را برای بيمار سوخته و خانواده 
وی به همراه دارد. هدف از اين پژوهش بررسی فراوانی و علل ايجاد کننده بر حسب وسعت و درجه سوختگی در 

بخش سوختگی نکويی می باشد.
روش: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفی مقطعی اس��ت که بر روی کليه بيماران سوختگی بستری شده 
درسال91 در بيمارستان نکويی انجام گرفت. جهت گردآوری اطالعات از چک ليست استفاده شد و تکميل چک 
ليست با استفاده از اطالعات موجود در پرونده بيماران صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 یافته ها: از 1645 بيمار مراجعه کننده سوختگی به واحد اورژانس، 292بيمار )72% مرد و 28% زن( در 
بخش سوختگی بستری شده بودند ) معادل18%(. شايعترين علت سوختگی در بيماران بستری، سوختگی 
با آب جوش ) 26%( و س��وختگی با گاز )24%( بوده اس��ت. 3% از مراجعين سوختگی به علت خوسوزی 
بستری شده بودند که در مردان بيشتر بوده است. بيشترين بيماران با درصد سوختگی 19-10 درصد و 
درجه دو سوختگی بستری شده بودند. بيشترين بستری در طيف سنی 10-1 سال ) 27%( و 39-30 سال 

)23%(بوده است. در اين مطالعه، موارد فوت بستری 5% و موارد اعزام 7% بود.
بحث و نتیجه گیری: نتايج امارها نشان دهنده تهديدی جدی برای کودکان و سنين فعال و جوان می باشد که 
الزم است با باال بردن سطح اگاهی جامعه بويژه مادران در مورد روشهای پيشگيری و درمان اوليه بيمار و نيز 

نحوه انتقال بيمار به بيمارستان اقدام نمود. 

واژه هاي کلیدي: علتسوختگی،درجهسوختگی،درصدسوختگی
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عوامل مرتبط بامرگومیر و جراحت درتصادفات رانندگان موتوری 
دراستان خراسان ش ، نوروز 91

جواد رضازاده *، سید محمد علوی نیا، رضا گنجی، صفدر جباری
rezazadeh.1988@gmail.com ٭ کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مقدمه: مرگ ومير و جرح ناشی از تصادفات در کشورهای جهان سوم اکثرا در ميان عابران پياده، مسافران و 
موتورسيکلت سواران رخ مي دهد.رشد هم زمان جمعيت جوان کشور و توليد موتور سيکلت  باعث استفاده افراد 
زيادی از اين وسيله شده است. با توجه به قرار داشتن خراسان شمالی در مسير حرکتی حرم مطهر امام رضا )ع( 
و پر رفت و آمد بودن اين مسير در ايام نوروز لذا پژوهش حاضر با هدف تعين عوامل مرتبط بر تصادفات منجر 

به جرح و فوت در موتورسواران استان خراسان شمالی در نوروز 1391 انجام شد.
 روش: در اين مطالعه مقطعی که از تاريخ 25 اسفند ماه 1390 تا 15 فروردين 1391 به مدت 20 روز به صورت 
سرشماری انجام گرفت، اطالعات مورد نظر از طريق چک ليستی گردآوری گرديد که شامل 3بخش مشخصات 
دموگرافيک، مشخصات حادثه و مشخصات حادثه ديده بود. جهت تجزيه تحليل داده ها از آزمون های آماری 

t-test و کای دو استفاده شد. 
یافته ها : 122 تصادف موتورسوار رخ داد که تمامی رانندگان مرد و 70 مورد )57.9%( از آنها متاهل، 
با ميانگين سنی 10.6±27.3 بودند. 106 موتور سوار )86.9%( فاقد گواهينامه رانندگی بودند و 98.4% نفر 
از موتورسواران هنگام حادثه کاله ايمنی نداشتند. بيشترين نوع صدمه آسيب آسيب به اندامه )53%( بود. 
2.5% صدمات به سرو گردن باعث مرگ و 64.1% باعث مصدوميت های منجر به بستری گرديد. 71.4% از 
صدمات لگن وتنه، 64.3% صدمات اندامها و 58.3% صدمات چندگانه باعث راهی شدن موتورسواران به 
اتاق عمل گرديد. بين مرگ و استفاده از کاله ايمنی ارتباط وجود داشت و هر دو مرگ در کسانی رخ داده 

)p-value( بود که کاله ايمنی استفاده نکرده بودند

واژه هاي کلیدي: تصادف،موتورسیکلت،جرح،مرگومیر،خراسانشمالی
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بررس�ی دموگرافیک بیماران ترومایی ناش�ی از تصادفات رانندگی 
بستری در بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان سمنان در سال1391

 آزاده نائیجی،سهیال بیات،حلیمه جمال،محسن پورعزیزی،فهیمه ساالری، مجید میرمحمدخانی*،
صدیقه احمدی

٭ هیئت علمی علوم پزشکی سمنان

مقدمه : سوانح ترافيکی در کشورهای صنعتی شايع ترين علت مرگ جوانان به شمار می رود و در کشورهای در 
حال توسعه نيز 65 درصد مرگ ها و 90 درصد ناتوانی ها ناشی از اين معضل است. سوانح ترافيکی در کشور 
اي��ران به صورت اپيدمی در آمده و رتبه بااليی را در جهان از نظر آمار تصادفات جاده ای دارد. اين از آنجايی 
که اطالعات در مورد انواع تصادفات و جزئيات مربوط به آن ها می تواند در سياستگذاری های پيشگيرانه جهت 
کاهش سوانح رانندگی مؤثر باشد لذا هدف از انجام اين مطالعه بررسی دموگرافيک بيماران ترومايی ناشی از 

سوانح ترافيکی در شهرستان سمنان می باشد.
روش : مطالعه حاضر از نوع توصيفی مقطعی می باشد که با استفاده از داده های موجود در پرونده های 
تمام بيماران ترومايی ناشی از سوانح ترافيکی که از فروردين تا اسفند سال 1391 در بيمارستان اميرالمؤمنين 
شهرستان سمنان بستری شده بودند و به صورت سرشماری انجام شد. ابزار مطالعه جهت گرد آوری اطالعات 
چک ليست پژوهشگر ساخته می باشد که بر اساس جستجو در متون علمی و مشورت با صاحب نظران تهيه شد. 
پس از بررسی روايی صوری و محتوايی، چک ليست نهايی با مراجعه به پرونده بيماران تکميل گرديد. دادها با 

استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفی آناليز شد. 
یافته ها: از تعداد 1028 مصدوم بستری شده در سال1391 در بيمارستان اميرالمؤمنين سمنان %69/9 
مرد و مابقی زن بودند. دامنه سنی مصدومين بين کمتر از يکسال تا 89 سال بود به طوری که ميانگين )± 
انحراف معيار( سن مصدومين 17/67±31/51 سال بود. بيشترين تعداد بستری در ماه شهريور )%13/1(، 
ش��ايعترين نوع وسيله نقليه، خودروی س��واری )57/4%( و بعد از آن موتورسيکلت )30/5%( بود. %15/8 
مصدومين عابر پياده، 36/8% راننده و 40% سرنش��ين وسيله نقليه بودند. تنها 20/7% بيماران از کمربند 
ايمنی استفاده کرده بودند. شايع ترين يافته بالينی در بيماران تندرنس موضعی در محل آسيب )44/6%( و 
پس از آن شکستگی بسته )41/9%( و کمترين نوع ضايعه مربوط به قطع عضو )1/6%( و سوختگی )%0/3( 
بود . برای اکثر بيماران اقدامات پاراکلينيکی راديولوژی)90/3%( و سی تی اسکن )61/7%( انجام شده بود. . 

تنها 1/8 درصد از مصدومين سوانح ترافيکی پس از بستری در بيمارستان فوت شدند. 
بحث و نتیجه گیری: نتايج نشان داد اکثر مصدومين قشر جوان و فعال جامعه بودند و مردان بيش از زنان 
دچار آسيب شده بودند. از دست دادن نيروی فعال جامعه و هزينه های مربوط به اقدامات درمانی بار مالی زيادی 
را به خانواده ها و جامعه وارد می کند. همچنين حجم زياد تصادفات و انجام اقدامات پاراکلينيکی متعدد و پرهزينه 
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بار اقتصادی زيادی را به نظام سالمت تحميل می نمايد. اتخاذ تدابيری مؤثرتر جهت کنترل بهتر سوانح ترافيکی 
به خصوص سرنشينان و رانندگان خودرو های سواری و موتورسيکلت و توجه به جنبه های آموزش جدی تر 
مقررات راهنمايی و رانندگی و فرهنگ سازی، می تواند به عنوان گام هايی مفيد در جهت کنترل اين اپيدمی خاموش 

به حساب آيد. 

واژه هاي کلیدي: واژگانکلیدی:دموگرافیک،تروما،تصادفاترانندگی،بستری



307 پوستر

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

مکانیسم های بالقوه سالمت و تغییرات آب و هوایی

پریسا شجاعی*، حمیرا سجادی
shojaee7@gmail.com ٭ دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

مقدمه: باليا به ندرت طبيعی هستند ولی خطرات هميشه طبيعی هستند. حوادث آب و هوايی شديد، پديده فيزيکی 
طبيعی هستند وليکن برهم کنش آنها با آسيب پذيری های زندگی بشراست که از آنها حوادث غيرمترقبه می سازد. 
تغييرات آب و هوا نه فقط بر متوسط دما بلکه دمای شديد، احتمال باليای طبيعی مرتبط با آب و هوا را نيز افزايش 
می دهد. پيامدهای سالمت حتی زمانی که بوسيله آسيب پذيری های فردی تعيين می شود، به طور قوی به وسيله 
عوامل اقتصادی و اجتماعی و عملکرد سيستم های سالمتی تأثير می پذيرد. افزايش تشخيص فرآيند تغييرات آب 
و هوا، منجربه افزايش عالقمندی محققان سالمت به ارزيابی مکانيسم های بالقوه تآثيرگذاری اين پديده بر سالمت 

شده است. 
روش: در اين مقاله مروری اثرات بالقوه سالمت تغييرات آب و هوايی بيان می شود. 

یافته ها: مس��يرهای عليتی زيادی وجود داشته باشند که اثرات تأثيرگذاری تغييرات آب و هوا بر سالمت را 
نشان می دهند. احتماالً باالنس کلی اثرات سالمت، منفی خواهد بود و افراد ساکن در کشورهای کم درآمد به طور 

خاصی در برابر اين اثرات، آسيب پذير خواهند بود.
 بحث و نتیجه گیری: وفق يافتن با تغييرات آب و هوا نيازمند اس��تراتژی های سالمت عمومی و نظارت و 
مراقبت ارتقاء يافته است. تخفيف تغييرات آب و هوايی بوسيله کاهش مصرف سوخت های فسيلی و افزايش تعداد 
کاربری های تکنولوژی های تجديد شدنی انرژی، از طريق کاهش قرارگيری در معرض آلودگی هوا، باعث ارتقاء 

سالمت در کوتاه مدت می شود. 

واژه هاي کلیدي: تغییرآبوهوا،سالمت،مسیرهایعلیتی،مکانیسم
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وضعی�ت آمادگ�ی خانواره�ای اس�تان آذربایجان ش�رقی در برابر 
مخاط�رات طبیعی و مقایس�ه آن با وضعیت کش�ور بر اس�اس مطالعه 

IrMIDHS سال 1389

فریبا صادقی *، مینو برادران، معصومه انصاری، ناصر رهبری
frbsadeghi@yahoo.com ٭ کارشناس سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی

از 44 باليای طبيعی دردنيا 33 مورد به صورت مداوم در نقاط مختلف کشور اتفاق ميافتد. ايران ششمين کشور 
از 10 کشور اول بالخيز دنياست. در برخی کشورها سيستم آموزش ديده و تخصصی نظير ارتش وجود دارد 
که هنگام بروز حادثه به کنترل بحران پرداخته و آن را به سازمانهای مربوط تحويل ميدهند. در برخی کشورها 
سيستم مديريت مبتنی بر جامعه است که هنگام بروز حادثه کار را به مردم واگذار ميکنند و در برخی نظير ايران 
ترکيبی از اين 2 سيستم ميباشد يعنی هنگام بروز بحران سازمانی توانمند در کنار کمک و همکاری مردم است. 
ش��ناخت آحاد جامعه از حوادث ونحوه پيشگيری با آن امری ضروری است. عدم دسترسی گروه های آسيب 
پذير به خدمات به داليل شرايط سنی، فيزيکی، فيزيولوژيکی و روانشناختی ميتواند آنها را در معرض صدمات 

قرار دهد. 
روش : اين يک مطالعه توصيفی و تحليلی است که درآن از روش خوشه گيری در خوشه های با تعداد 10 
خانوار و بدون جايگزين اس��تفاده شده است. اطالعات از آمار سرشماری سال 1385 کشور بدست آمده و در 

استان آذربايجان شرقی 109 خوشه شهری و 50 خوشه روستايی نمونه گيری و مورد بررسی قرار گرفتند. 
یافته ها: اطالعات جمع آوری شده از خانوارها در بررسی سال 1389 نشان داد 31/84% خانوارها در 
يک سال گذشته گفتگو يا جلسه ای با اعضای خانوار درباره" آمادگی برای مخاطرات" داشتند. اين ميزان 
در استان آذربايجانشرقی 29/97% بود. کمترين ميزان و بيشترين درصد به ترتيب در استان سيستان 
و بلوچس��تان با 11/12% و لرستان با 42/95% بود. در مناطق شهری و روستايی به ترتيب اين شاخص 
34/19% و 26/13% بود. درکش��ور تنها 8/43 % خانوارها "کيف اضطراری" برای مواقع بحران داش��تند. 
درصد اين شاخص در استان آذربايجانشرقی 12/48%،کمترين ميزان در کشور در استان قم با 0/48% و 
بيشترين در لرستان با 18/65% بود. در مناطق شهری و روستايی به ترتيب اين شاخص 9/83% و %5/03 
بود. در کل کش��ور 7/69% خانواده ها "برنامه ويژه برای کمک به اعضای آسيب پذير خانوار در شرايط 
اضطراری" پيش بينی کرده بودند. اين ش��اخص در سطح شهر و روستا به ترتيب 8/04% و 6/83% بود. 

بيشترين ميزان در استان بوشهر با 17/99 % و کمترين در استان يزد با 2/53 % بود.
 بحث و نتیجه گیری: پيش��گيری موثرترين و کم هزينه ترين راهکارها در مقابله با باليا اس��ت. آموزش 
های مناسب و مستمر در تمام سطوح جامعه ودر روستاها که امکانات،دسترسی به راههای ارتباطی و...کمتر 
اس��ت ضروريست. آموزش مردم، خانوادهها، رابطين س��المت، مسولين مدارس،ادارات و محل های تجمع و... 
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ضروريست. آموزش نحوه مراقبتها در افراد آسيب پذير و نحوه مقابله با مخاطرات در سه سطح قبل، حين و 
بعد از وقوع باليا از عوامل موثر ميباشد. استانداردسازی دروندادها، تسهيل دسترسی به لوازم ساده مانند کيف 
اضطراری و ملزومات آن بايد مدنظر باشد. اين امر بايد جزو برنامه های اساسی سياستگزاران، رسانه ها، متوليان 

سالمت و ساير بخشهای درگير باشد . 

واژه هاي کلیدي: بالیایطبیعی،کیفاضطراری،گروهآسیبپذیر
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بررس�ی عوام�ل موثر بر اس�ترس ش�غلی کارکنان ش�اغل در بخش 
فوریت های پزشکی شهرستان گناباد

مهدی مجدم*، رضا نوری
mehdi.8984@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه: پرستاری به سبب ماهيت شغلی يکی از حرفه های پراسترس محسوب می گردد و عوامل استرس زای 
فراوان موجود در اين حرفه سبب بروز بسياری از اختالالت جسمی و روانی در پرستاران می گردد. پرستاری 
در بخش فوريت های پزشکی با استرس شغلی مضاعفی همراه است. علت آن عالوه بر وجود عوامل استرس زای 
شغلی ذکر شده در حرفه پرستاری شامل عواملی همانند تعداد غير قابل پيش بينی بيماران در هر زمان، تغييرات 

سريع و غيرقابل پيش بينی در بيماران و رسيدگی به مصدومان تصادفات و درگيری ها می باشد. 
روش: در اين مطالعه 37 نفر از کارکنان شاغل در مرکز فوريت های پزشکی شهرستان گناباد با روش در 
دسترس وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گرديد و پس از جمع آوری داده ها 

برای تجزيه و تحليل از آزمون های توصيفی و تحليلی استفاده گرديد. 
یافته ها: ميانگين سن کارکنان 29/40 و بين 23 تا 40 سال بود. 48/64 درصد دارای مدرک کارشناسی و باالتر 
بوده و مابقی دارای مدرک پايين تر از کارشناسی بودند. 72/97 درصد زير 10سال سابقة کار داشته و مابقی 
باالی 10سال سابقه داشتند. ميانگين نمره استرس شغلی در کارکنان ليسانس و باالتر 8/20±95/10 و در پرسنل 

.)P=0/01(زير ليسانس 10/29±87/20 بود
 بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتايج، پرستاران ليسانس و باالتر مرکز فوريت های پزشکی در مقايسه با 
افرادی که دارای مدارک علمی پايين تر بودند از استرس شغلی بااليی برخوردار بودند. از سوی ديگر شاهد مرگ 
بيمار بودن و نداشتن سيستم حمايتی از مهم ترين عوامل موثر در استرس شغلی از سوی کارکنان مرکز فوريت 

های پزشکی اعالم گرديد. 

واژه هاي کلیدي: استرسشغلی،پرستاران،فوریتهایپزشکی
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بررسی اثربخشی آموزش مدیریت بحران بر میزان آگاهی اجتماعات 
محلی در مقابل حوادث وبالیا دراستان گیالن در سال 91

طاهره یکتایی 
کارشناسی ارشد بهزیستی گیالن

مقدمه:هدف از پژوهش حاضر ارزيابی تاثير آموزش های مديريت بحران برميزان آگاهی اجتماعات محلی در 
مقابل حوادث وباليا بوده است. 

روش: دراين پژوهش نيمه آزمايشی از 10000 جمعيت دومحله کسبخ وعلی آباد شهرستان رشت 276 که 
شرايط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدندوافراد بصورت تصادفی در دوگروه کنترل )20 نفر( وآزمايش)20 
نفر( قرار گرفتند گروه آزمايش به مدت 10 جلسه 1/5 ساعته تحت آموزش های نظری ويک مانور عملی مديريت 
بحران قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری وتجزيه وتحليل آماری از طريق 

آزمون کولمواسميرئوف، آزمون کوواريانس تحليل شد. 
یافته ها: نتايج نشان داد که در گروه آزمايش ميانگين نمره آگاهی قبل از مداخله2/30±8/85 و بعد ازمداخله 
1/55±14/70افزايش يافت . ولی در گروه کنترل ميانگين نمره آگاهی قبل از مداخله 2/56± 10/05 و بعد ازدو ماه 
ونيم 1/86±11/25 رسيد. يافته های تحقيق بيانگر اين است که پيش فرض همگنی شيب ها وهمگنی واريانس ها 
تاييد می گردد. معناداری کوواريانس در س��طح p≥./.5نشان می دهد که آموزش های مديريت بحران منجر به 

افزايش ميزان آگاهی اجتماعات محلی در مقابل حوادث وباليا خواهد شد 
بحث ونتیجه گیری : بر اساس يافته های پژوهش می توان نتيجه گرفت که آموزش بهداشت آب وغذا، بهداشت 
روانی، اطفای حريق،کمک های اوليه، نظم وانظباط در زمان بحران نقش بسيار موثری در ميزان آگاهی اجتماعات 

محلی در مقابل حوادث وباليا خواهد داشت. 

واژه هاي کلیدي: کلیدواژهها:مدیریتبحران،اجتماعاتمحلی،حوادث،بالیا
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تعیین محورهای کلیدی جهت ارائه خدمات بهداش�تی درمانی در 
مرحله پاسخگویی به بالیا

سمیراسادات پورحسینی، علی اردالن، محمدحسین مهرالحسنی*
mhmhealth@gmail.com - ٭ دکترا دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه: مديريت بهداشت و درمان در باليا يکی از اصلی ترين بخش های مديريت بحران است. سالمت در باليا 
از کارکرد مطلوب بخش های مختلف تاثير می پذيرد و همچنين تاثيری متقابل بر جوانب مختلف مديريت بحران 
دارد. اين مطالعه با هدف شناسايی مهم ترين عوامل موثر بر مديريت اثربخش بهداشت و درمان در باليا انجام 

گرفته است.  
روش: مقاله حاضر مطالعه ای کيفی با رويکرد تحليل محتوا می باشد که به روش مصاحبه ساختار يافته انجام 
گرفته است. حجم نمونه شامل 30 نفر از خبرگان و مديران بحران بوده و روش جمع آوری اطالعات، مصاحبه 

عميق در دو مرحله می باشد. 
یافته ها: يازده عامل تاثيرگذار بر مديريت بهداشت و درمان در باليا شناسايی گرديد. اين عوامل مربوط به 
مديريت نيروی انسانی، مديريت منابع، مديريت انتقال مصدومان، کنترل بهداشت محيط، مديريت تغذيه، کنترل 
بهداشت روان، هماهنگی بين سازمانی، آموزش، مديريت فن آوری، مديريت اطالعات و ارتباطات، مديريت بودجه 

می باشند. 
بحث و نتیجه گیری: ارائه خدمات بهداشتی درمانی اثربخش در باليا نيازمند نگاهی همه جانبه به ابعاد مختلف 
مديريت باليا دارد. عوامل موثر بر موفقيت بهداشت و درمان در باليا محدود به حيطه بهداشت و درمان نبوده و 

ارتباطی تنگاتنگ و متقابل بين بخش های مختلف مديريت باليا را طلب می کند.   

واژه هاي کلیدي: بالیا،پاسخ،خدماتبهداشتیدرمانی
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آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد کمکهای اولیه: مطالعه مقطعی 
در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

تهران در سال 1391

رضا حبیبی ساروی، سیدصمد آقامیری، گلرخ عتیقه چیان، فریبا قاسمی همدانی، نادر خالصی*
drhabibisaravi@yahoo.com ٭ دانشیار دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ایران

مقدمه : ايست قلبی و حوادث و سوانح که در صدر آنها حوادث جاده ای قرار دارند، به ترتيب اولين و دومين عامل 
مرگ در کشور هستند، ارائه به موقع کمک های اوليه می تواند حداقل 15 تا 18 درصد از مرگ ناشی از سوانح 
بکاهد. اين مطالعه جهت تعيين سطح پايه اطالعات و نگرش دانشجويان در مورد احياء قلبی-ريوی و کمک های 

اوليه جهت برنامه ريزی های آتی، صورت پذيرفت .
 روش : اين مطالعه به صورت مقطعی در بين تمام دانش��جويان دانش��کده مديريت و اطالع رسانی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران)436 نفر( که در سال 91 در دانشکده شاغل به تحصيل بوده اند و در زمان مطالعه در 
دانشکده حاضر بوده اند، صورت پذيرفت. دانش و نگرش نمونه ها درباره کمک های او ليه به وسيله پرسشنامه 
25 سوالی اصالح شده که از مطالعه قبلی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده، استفاده شد. دانش نمونه ها 
در پنج حيطه عمده)ارزيابی اوليه، مديريت را ه های هوايی، احياء قلبی-ريوی، شکستگی و آتل بندی، خونريزی و 

پانسمان و بانداژ و ساير حيطه ها( سنجيده شد. 
یافته ها : مجموعًا 308 نفر از مجموع 436 نفر دانش��جويان با درصد مش��ارکتی معادل 71% در طرح 
مشارکت نمودند.ميانگين امتياز آگاهی دانشجويان 7/39 )از نمره 20( با انحراف معيار 3/17 بدست آمد 
) CI 7/03-7/72= 95%(. متوسط امتياز نگرش شرکت کنندگان نسبت به کمک-های اوليه و آموزش آن 

 .) %CI95 = 18/02-18/68 ( با انحراف معيار 2/68 بدست آمد )18/36 )از نمره 25
بحث و نتیجه گیری: توجه به دانش ناکافی دانشجويان در مورد حيطه های اساسی مطرح در کمک های اوليه، 
حتی در کسانی که در دوره های آموزشی نيز شرکت نموده بودند، لزوم توجه به محتوا و روش آموزشی ارائه 
شده و همچنين بازآموزی ها را آشکار می گرداند . وجود نگرش مثبت در اکثريت آنان نشانگر احساس نياز به 

اين آموزش ها و تسهيل کننده برنامه های آتی می باشد. 

واژه هاي کلیدي: کمکهایاولیه،دانش،نگرش،احیاءقلبی
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بررس�ی تاثیر آم�وزش بر ارتق�اء آگاه�ی دانش آم�وزان در زمینه 
کمک های اولیه

حسن قدسی *، حسن ارادمه، آقا مصطفی افشارنیک
ghodsih1@mums.ac.ir ٭ مربی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مقدمه: حوادث يکی از مهمترين علل مرگ و مير افراد به شمار رفته و از طرفی نجات و زنده نگه داشتن مصدومين 
و جلوگيری از شدت يافتن ضايعه و کمک به بهبود حال مصدوم تا انتقال او به مراکز درمانی بستگی به اقدامات 
اوليه پزشکی درصحنه حادثه دارد. اگر دانش آموزان اصول ابتدايی مراقبتهای اوليه را بياموزند، می توانند به افراد 
جامعه کمک شايانی بنمايند. به همين منظور تحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان تأثير آموزش به شيوه سخنرانی 

بر آگاهی دانش آموزان متوسطه شهرستان نيشابور در زمينه کمکهای اوليه انجام گرفته است. 
روش : در اين مطالعه نيمه تجربی تعداد 31 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نيشابور در سال 
1391 مورد بررسی قرار گرفتند. ميزان آگاهی دانش آموزان ابتدا از طريق Pretest مورد سنجش قرار گرفت. 
سپس آموزش کمکهای اوليه از طريق سخنرانی طی يک جلسه 45 دقيقه ای انجام شد. بعد از گذشت يک هفته ميزان 

آگاهی از طريق Post test سنجيده و ميانگين نمرات قبل و بعد از آموزش با همديگر مقايسه گرديد. 
یافته ها: اکثر نمونه ها )64/5%( پسر و ميانگين سنی آنها )2/1±15( بود. نتايج آزمون ويلکاکسون نشان 
داد اختالف آماری معنی داری)P= 0/000( بين آگاهی قبل و بعد از آموزش در دانش آموزان وجود دارد، 

به نحوی که ميانگين نمرات قبل از آموزش از )2/1±6/7( به )2/3±9/5( افزايش يافته بود.
 بحث و نتیجه گیری : با توجه به حادثه خيز بودن کشور عزيزمان ايران و همچنين نتايج طرح مبنی بر تغيير 
معنی دار آگاهی دانش آموزان قبل و بعد از آموزش نسبت به کمکهای اوليه، پيشنهاد می گردد که آموزش کمکهای 
اوليه در دروس اجباری مقطع متوسطه گنجانده شود. همچنين با توجه به کم هزينه بودن شيوه سخنرانی در اکثر 

آموزشها می توان از اين شيوه استفاده نمود. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:کمکهایاولیه،دانشآموز،آموزش،سخنرانی
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بررسی ارائه خدمات به مادران باردار در پیشگیری از مرگ ومیر آنها 
در شرایط بحران

نسرین فرشباف قاسمی راسخ، رزیتا فیروزنیا *، ناهید عارف حسینی، ناصر رهبری فرزو، احمد مردی
r_firoznia2008@yahoo.com ٭ کارشناس علوم پزشکی تبریز

مقدمه : بحران دوره ی موقتی است که زندگی و سالمت مردم در اين شرايط تحت مخاطره قرار گرفته و آنها را 
نيازمند کمکهای فوری می نمايد . بيشتر باليا در کشورهای درحال توسعه رخ می دهد کشور ايران جزو ده کشور 
بالخيز جهان است و در قاره آسيا از نظر بروز باليای طبيعی مقام چهارم را دارا است . مهمترين شاخص بهداشتی 
هر کشوری شاخص مرگ و مير زنان باردار می باشد که می توان باارائه خدمات بهداشتی در زمان مناسب می 
توان ازمرگ وميرمادزان پيشگيری نمود.لذا اين مطالعه باهدف ارائه خدمات مادران باردار در پيشگيری ازمرگ 

وميرمادران در شرايط بحران انجام گرفت. 
روش : مطالعه حاضريک مطالعه توصيفی می باشد که با بررسی فرم های آماری موجود در شرايط زمانی 
پس ازوقوع زلزله که ش��امل نام روستا،پرخطربودن مادرباردار،تاريخ اولين روزآخرين قاعدگی،تاريخ زايمان 

وشماره تماس مادربوده است انجام گرفته است. 
یافته ها: جهت انجام مراقبت برای کليه مادران باردارمناطق آسيب ديده درابتدااسامی کليه مادران در ليستی 
فراهم گرديد و سپس با کمک ماماهای اعزامی،بهورزان منطقه،رابطين روستا مادران شناسايی گرديدند وکليه 
خدمات دوران بارداری باردار توس��ط نيروهای اعزامی که ش��امل ماماوپزش��ک بوده اس��ت به2655مادران 

باردارمنطقه آسيب ديده ارائه گرديدکه باانجام به موقع وکامل مراقبتها،مرگ مادری درشرايط بحران اتفاق نيفتد.
 بحث و نتیجه گیری : با توجه به اهميت ارائه خدمت وپيگيری مادران باردار در پيشگير ی از مرگ ومير مادران 
الزم است در شرايط بحران به افراد آسيب پذير به خصوص مادران باردار توجه ويژه ای نموده ومادران بادار 
فوری شناسايی شوند وخدمات با کيفيت ومستمری رامادران دريافت نمايند. کليدواژه : بحران،مادران باردار،مرگ 

ومير 

واژه هاي کلیدي: بحران،مادرانباردار،مرگومیر
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تغییرات اقلیمی و بحران های بهداشتی آینده

مسعود حسینی 
smh8485@yahoo.com کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: تغيير آب و هوا يکی از مهم ترين چالش هايی است که بشر در سال های آينده با آن روبه رو خواهد شد.اين 
پديده می تواند به عنوان عامل تهديد عمده امنيت غذايی جهان به شمار آيد، چرا که اثر قوی بر توليد غذا و دسترسی 
و توزيع آن دارد. تغييرات غيرعادی در دمای هوا، ميزان بارش باران، افزايش دفعه ها و شدت خشکی و سيالب 

دارای مفهوم دراز مدتی برای زيست پذيری و توليد اکوسامانه کشاورزی در دنياست.
 روش : اين پژوهش توصيفی و از نوع مروری است وبا مراجعه به منابع علمی مکتوب مربوطه اعم از کتاب، 

پايان نامه، مقاله و...گرد آوری شده است.
 یافته ها : تغييرات آب و هوايی جهان به طور خاص می تواند به تندرستی انسانها آسيب برسانند زيرا باعث 
افزايش بيماری های قلبی-تنفس��ی، اسهال، ماالريا و س��اير بيماری هايی که حشرات ناقل آن هستند، می شود.
دانشمندان جهان در مورد اين که تاثير تغييرات جّوی ناشی از فعاليت های انسان و تاثير آب و هوا بر عملکرد های 
بيولوژيک که برای حيات جنبه بنيادی دارند، دارای اتفاق نظر هستند.به طور خالصه می توان گفت اين تغييرات 
مشکالتی چون: وفور بيماريها،کاهش رشد اقتصادی، افزايش ميانگين دما، کاهش ميزان بارش، بارش های سنگين، 
خشکس��الی های پياپی، امواج گرمايی و سرمايی جوی، طوفان های وس��يع و شديد، گرد و غبار پردامنه، آتش 

سوزی های گسترده و امثال آنها را به دنبال دارد. 
بحث و نتیجه گیری: ضرورتهای زيست محيطی و محدويت منابع سنگواره ای لزوم تغيير سيستم فعلی انرژی 
و جايگزينی سوختهای سنگوراه ای را افزايش داده است. يک سيستم قابل قبول انرژی جايگزين بايد مبتنی بر منابع 
انرژی تجديد پذير باشد. امروزه برخی از انواع انرژيهای نو يا تجديد پذير مانند انرژی باد ميتوانند بدون هرگونه 
هزينه زيست محيطی جايگزين سوخت هائی توليد کننده گازهای گلخانه ای شوند در همين راستا پيشنهاد می 
گردد : 1- صرفه جويی در مصرف انرژی با استفاده از الگوهای صحيح مصرف2- افزايش بازدهی انرژی از 

طريق بهره گيری از ماشين آالت و تجهيزات مدرن و کم مصرف. 

واژه هاي کلیدي: تغییراتاقلیمی،بحرانهایبهداشتی



317 پوستر

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

بررسی مدیریت بهداشت باروری و جنسی وارائه راهکارهایی جهت 
بهبود آن در بالیا

مینا گالشی 
galeshi_m@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد

مقدمه: جهان امروز دستخوش حوادث طبيعی بسياری می باشد.مسئله بهداشت جنسی و باروری يک نياز همگانی 
قابل توجه در همه جوامع بشمار می آيد که رويکردی اورژانسی دارد.چرا که در شرايط اضطراری عدم دسترسی 
به اين گونه خدمات وجود دارد.لذا نياز است اين خدمات جهت آماده سازی برای رويدادهای آينده به منظور کاهش 

مرگ ومير مرتبط با بهداشت جنسی و باروری تقويت گردد. 
 pubmed.sid.EMBASE,google روش: اين مطالعه به روش مروری با جس��تجو در س��ايت هايی از قبيل

scholar.… انجام شد.مقاالت هماهنگ با معيارهای موردنظر جمع آوری و به صورت يک مقاله گزارش شد. 

یافته ها: نتايج پژوهش ها نشان داده که اگرچه گام های بلندی در بهبود سيستم مراقبت های بهداشتی در آماده 
سازی باليا بنا شده.اما درارزيابی برنامه امادگی بيمارستان ها ديده شده برنامه اضطراری که به طور اختصاصی 
به نيازهای زنان، کودکان،نوزادان در باليا توجه داشته باشد برای يک فاجعه بزرگ اماده نشده.البته درخصوص 
ارائه خدمات سالمت باروری در باليا ناديده گرفتن SRH در بحران ها منجربه عواقبی بسيارازجمله:افزايش مرگ و 
مير کودکان و مادران،گسترش خشونت جنسی،بيماری مقاربتی،بارداری ناخواسته،سقط های غير ايمن می شود.

لذا دستورالعمل جامع سازمان ملل بر مبنای پيشگيری و درمان کليه اين عواقب بايدهر5محور بهداشت باروری 
مورد توجه قرارگيرد.بنابراين موفقيت در مديريت باليا به هماهنگی سازمان های درگير و فعاليت های آنان بستگی 
دارد که ازجمله اين موارد: وضعيت نيروی انسانی،کيفيت و کميت خدمات،هماهنگی،برنامه ريزی،سازماندهی،پرهيز 

از خود محوری،مسائل فرهنگی،کسب امدگی از قبل.که در بين آنان هماهنگی مهمترين فاکتور مطرح شده. 
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به اهميت بسيار بهداشت باروری و جنسی جهت پيشگيری از بروزعوارض زمان 
وقوع باليا توصيه می گردد که از يک سيستم مديريت اضطراری چندبخشی و چندرشته ای به منظور حفظ بهداشت 
عمومی و کاهش مرگ و مير و ناتوانی در موارد اضطراری استفاده گردد.چراکه بزرگترين مانع برای ارائه خدمات 
بهداشت باروری در باليا عدم هماهنگی در مديريت می باشد.در نتيجه با ايجاد هماهنگی و کسب امادگی قبل از 

بروز باليا می توان خدمات را با سرعت و کيفيت باال ارائه کرد. 

واژه هاي کلیدي: کلیدواژه:بالیا،بهداشتباروریوجنسی،مدیریت
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بررسی آگاهی پرس�نل مرکزبهداش�ت در زمینۀ همه گیری شناسی 
بیماری های عفونی در شرایط اضطراری

مهدی مجدم *، همایون امیری، امیر کیهانی
mehdi.8984@yahoo.com - ٭ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقدمه: شرايط اضطراری حالتی است که در آن اقدامات عادی و فعال قطع و اقدامات فوق العاده و فوری به منظور 
مقابله با يک بال انجام می ش��ود. هر ساله باليای طبيعی در سراسر جهان مرگ و ميرها، آسيب های جسمی و 
بيماريهای زيادی را به بار می آورند. باليای طبيعی نه تنها درد و رنج خاص خود را دارند، بلکه بعد از مدت زمان 
کوتاهی پس از آن، با ش��يوع بيماری های عفونی و واگيردار مواجه می شويم. هرچند به راحتی و تنها با کمی 
آموزش می توان از بيماری های عفونی که پس از باليا شايع می شوند، پيشگيری کرد ولی بسياری از هموطنان 
ما اطالعات کافی در اين زمينه را ندارند. لذا در اين پژوهش به بررسی ديدگاه پرسنل مرکز بهداشت در زمينة همه 

گيری شناسی بيماری های عفونی در شرايط اضطرار پرداخته شد. 
روش : اين مطالعۀ توصيفی- تحليلی بر روی 45 نفر از پرسنل مرکز بهداشت استان خوزستان که به 
صورت در دسترس انتخاب شدند انجام گرديد. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامۀ محقق ساخته که 
 ANOVA،( داده ها با استفاده از آمار توصيفی و تحليلی .)α=0/742( روايی و پايايی آن سنجيده شده بود
T-Test( م��ورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج: نش��ان داد که افراد مورد مطالع��ه 64/4% زن و %35/6 

مرد با ميانگين س��نی 7/84±37 س��ال و رنج سني18تا 56 س��ال بودند. تحصيالت اکثر نمونه ها %66/7 
ليسانس بود. از سوی ديگر هرچند ميانگين سابقۀ کار نمونه ها 6/40±12/57 سال بود ليکن فقط %17/8 
آنها دوره های مرتبط با باليا را گذرانده بودند. نمرۀ آگاهی در پرس��نل مرکز بهداش��ت 2/20±12/06 و 
خوب ارزيابی گرديد. يافته ها همچنين نشان داد که بين نمرۀ آگاهی با جنس و ميزان تحصيالت رابطۀ 
معنی داری مشاهده نگرديد)P≤0/05(. ليکن بين ميانگين نمرۀ آگاهی با گذراندن دوره های مرتبط با باليا 
ارتباط معنی دار مشاهده گرديد)P=0/001(. نمونه ها نيز اعالم کردند که اطالعات خود را بيشتر از طريق 

کتب و دستورالعمل های مرتبط دريافت نمودند. 
بحث و نتیجه گیری : از آنجا که در ش��رايط عادی بيماری های عفونی همواره به عنوان يک تهديد در ارائه 
خ�دمات بهداشتی ودرم�انی عمل می کنند در شرايط اضطراری اين امر سبب بروز و شيوع بيشتری می باشد. لذا 
الزم است تدابير پيشگيری از عفونت، نحوه درمان بيماران آلوده و ايزوالسيون بيماران در مواقع بحرانی و دقت 

در تجويز داروها م�ورد توج�ه بي�شتری ق�رار گي�رد. 

واژه هاي کلیدي: مرکزبهداشت،همهگیریشناسی،بیماریهایعفونی،شرایطاضطراری
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پزش�کی از راه دور،ی�ک فن�اوری ض�روری جهت آم�وزش و ارائه 
خدمات بهداشتی در سطح نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسالمی 

ایران

نیلوفر نکوزاد *، محمدحسین لشگری، امیر نظامی اصل، امیر خوشوقتی، مهشید کوچکسرایی
niloufarnekozad@yahoo.com - ٭ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مقدمه: اواس��ط دهه 1980 و اوايل دهه 1990 پيش��رفت های تکنولوژی نظاميان را قادر به برقراری شبکه های 
درمانی يکپارچه نمود. امروزه با پيشرفت صنعت کامپيوتر و تکنولوژی اطالعات، استفاده از اين فناوری به شکل 
پزشکی از راه دور بی سيم با کاربرد بسيار گسترش يافته است. پزشکی از راه دور به کاربرد فناوری پزشکی و 
ارتباطی جهت تبادل اطالعات بهداشتی و درمانی در موقعيت های مختلف جغرافيايی اعم از داده ها، صدا يا ارتباطات 

تصويری، بين پزشک و متخصصان بهداشت و درمان و بيمار گفته می شود. 
روش :اين مطالعه به روش مروری و اس��تفاده از کتب، مقاالت و جس��تجو در پايگاه های اينترنتی داخلی و 
خارجی انجام گرديده که در آن به بررس��ی فرآيند پزش��کی از راه دور، اهداف و کاربردها در درمان بيماران 

پرداخته می شود. 
یافته ها: پزشکی از راه دور می تواند اقدامات متناسب با سه مرحله اصلی پاسخ به حوادث را که شامل مرحله 
)پيش از حادثه،  بعد از حادثه و نوتوانی( اس��ت، تقويت نمايد. امروزه در چهار محدوده، ش��امل پرونده سالمت 
و ش��رح حال الکترونيکی، انتقال داده های تصويری بيماران، جراحی از راه دور و روباتيک و نيز اس��تفاده از 
نرم افزارهای حمايت از تصميم می باشد، در حال تکوين و گسترش است. در همين راستا، به تدريج ارتش های 
جهان، سازمان های فضانوردی و دولت ها، کاربرد پزشکی از راه دور را در عمليات نظامی و حوادث غيرمترقبه 

توسعه داده  و اين تکنولوژی را در حوادث واقعی يا شبيه سازی شده آزمايش نموده اند. 
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد، کاربردفناوری پزشکی از راه دور در سطح بهداشت و درمان نيروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ايران يک ضرورت است که به منظور ايجاد انسجام و سازماندهی در امر پزشکی از راه 

دور و در جهت افزايش کارايی و کاهش خطا در امر درمان و آموزش پزشکی می تواند مفيد واقع گردد. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:پزشکیازراهدور،آموزش،خدماتبهداشتی
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بررسی فراوانی تصادفات در کودکان و نوجوانا ن و عملکرد پرستاران در 
مراجعین به اورژانس بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرستان گناوه سال 1391

مرجان فروردین *، محمود رضایی
m_avril52@yahoo.com ٭ پرستار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه:کودکان بدحال آسيب ديده برای پرسنل درمانی، بيماران بسيار مهمی هستند. تحقيقات اخير نشان می 
دهد که ساالنه بيش از بيست هزار کودک در اياالت متحده جان خود را از دست می دهند. شايعترين علت مرگ 
در سنين مختلف تصادف با وسايل نقليه بيان شده است.اين آمار هشدار دهنده زمانی بيشتر معنا پيدا می کند 

که بيشتر تصادفات با اقدامات الزم قابل پيشگيری هستند.
روش : اين مطالعه از نوع توصيفی تحليلی گذشته نگر بوده و اطالعات جمع آوری شده براساس پرونده 
spss مراجعين به اورژانس اميرالمومنين )ع( گناوه بدست آمده است . توسط پژوهشگر با استفاده از نرم افزار

مورد تجزيه وتحليل آماری قرار گرفته است. 
یافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نش��ان داد که در س��ال 1391 تعداد 304 کودک و نوجوان زير 15 
سال به بيمارستان اميرالمومنين )ع( مراجعه نمودند. 80% پسر و 20% دختر می باشند. 24% گروه سنی زير 
5سال، 35% گروه سنی 5تا 10سال و 41% تصادفات در گروه سنی 11تا 15 سال رخ داده است.در بررسی 
نوع وسيله تصادف 37% بعنوان عابر پياده، 63% سرنشين اتومبيل و موتورسيکلت هستندو .در بررسی 
عملکرد پرستاران اورژانس در مواجهه و مراقبت از کودکان و نوجوان دچار سانحه تصادف پس از انجام 
ترياژ، 35% بدليل تروما به سر و نياز به مشاوره نروسرجری به مراکز درمانی مجهزتر اعزام شدند و %65 
در اورژانس تحت نظر قرار گرفتندکه از اين تعداد 37% پس از 6ساعت تحت نظر بودن مرخص و 63% بدليل 
جراحات وارده ونياز به س��رويس جراحی، ارتوپدی در بيمارس��تان بستری شدند.ترومای وارده به سر 
وشکم، مسئول 85% موارد بستری واعزام کودکان ونوجوان دچار سانحه بوده است. يک مورد مرگ ومير 

در تصادفات با وسيله نقليه در گروه سنی زير 5سال رخ داده بود.
 بحث و نتیجه گیری: آسيب های کودکان از نوزادی تا نوجوانی يکی از پر تنش ترين رويدادها در اورژانس بشمار 
می رود.با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه کودکان جزء گروه آسيب پذير ترين افراد جامعه هستند بخصوص وقتی 
تصادفات وسايل نقليه دامنگير عابران شود.عابران پياده بدليل نداشتن وسايل ايمنی و برخورد با وسائل نقليه بخصوص 
موتور سيکلت به شدت آسيب می بينند. پيشنهاد می شود که با آموزش قوانين و مقررات راهنمايی ورانندگی از همان 
دوران کودکی، استفاده از کاله ايمنی برای موتور سواران و استفاده از کمربند ايمنی بتوان در کاهش تصادفات و عوارض 

همچون معلوليت ومرگ ومير ناشی از تصادفات جلوگيری کرد. 

واژه هاي کلیدي: تصادفات،کوکانونوجوانان،اورژانسبیمارستان
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اپیدمیولوژی توصیفی تصادفات رانندگی در شهرس�تان بویر احمد 
طی سال های 1390-91

محمدطاهر رضانژاد*، سمانه یوسفی، مجتبی موحد اصل، سید محمد بهشتی، مجید بخشایش
 rezanejad2012@yahoo.com ٭کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مقدمه : در کشور ما، تصادفات رانندگي درون شهري و برون شهري به صورت يک مشکل اساسي بهداشتي 
نمود پيدا کرده اس��ت و اين مس��أله باعث شده که ايران به لحاظ وقوع تصادفات رانندگي و حوادث ترافيکي به 
عنوان يکي از کشورهايي که داراي بيشترين موارد مرگ و مير است، معرفي شود. امروزه تصادفات جاده ای و 
خسارات ناشی از آن در کشور در حال افزايش است. و ساالنه 25920 نفر بر اثر تصادفات کشته می شوند. لذا 
مطالعه حاضر با هدف بررسی اپيدميولوژی توصيفی تصادفات رانندگی در شهرستان بوير احمد طی سال های 

91-1390 طراحی و اجرا شد.
روش : تحقيق حاضر به روش گذشته نگر انجام شد و داده های تحقيق  با نوشتن داده های ثبت شده در مرکز 
 spss اورژانس 115 شهرستان بويراحمد در فرم های طراحی شده گردآوری گرديد. سپس داده ها با نرم افزار

نسخه 17 و استفاده از آمارهای توصيفی و تحليلی، تجزيه و تحليل شدند.
یافته ها: در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 2925 تصادف ثبت شده است. 1034مورد)35/4%( در 
محيط شهری و بقيه بيرون شهر رخ داده بودند. 75/7% مصدومين مرد و بقيه زن بودند. 55/7% سرنشين  
خودرو، 37/6% راننده و 6/7% عابرين پياده بودند. 86/2% از وسايل نقليه از نوع سبک، 11/1% موتورسيکلت، 
2/3% سنگين و 0/4% دوچرخه بود. شايع ترين آسيبها در ناحبه سر و صورت)32/6%(،گردن 7/7%، ناحيه 
کمر6/7% و قفسه سينه6% بود. 34/9% موارد منجر به شکستگی شده بود. و 21% شکستگی ها از نوع باز 
بود. اغلب تصادف ها در راه های اصلی)78/7%(، 18% در راه فرعی و 3/3% در راههای روستايی رخ داده 
بود. بيشترين ميزان تصادفات در ماه شهريور)12/5%( و کمترين ميزان در ماه آذر)6/2%( بود. و در مجموع 
بيشترين ميزان تصادفات در فصل تابستان رخ داده بود.77/5% مصدومين در محدوده سنی 40-20 سال 

قرار داشتند.
بحث و نتیجه گیری: اغلب تصادفات در فصل تابستان و به خصوص شهريور ماه رخ داده اند. به همين دليل 
بايد تدابير مناسبی اتخاذ شود تا مديريت ترافيک و کنترل جاده ها در اين فصل و ماه بيشتر و بهتر شده تا حوادث 
به حداقل برسند. از طرفی جوان بودن اکثريت مصدومين لزوم آموزش های مناسب و گوشزد کردن خطرات و 

قوانين را می طلبد.

واژگان کلیدی: اپیدمیولوژِی،تصادفات،توصیفی



پوستر322

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

بررس�ی میزان مرگ و میر ناش�ی از تصادفات رانندگی و برخی از 
عوامل موثر بر آن در شهرستان بویر احمد طی سال های 1390-91

محمدطاهر رضانژاد*، سمانه یوسفی، مجتبی موحد اصل، سید محمد بهشتی، مجید بخشایش
 rezanejad2012@yahoo.com ٭کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مقدمه : مرگ و مير ناشی از تصادفات در کشور ما بحثی چالش برانگيز است و ساالنه هزينه های بسياری را 
بر جامعه و سيستم بهداشتی تحميل می کند. ساالنه 25920 نفر در کشور ما بر اثر تصادفات کشته می شوند. لذا 
مطالعه حاضر با هدف بررسی ميزان مرگ و مير ناشی از تصادفات رانندگی و برخی از عوامل موثر بر آن در 

شهرستان بوير احمد طی سال های 91-1390 طراحی و اجرا شد.
روش : تحقيق حاضر به روش گذشته نگر انجام شد و داده های تحقيق  با نوشتن داده های ثبت شده در مرکز 
 spss اورژانس 115 شهرستان بويراحمد در فرم های طراحی شده گردآوری گرديد. سپس داده ها با نرم افزار

نسخه 17 و استفاده از آمارهای توصيفی و تحليلی، تجزيه و تحليل شدند.
یافته ها: در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 2925 تصادف ثبت شده است. از اين ميان 68 مورد)%2/3( 
تصادفات منجر به مرگ گرديده است. از ميان متغير های مورد بررسی وضعيت حيات)زنده- مرده( با 
سن، محيط)شهری – روستايی(، نوع وسيله نقليه، محور جاده، نوع آسيب، وجود شکستگی و مسير رابطه 
اماری معنادار داشتند )p  0/05>(. به نحوی که اکثر کشته شدگان)80/9%( در مسيرهای برون شهری جان 
خود را از دست داده اند. 64/7% کشته شدگان در محدوده سنی 40-20 سال قرار داشتند. 77/9% با وسيله 
نقليه سبک و 13/2% با موتور سيکلت و بقيه با ديگر انواع وسايل نقليه کشته شده بودند. محور ياسوج- 
اصفهان)44/1%( و ياسوج- گچساران)22/1%( مرگ خيز ترين محورها بودند. 48/5% موارد به دليل آسيب 
به س��ر فوت کرده بودند.63/2% کسانی که فوت کردند دچار شکستگی در يکی از نواحی بدن خود شده 
بودند. 73/5% موارد در راه های اصلی و 8/8% در راه های روس��تايی فوت ش��ده بودند. بيشترين موارد 

مرگ در شهريور ماه)14/7%( و دی ماه)13/2%( رخ داده بود.
بحث و نتیجه گیری: همان گونه که از نتايج بر می آيد مهم تريم عوامل خطری که احتمال مرگ را در تصادفات 
بيشتر می کنند رانندگی در مسير های برون شهری، محور های حادثه خيز، آسيب به سرو شکستگی و هم چنين 

رانندگی در ماه هايی است که تعداد مسافرت ها زيادند.

واژگان کلیدی: شیوع،تصادفات،اورژانس
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بررسی اپیدمیولوژیکی مرگ ناشی از حوادث در شهرستانهای تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال1391

علی غالمپور *، مهندس مجتبی تقوایی احمدی
gholampoura1@mums.ac.ir ٭ مربی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه : س��االنه درحدود3.5ميليون نفر براثر حوادث ازبين می روند. درکشور ايران مرگ بر اثرحوادث پس از 
بيماريهای قلبی وعروقی دومين علت مرگ وميرمرگ محسوب می شود.هدف از اين مطالعه بررسی وضعيت 

مرگهاي ناشي از حوادث  درشهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد  می باشد.
روش:اين مطالعه مقطعی در س��ال 1391 انجام شد وتمامی مراجعين به اورژانس شهرستانها وارد مطالعه 

گرديدند.اطالعات آن توسط نرم افزار ثبت حوادث آناليز گرديد.
یافته ها:تعدادکل موارد مراجعه کرده براثر حوادث 162557بودند، که تعداد 650 مورد از اين موارد منجر به مرگ شده 
است.) ياد آوری می شود اين مرگهايی است که در اورژانس بيمارستان ثبت شده است ( از نظر تفکيک جنسيتي %72.7 

)473 نفر( از موارد مرگ در مردان و 27.3 % )177 نفر( در زنان اتفاق افتاده اس��ت. 47.5%موارد در ش��هر،27%درخارج از 

شهر و روستا و 25.5% در روستا حادث شده  بود.بيشترين فراوانی مرگ در بالغين ) گروه سني 64-25 ( به ميزان%54 

) 351 نف��ر( بوده است.بيش��ترين مرگ اتفاق افتاده براس��اس محل حادثه به ترتيب در منزل به مي��زان 34.4%، بزرگراه و 

جاده 31.2% و کوچه و خيابان 14.3% بود .بيش��ترين فراوانی براس��اس نوع حادثه به ترتيب مربوط به تصادف خودرو 

سوار 34.6%، سوختگي 14.4%و تصادف موتورسوار 12.6%بود.32.3% ) 210 نفر( موارد مرگ ناشي از حوادث در فصل 

تابستان رخ داده است.

بحث و نتیجه گیری:با توجه به ميزان باالي مرگ در مردان بخصوص در گروه بالغين بايد برنامه مداخله اي 
مناس��بي جهت آموزش و پيشگيري در نظر گرفته شود. و اين امر با همکاري برون بخشي با ساير ارگان ها و 

سازمانها ميسر مي باشد.

واژه هاي کلیدي: مرگ،حوادث،دانشگاهعلومپزشکیمشهد
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بررسی آمادگی پرسنل فوریتهای پزشکی در مقابل حوادث بیولوژیک

جواد شجاع فرد *، محسن مرادیان، نادر حقی منیع
shjavad59@yahoo.com ٭ دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه : امروزه يکی از عوامل بسيار مهمی که امنيت ملی و زير ساختهای اساسی کشور را مورد تهديد قرار می 
دهد، سالحهای کشتار جمعی هسته ای،شيميايی و بيولوژيک هستند. از ميان کارکنان سيستم بهداشتی و درمانی 
کشور، پرسنل فوريتهای پزشکی به دليل ماهيت ذاتی فعاليت خود،در حوادث بيولوژيک پيش از همه وارد صحنه 

حادثه شده و به امداد رسانی خواهند پرداخت.  
 روش: اين پژوهش با هدف بررسی ميزان آمادگی پرسنل فوريتهای پزشکی در مقابل حوادث بيولوژيک،با 
انتخاب 121 آزمودنی از ميان پرسنل فوريتهای پزشکی اورژانس تهران در سال 1391 به روش توصيفی انجام 
شده است. پس از تکميل پرسشنامه توسط آزمودنی ها،داده ها با استفاده از نرم افزار تحليل آماری SPSS نسخه 

20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  
 یافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده، ميانگين سن آزمودنی ها حدود 34 سال،بيشتر آنها دارای مدرک تحصيلی 
فوق ديپلم بودند.ميانگين سابقه کاری پرسنل 8/6 سال بود. 60/45 درصد پرسنل هيچ آموزش تئوری در مورد 
برخورد با ش��رايط آلودگيهای بيولوژيک نديده بودند.68/84 درصد پرسنل هيچ آموزش عملی برای مقابله با 
تهديدات بيولوژيک نديده بودند.در مورد تجهيزات الزم برای مقابله با حوادث بيولوژيک،40/5 درصد آزمودنيها 
اعالم نمودند که تجهيزات الزم در آمبوالنس آنها وجود ندارد.در مورد وجود دستورالعملهای الزم برای مقابله 
با حوادث پرتلفات و بيولوژيک، حدود50/1 درصد افراد اعالم نمودند که در سازمان آنها،اين قبيل دستورالعملها 

وجود ندارد.در نهايت ميزان آمادگی اين پرسنل در مقابل حوادث بيولوژيک حدود 23 درصد ارزيابی گرديد. 
  بحث و نتیجه گیری: آموزش ناکافی پرسنل در هر دو جنبه تئوری و علمی موضوع مهمی بوده که در نهايت 
باعث کاهش کارآئی پرسنل فوريتهای پزشکی در مقابل حوادث بيولوژيک شده و احتمال آلودگی و بيمار شدن اين 
پرسنل را در شرايط آلودگی های بيولوژيک افزايش می دهد؛ لذا الزم است دوره های آموزشی مربوطه طراحی 
و اجرا شده و در فواصل زمانی مناسب دوره های بازآموزی نيز برگزار گردد. کمبود تجهيزات و امکانات الزم 
در آمبوالنسها نيز بايد مورد توجه قرار گرفته و ضروری است که تجهيزات استاندارد الزم جهت مقابله با حوادث 
بيولوژيک تامين گردد.ضمناً بايد ضعف وجود دستورالعملهای الزم برای مقابله نيز با تدوين دستورالعملهای 

مربوطه مرتفع گردد.   

واژه هاي کلیدي: آمادگی،حوادثبیولوژیک،فوریتهایپزشکی
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بررسی فراوانی وعلت بروز صدمات نخاعی در مصدومین بستری در 
بیمارس�تان آموزشی شهدای عشایر ش�هر خرم آباد وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی لرستان در سال های 89 – 91

منوچهر شمس خرم آبادی *، مجتبی احمدی نژاد، آذر محمودوند، محمد فرخشاهی
Farokhshahi91@yahoo.com ٭ عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقدمه : همه س��اله در س��طح جهان، تعدادزيادی از افراد دچار آسيب نخاعی می شوند که نقش جنگ، حوادث 
رانندگی، حوادث غير مترقبه و بسياری از ديگر عوامل در بروز آن موثرند .تا سال 2005 تخمين زده شده است 
2/5 ميليون نفر از مردم جهان دچار آسيب نخاعی هستند که با توجه به وضعيت کشور ها ورعايت استاندارها و 
برنامه پيشگيرانه وشيوه زندگی اين آمار متغيير است . طبق آمارهای منتشره در اياالت متحده تقريبا 250 هزار 
نفر مبتال به آسيب های نخاعی گزارش که اين ضايعات در تمامی گروهای سنی مشاهده می شود . اين فرآيند 
در کانادا 30000 نفر و در استراليا 10000 نفر می باشد . در کشور ما ايران متاسفانه بررسی دقيقی انجام نشده. 
روابط عمومی انجمن حمايت از معلولين نخاعی ايران آمار در ايران را حدود 40 تا 50 نفر در هر يک ميليون نفر 
جمعيت در سال اعالم و علت بروز ضايعات نخاعی در ايران را 84% به علت سوانح وخصوصا رانندگی اعالم 

نموده است.

کلید واژه ها:  تصادفات،حوادث،ضایعاتنخاعی،ستونفقرات،اورژانسوفوریت.

روش : در اين مطالعه آينده نگر، درمدت 30 ماه تعداد56 مصدوم مبتال به آسيب وصدمات نخاعی بستری در 
بخش فوريتها، اورژانس وبخش های ICU)icu های جراحی، نورولوژی و جنرال ( بيمارستان آموزشی شهدای 
عشاير شهر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفتند . از تمامی نمونه ها و همراهان رضايت آگاهانه کسب گرديد 
. اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه و از طريق نيروهای 115، هالل احمر، پليس، همراهان و خود بيماران 

توسط پرسشگران جمع آوری وتکميل می گرديد .
یافته ها : در اين پژوهش آينده نگرطی مدت 30 ماه تعداد 56 نمونه مبتال به آس��يب وصدمات نخاعی 
مورد بررسی قرار گرفتند نتايج نشان داد ::: از نظر گروه سنی 46/4% در گروه سنی 35-26 سال و %19/6 
در گروه س��نی 25-17 س��ال قرار داشتند . از نظر جنس اکثريت نمونه ها يعنی 82/1% مرد و17/9 % زن 
بودند . از نظر شغل 17/9% آزادو راننده، 19/6 % بيکار، 14/3% کارگر، 23/2% محصل ودانشجو، %14/3 
کارمند و 11/7% خانه دار بودند . از نظر سطح تحصيالت،32/7% نمونه ها بی وکم سواد،50% ديپلم وتنها 
1/8% نمونه ها دارای تحصيالت باالتر از ليسانس بودند . از نظر تعيين محل بروز حادثه، 64/3% در شهر، 
10/7% در روستا و 25% در حاشيه شهر اتفاق افتاده بود واز نظر شيفت کاری بيمارستان بيشترين مورد 



پوستر326

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

يعنی 60/7% در شيفت کاری عصر، 28/6 % در شيفت شبکار و10/7% در شيفت کاری صبح بستری شده 
بودند . از نظر بررسی واعالم علت منجر به ضايعات نخاعی نتايج نشان داد، اکثريت نمونه ها 77% راننده 
يا سرنشين، 15/3% موتور سوار ها وترک نشين ها و 7/7% عابرهايی بوده اند که بوسيله ماشين يا موتور 
مصدوم شده بودند . ازنظر صدمات ايجاد شده در اندامها نتايج نشان داد 71/4% فلجويا آسيب در پاها، 
25%فلج يا آسيب در چهار اندام ودر 3/6% فلج يا آسيب در يکطرف بدن اتفاق افتاده بود.در خصوص آگاهی 
واطالع نيروهای 115، هالل احمر، آمبوالنس های خصوصی در خصوص مشکل وتشخيص مصدومين 
در هنگام تحويل مصدوم، 67/9% موارد افراد حمل کننده نسبت به تشخيص نسبی يا کامل مصدوم آگاه 
ودر 32/1% موارد از تشخيص کامال بی اطالع بودند. ازنظراستفاده از تجهيزات در حين انتقال مصدوم به 

بيمارستان نتايج بيانگر آن بود که 
 بحث و نتیجه گیری: در حوادث رانندگی، راننده ها در 57/7% از کمربند ايمنی استفاده نکرده بودند که 
عدم بستن کمربند ايمنی می تواند در بروز شدت حوادث وصدمات موثر باشد. ازنظر استفاده از تجهيزات 
مصرف شده برای مصدومين در حين انتقال، تنها 32% از کوالر استفاده، در 28/6% نمونه ها از بی حرکت 
کننده سر، ودر 41% نمونه ها حمل بيمار بدون تجهيزات الزم وصرفا توسط برانکار انجام گرفته بود که اين 
امر نشاندهنده فقر آموزشی در بين کارکنان فوريت های 115 و نيروهای جادهای هالل احمر می باشد. 
نيروهای حمل کننده سيستم 115، هالل احمر وافراد عادی در 32/1% موارد از تشخيص صدمات بيمار بی 
اطالع بودند در حالی که در67/9% موارد افراد حمل کننده مصدوم از تشخيص کامل ويا نسبی صدمات 

مصدوم مطلع بودند. 
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اپیدمیول�وژی مخاط�رات طبیع�ی در اس�تان آذربایجان ش�رقی: 
1954-2011

جواد بابائی *، محمد جواد مرادیان، فاطمه صادقی، محمد حسین قاسمی
Javad1403@yahoo.com ٭ دانشجوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه: مخاطرات طبيعی فرايندها يا پديده هايی هس��تند که در بيوس��فر زمين روی می دهند و می توانند حادثه 
آسيب زايی را به دنبال داشته باشند. اين مخاطرات هر روز در جهان اتفاق می افتند و منجر به نتايج قابل توجه 
انسانی، اقتصادی و محيطی می شوند.از آنجا تعيين وضعيت وقوع مخاطرات يکی از اقدامات اوليه در مديريت 

آنهاست، اين مطالعه به بررسی اپيدميولوژيک مخاطرات طبيعی استان آذربايجان شرقی پرداخته است. 
روش: اين مطالعه توصيفی-تحليلی گذشته نگر با استفاده از داده های موجود در تارنمای esinventarD  در 
بين سالها 1954 تا 2011 انجام شده است. کليه مخاطرات طبيعی ثبت شده مربوط به استان آذربايجان شرقی از 
تارنمای فوق استخراج شد و با شيوه های آماری توصيفی ) فراوانی- درصد( و نرم افزارهای آماری SPSS و 

Excel مورد تحليل و بررسی قرار گرفتند.

 یافته ها: در کل وقوع 467 مخاطره طبيعی ثبت شده بود که شامل272 سيل)58/2%(،136زلزله )%29/1(، 
16زمين لغ��زه )3/4%(، طوفان برف و تگرگ هرکدام با 10بار وق��وع)/2%(، 6 طوفان )1/3%(، 4 رعد و برق 
)0/9%(، آتش س��وزی جنگل و بهمن هرکدام با يک بار وقوع بودند. تبريز با 139 مخاطره طبيعی)%23/3( 
در رتبه اول قرار داشت. از 41 نوع بالی طبيعی شناخته شده، 10 نوع در استان اتفاق می افتد. روند وقوع 
مخاطرات طبيعی روبه رشد بوده و تنها در سالهای 2010-2001 اندکی کاهش در روند مشاهده می شود. 
بحث و نتیجه گیری: اس��تان آذربايجان ش��رقی يکی از مناطق مستعد از نظر مخاطرات طبيعی است. سيل 
شايعترين مخاطره طبيعی استان از نظر وقوع است. با وجود مستعد بودن منطقه، متاسفانه بسياری از وقايع بطور 
دقيق ثبت نمی شوند. مديريت موثر اين مخاطرات نيازمند اين است که داده های مربوطه بطور دقيق جمع آوری، ثبت 

و تحليل شوند. 
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درس آموخته های بخش بهداش�ت در زلزله منطقه ش�نبه و طسوج 
شهرستان دشتی استان بوشهر

میمنت توبه خاک *، عبدالمحمد خواجه ئیان، محمد مهدی خواجه ئیان، عبدالخالق جهانگرد، کورش 
نخعی، آزیتا چاهشوری، حسین حمایتی

tobekhak.meimanat@yahoo.com ٭ کارشناس معاونت بهداشتی بوشهر

مقدمه : تأثير حوادث غيرمترقبه نظيرزلزله برشرايط بهداشتی منطقه ازجمله مهمترين تبعات منفی اينگونه 
باليا بشمار مي آيد.زلزله بخش شنبه و طسوج37کشته وحدود1000نفرمجروح برجای گذاشت.درمراحل 
اوليه بحران مراقبت های بهداش��تی عامل اصلی بقا هس��تندبحران ها هميشه تاثيرچشمگيری بربهداشت 
عمومی ورفاه جمعيت آس��يب دي��ده برجامی گذارند. برنامه های اوليه بهداش��تی دربحرانها بايد طوری 

طراحی گرددتا بيشترين خدمات بهداشتی به بيشترين افرادجامعه ارائه شود. 
روش: در اين مطالعه که به صورت مش��اهده ای-مقطعی می باشددرس آموخته های بخش بهداشت 

درزلزله بخش شنبه وطسوج شهرستان دشتی مورد بررسی قرارگرفت. 
یافته ها: پس ازوقوع زلزله وبدنبال آن س��يل درمنطقه عوامل موثربرسالمت دستخوش تغييراتی شده 
بودکه باتوجه به ش��رايط آب وهوايی منطقه کنترل اين عوامل اهميت فراوانی داشت.عليرغم ناکافی بودن 
تجهيزات دربخش بهداشت روزانه تعداد 14تيم درمنطقه فعال بودندوفعاليتهای آموزش بهداشت،بهداشت 
محيط،س��المت خانواده،کنترل بيماريهاوس��المت روان راانجام می دادند. بررسی های انجام شده نشان 
دادکه عليرغم وجودکميته های مختلف درس��طح اس��تان ودانش��گاه،درهنگام وقوع بح��ران کماکان به 
طورکالس��يک وبرنامه ريزی ش��ده ازقبل عمل نمی شودکه اين موضوع س��بب بروز مشکالت متعددی 
دربخش بهداش��ت ميش��ودکه مهمترين آنهاعبارتنداز:اتخاذتصميمات غيرکارشناس��ی درحوزه سالمت 
توس��ط افرادغيرمرتبط،اضافه ش��دن باروظايف سايرنهادهابرسيستم بهداشتی،ضعف درهماهنگی های 
درون بخشی وبرون بخشی،موازی کاری دردس��تگاههای ارائه خدمات. وجود مشکالت بهداشتی ازقبل 
ياوقوع بحرانی مانند زلزله دريک منطقه آنرادرمقابل س���اير بالياازجمل�ه سي�ل بسي�ار آسيب پذيرترمی 

نمايد. 
بح�ث و نتیجه گی�ری: با توجه به احتمال بروز بحرانهای مختلف درکش��ورتوجه به مديريت خدمات 
بخش بهداش��ت درباليا به عنوان يک ضرورت الزم است.به منظور حل معضالت بهداشتی باليا بايستی 
ساختاردرستی براس��اس تجربيات بدست آمده ازمواردمشابه نهادينه گردد.هماهنگی های برون بخشی 
درمديريت خدمات بهداشتی بسيارضرورت داردوبه دليل خالء موجوددراين زمينه بيشترين وقت مديريت 
دربخش خدمات بهداش��تی درجلب همکاريها تلف می ش��ود.در حوادث غيرمترقبه ارائه خدمات بهداشتی 
نيازمندمديريت قوی وکارآمداست تا بتواند عملکرد خود رابه نحواحسن انجام دهدکه اين مهم باآموزش 
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تخصصی و مداوم تيمهای بهداشتی درغالب مانورهای ميدانی درارتقاء توانمندی تيمهای بهداشتی بسيار 
موثرواقع خواهد شد.تامين تجهيزات جهت تيمهای بهداشتی بايستی دراولويت قرارگيرد. 

واژه هاي کلیدي: درسآموختهها،بهداشت،زلزله،شنبهوطسوج
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بررس�ی همه گیرشناسی حوادث و سوانح در جمعیت تحت پوشش 
مراکز بهداش�تی درمانی ش�هری و روس�تایی شهرستان مشگین شهر، 

1391

اسالم مرادی اصل *، مهدی صالحزاده، اکبر گنجی، کاظم محمدحسینی، فتح اله عین اله زاده
moradiasl83@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مقدمه  : در جهان بيش از 5 ميليون نفر در نتيجه آسيبهای ناشی از حادثه ها می ميرند که يک دهم همه مرگ ها 
را شامل می شوند و دهها ميليون نفر به اين دليل به مراکز فوريتهای پزشکی مراجعه می نمايند. اگر چه سوانح 
وحوادث خارج از منزل س��هم قابل توجهی از کل حوادث را ش��امل می شود ولی ميزان وقوع حوادث خانگی و 
عوارض ناش��ی از آن نياز به بررس��ی دارد.لذا اين مطالعه به منظور بررسی اپيدميولوژيک حوادث خانگی در 

مراجعه کنندگان بيمارستان مشگين شهر در سال 1391 طراحی و اجرا گرديد. 
روش : در اين مطالعه گذشته نگر مقطعی تعداد 3773 نفر از جمعيت تحت پوشش شهرستان مشگين شهر به 
علت سوانح وحوادث خانگی که در سال 1391 به اورژانس بيمارستان مشگين شهر مراجعه نمودند مورد بررسی 

قرار گرفتند و نتايج بدست آمده عمدتا بوسيله آمار توصيفی وتحليلی مورد بررسی قرار گرفتند. 
یافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين در صد فراوانی حوادث در افراد مورد مطالعه به ترتيب 
تصادفات )28%( ضربه وسقوط)21%( خشونت)18%( مسموميت )17%( وعقرب وما وحيوان گزيدگی )%10( 
گزارش گرديدو بين نوع حادثه و جنس افراد رابطه معنی داری وجود داشت.ارتباط معنی داری بين سن، منطقه 
جغرافيايی، فصل سال و نتيجه حادثه وجود داشت.آسيب پذيرترين گروه سنی 21-30 سال بودند و بيشترين 

حوادث در فصل بهار وتابستان رخ داده بود. 
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتايج بدست آمده درصد قابل توجهی مربوط به تصادفات و ضربه وسقوط 
می باشد که در اين مورد توصيه می شود برنامه های آموزشی جهت کاهش اين نوع صدمات و پيامد آن انجام 

شود. همچنين اين برنامه با توجه به اکثريت موارد در گروه سنی زير 30 تمرکز داشته باشد. 

واژه هاي کلیدي: سوانح،ضربه،مشگینشهر،ایران
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بررسی س�طح آگاهی و مهارت پرسنل فوریتهای پزشکی شهرستان 
گناوه از تریاژ کودکان

محمود رضایی *، مرجان فروردین، عبداحسین موسوی، مینا فروردین
m_avril52@yahoo.com ٭ پرستار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه: ترياژ به مفهوم عام سيستمی است که توسط تيم فوريتهای پزشکی در موارد بحران مورد استفاده قرار 
می گيرد. و هدف اصلی آن، تعيين اولويت های پزشکی و فعاليت های درمانی برای افزايش تعداد نجات يافتگان 
است. از ديدگاه محققان آسيب شناسی اجتماعی، بحران بر هر گروه سنی تاثير خاص می گذارد و کودکان نسبت 
به گروه های سنی ديگر، از شدت باالتری برخوردار هستند. آسيب های کودکان، از نوزادی تا نوجوانی يکی از 
پرتنش ترين رويدادها برای تيم فوريتهای پزشکی بشمار می رود و اقدامات درمانی برای اين تيم مشکالت خاصی 
بدنبال دارد. نقش تيم فوريتهای پزشکی در مراقبت و درمان کودکان در خدمات پيش بيمارستانی با آموزش افراد 

شروع می شود، بنابراين بررسی و آگاهی آنان در انجام ترياژ کودکان ضروری بنظر می رسد.
 روش : اين مطالعه از نوع نيمه تجربی و مقطعی بوده و ابزار گرد آوری داده ها اطالعات پرسشنامه و چک 
ليستی که از دو قسمت آگاهی و مهارتی پرسنل فوريتها را در زمينه ترياژ کودکان مورد بررسی قرار می دهد، 
تنظيم گرديد که روايی و پايايی آن توسط مديريت بحران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورد تاييد قرار گرفت. 
جامعه آماری کليه پرسنل شاغل در مرکز فوريتهای پزشکی شهرستان گناوه می باشد. داده های اين مطالعه 

توسط تيم پژوهش تکميل و به کمک نرم افزار spss تحليل آماری گرديد.
 یافته ها : اين پژوهش نشان دادد که 100% شرکت کنندگان مرد هستند . ميانگين سن انان 26سال، از 
نظر مدرک تحصيلی 60% فوريتهای پزشکی، 25% پرستار و 15% بهيار هستند. ميانگين سابقه کاری در 

مرکز فوريتها 7 سال است .
ميزان آگاهی پرسنل در خصوص تعريف ترياژ، اولويت بندی ترياژ، انتقال مصدوم به مراکز درمانی و 

وسايل مورد نياز باالی 60% و از نظر مهارت بالينی کمتر از 50% گزارش گرديد. 
بحث و نتیجه گیری: نقش کليدی پرسنل فوريتها در کاهش موربيديته و مورتاليته کودکان با انجام ترياژمناسب 
حائز اهميت است. و پرسنل فوريتها بايد نقش بيشتری از يک ناظر در صحنه هنگام ارائه خدمات پيش بيمارستانی را 
ايفاء کنند. با توجه به نتيجه پژوهش انجام شده،  مسئوليت حرفه ای پرسنل فوريتها بهبود دانش ومهارت بالينی آنان و 
آموزش مداوم مراقبت های پيشرفته کودکان می باشد . هم چنين با حضور و آموزش در بيمارستان های کودکان يا 

بخش اورژانس کودکان بتوانند، مهارتهای بالينی خود را افزايش دهند. 

واژه هاي کلیدي: تریاژکودکان،پرسنلفوریتهایپزشکی،مهارتهایبالینی
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بررسی اقدامات بهداشتی انجام شده در مراسمهای شادی و سوگواری 
در شهر خرم آباد

مسعود بهزادی فر *، میثم بهزادی فر، نبی اهلل شمس بیرانوند
Mbehzadifar59@yahoo.com ٭ دانشجو دانشگاه علوم پزشکی یزد

مقدمه : برگزاری مراس��م های شادی و سوگواری به مناسبت های مختلف در کشور ما باعث گردآمدن 
افراد برای برگزاری آن مراسم می باشد.پذيرايی در اين گونه مراسم ها در سراسر کشور به انواع مختلف 
انجام می گيرد.رعايت اصول پيشگيری در تهيه،اوزيع و مصرف مواد غذايی نقش مهمی در پيشگيری از 
بروز بيماری در آن مراس��م خواهد داشت.اين مطالعه به منظوربررسی اقدامات بهداشتی انجام شده در 

مراسم های شادی و سوگواری شهرخرم آباد انجام شده است. 
روش : اين مطالعه از نوع توصيفی - تحليلی اس��ت که برروی 50 مراس��م برگزار شده در شهر خرم 
آباد برگزار گرديده است صورت گرفت.اطالعات اين مطالعه از طريق پرسشنامه ای که در مراسم تکميل 
می شد استخراج گرديده و از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مراسم ها در سه 
سطح1- تهيه مواد غذايی اوليه،2 – توزيع مواد غذايی و 3 – مصرف توزيع مواد غذايی مورد بررسی قرار 
گرفت.موارد بررسی عبارت بودند از مواد غذايی که به صورت خام تهيه می شدند،ظروف مورد استفاده 
ونحوه شستش��وی آنها،طريقه پخت،ظروف مورد اس��تفاده در زمان توزيع غذا و نوش��يدنی های مورد 

استفاده بود.مطلوبيت رعايت نکات بهداشتی در سه سطح ضعيف،متوسط و خوب تقسيم بندی گرديد.
 یافته ها : از مجموع 50 مراس��م مورد بررس��ی در اين مطالعه 25 مراسم مربوط به شادی و 25 
مورد مربوط به س��وگواری و عزاداری بود.از مجموع اين مراس��م ها 19 % در روستاها و 81 % در 
ش��هر برگ��زار گرديد.از اين تع��داد 13 % در تاالرها و 87 % در منازل افراد برگزار گرديد.متوس��ط 
حضور در مراس��م ش��ادی 18±680 نفر و در مراسم س��وگواری 13±219 نفر بود.در زمينه سطح 
رعايت نکات بهداش��تی مواد غذايی که به صورت خام تهيه شده بودند 43 % ضعيف،34 % متوسط 
و 23 % نکات را خوب رعايت کرده بودند.در زمينه سطح رعايت نکات بهداشتی در هنگام پخت و پز 
و شستشوی ظروف 51 % ضعيف، 24 % متوسط و 15 % نکات بهداشتی را خوب رعايت کردند.در 
زمينه وسايل و ظروفی که هنگام مصرف غذا افراد استفاده می کردند 38 % ضعيف، 24 % متوسط 
و 38 % نيز مسائل بهداشتی را رعايت کرده بودند.همچنين 42 % افرادی که درطبخ مواد غذايی نقش 

داشتند دارای کارت سالمت و 58 % فاقد کارت سالمت يا دارای کارت سالمت فاقد اعتباربودند. 
بحث و نتيجه گيری: با توجه به نتايج بدست آمده از مطالعه فوق متاسفانه در مراسم ها رعايت نکات 
بهداش��تی کمتر مورد توجه قرار می گيرد.با عنايت به اينکه تعداد زيادی از افراد در يک مراس��م حضور 
دارند،بروز بيماريهای منتقله از آب و غذا می تواند مش��کالت زيادی را برای سالمت جامعه در بر داشته 
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باشد.برای پيشگيری از بروز بيماريها در مراسم ها آموزش و اطالع رسانی نقش عمده ای خواهد داشت.
نظارت مسئولين بهداشتی نيز می تواند باعث ارتقاء شاخص های سالمت در حوزه مراسمها گردد. 

واژه هاي کلیدي: اقداماتبهداشتی،مراسمها،خرمآباد
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بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک مصدومین ناشی ازسوانح ترافیکی 
شهرستان سمنان درسال 90-91

آزاده نائیجی *، فهیمه ساالری، سهیال بیات، فریده کامران، محسن پورعزیزی، مجید میرمحمد خانی
٭ دانشجو علوم پزشکی سمنان 

مقدمه : سوانح ترافيکی، مهم ترين عامل مرگ و مير درکشورهای در حال توسعه و نخستين علت مرگ و 
مير در سنين زير 40 سال می باشد. پيش  نياز بهبود وضعيت سوانح  ترافيکی و پيش گيری از آن شناسايی 
مولفه های تاثيرگذار در هر منطقه اس��ت. اين مطالعه با هدف بررس��ی ويژگی های اپيدميولوژيک سوانح 

ترافيکی شهرستان سمنان در دو سال اخير انجام شده است. 
روش : اين مطالعه به صورت توصيفی مقطعی در س��ال های 91-90 انجام ش��د. اطالعات مربوط به 
مصدومين، به روش سرشماری و با بررسی پرونده های اطالعات اورژانس بيمارستان اميرالمومنين)ع( 
س��منان و چک ليس��ت های از پيش طراحی شده صورت گرفت. چک ليس��تها به صورت ماهانه توسط 
کارشناس��ان آموزش ديده فناوری اطالعات سالمت تکميل و در آرشيو اطالعات ذخيره شد. تمام موارد 
ارجاعی به بيمارس��تان که با کد v99-v01ثبت ش��ده بودند، وارد مطالعه ش��ده و تنها مواردی که داری 

نقايص اساسی در اطالعات بودند، از مطالعه کنار گذاشته شد. 
یافته ها: از تعداد 6112 مورد مصدوم ناش��ی از س��وانح ترافيکی در طی دو س��ال، 4251 نفر را 
مردان ) 69/5 % ( و مابقی را زنان تش��کيل می دادند. 54% ازس��وانح درون ش��هری و مابقی برون 
شهری گزارش شده بود. بيشترين وضعيت مصدومين در اثر تصادفات خودرو )راننده و سرنشين( 
بود که تقريبا دو سوم موارد را در بر می گرفت و پس از آن مصدوميت موتور سواران )%22/27( 
و عابرين پياده )14/39%( ثبت گرديد. بيش ترين س��وانح ترافيکی در س��ال 90 و در فصل تابستان 
)ماه ش��هريور( و در سال 91، فصل تابس��تان )ماه تير( بود و در حدود 70 درصد مصدومين تنها 
مصدوميت سطحی داشتند. در تقسيم بندی گروه های سنی بيشترين تصادفات در گروه سنی 24-
18 )26/03%( و پس از آن به ترتيب گروه های سنی 39-30 و29-25 قرار داشتند. حداقل وحداکثر تعداد 

مصدومين در ماه به ترتيب 166و344 نفر بود. 
بحث و نتیجه گیری: نتايج مطالعه نش��ان می دهد، به طور ميانگين ماهانه 255 نفر مصدوم ناشی از 
س��وانح ترافيکی به اين مرکز اورژانس در شهرس��تان سمنان مراجعه می کنند و يا ارجاع داده می شوند 
که البته بيش��تر اين افراد تنها دچار مصدوميت های س��طحی هس��تند. اين حجم بيمار، عالوه بر تحميل 
هزينه های پرس��نلی و درمانی، می تواند منجر به کاهش کيفيت خدمات دهی اورژانس بيمارستانی شود. 
همانگونه که مشاهده می شود بيشتر مصدومين مردان و در گروه سنی فعال می باشند که نه نتها باعث 
آسيب به افراد در بهترين دوره زندگی از نظر کارايی و بازدهی می شود، بلکه هزينه های مالی، روانی و 
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درد و رن��ج را ب��ه خانواده و جامعه تحميل می کند. نکته کاربردی ديگر در اين تحقيق ميزان باالی موارد 
ارجاعی سوانح برون شهری به اين مرکز می باشد که توجه بيش تر مسئولين نظام سالمت استان سمنان 

را جهت برنامه ريزی های بيش تر در جهت تکميل و تجهيز اين مرکز بيان می کند . 

واژه هاي کلیدي: سانحهترافیکی،مصدوم،سمنان
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اقدامات زیست محیطی و بهداشتی در شرایط بحران

حافظ گلستانی فر *، کاظم مقصودی، سپیده اسماعیلی، علی بهشتی
hafezg143@gmail.com*

شرايط اضطراری وضعيتی پيش بينی و طراحی نشده ای است که می تواند منجر به مرگ افراد يا آسيب جدی به 
کارکنان، مشتريان يا جامعه و همچنين باعث توقف عمليات کاری و صدمه به محيط زيست شود. اقدامات بهداشتی 
و زيست محيطی در شرايط اضطراری يکی از ارکان اساسی مديريت بحران می باشد. اغلب بحران ها چه طبيعی و 
چه دست ساز بشر، اثرات نامطلوب زيست محيطی و بهداشتی از جمله آلودگی هوا،آب و خاک،خسارت و نابودی 
زيستگاه ها،کمبود آب و مواد غذايی، نابودی برخی گونه ها، انتشار بيماری ها،شيوع مسموميت های غذايی از 
عواقب بحران ها می باشند.در اين مقاله سعی شده است تهديد های زيست محيطی و اقداماتی که جهت حفظ محيط 
زيست در برخورد با بحران ها الزم است انجام دهيم و با اقدامات بهداشتی مورد نياز در قالب اقدامات قبل، حين 

و بعد از عمليات آشنا شويم.

واژه هاي کلیدي: محیطزیست،بهداشت،بحران
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تحلیل الگوی جنسی آسیب های کودکان شهر بیرجند

علیرضا عباسی، سید محمد رضا حسینی *، نرجس مصطفوی
HOSSEINI.SMR1@YAHOO.COM ٭دستیاردکتری تخصصی سالمت دربالیاوفوریتهاعلوم پزشکی

مقدمه : حوادث يکی از علل عمده مرگ و مير کودکان خصوصا در کشورهای با در آمد پايين و متوسط می باشد 
و دستيابی به اطالعات الزم برای پيشگيری از بروز و همچنين آمادگی برای ارائه خدمات فوريت های پزشکی 
مناس��ب در زمان بروز حوادث کودکان ضروری اس��ت. اما آمار مدون و الگوی دقيقی از طيف حوادث دوران 
کودکی در ايران برای تدوين برنامه های کنترل و پيشگيری در اختيار نمی باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسی 

الگوی آسيب های کودکان با مقايسه بين آسيب های پسران و دختران انجام شد. 
روش : اين مطالعه مقطعی کليه ماموريت های اورژانس پيش بيمارستانی کودکان از ديماه 1386 لغايت خرداد 
1391 از نظام ثبت اطالعات اورژانس ش��هر بيرجند استخراج و داده های دموگرافيک و مکانيسم آسيب تحليل 

گرديد. 
یافته ها: 18.7% از مجموع ماموريت های اورژانس پيش بيمارستانی صورت گرفته برای تمام سنين 
مربوط به کودکان بود. از مجموع آسيب ها در کودکان منتقل شده به بيمارستان، حوادث ترافيکی با %69.3 
بيشترين مورد را بخود اختصاص داده بود و سقوط )17.2%(، مسموميت )6.1%(، ضرب و جرح )%3.3(، 
سوختگی )1.6%(، خفگی )0.7%( در رتبه های بعدی قرار داشتند. در هردو گروه دختران و پسران، فراوانی 
حوادث مرتبط با حمل و نقل و بدنبال آن سقوط نسبت به ديگر آسيب ها بيشتر بود. ولی حوادث ترافيکی 

در پسران با 52.4% در مقابل فراوانی 19.6% در دختران )0.01(

واژه هاي کلیدي: آسیب،کودکان،الگویجنسی،فوریتهایپزشکیپیشبیمارستانی،بیرجند



پوستر338

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

بررسی فراوانی وعلل سوختگی درمراجعه کنندگان  بخش سوختگی 
بیمارستان نکویی قم در سال 91

فاطمه عسگری *، احمد غفارزاده مطلق
fatimah_5739a@yahoo.com ٭ ارشد دانشگاه علوم پزشکی قم

مقدمه: سوختگی يکی از معضالت جامعه امروزی است و مسائل جانبی بسياری را برای بيمار سوخته و خانواده 
وی به همراه دارد. هدف از اين پژوهش بررسی فراوانی و علل ايجاد کننده بر حسب وسعت و درجه سوختگی در 

بخش سوختگی نکويی می باشد. 
روش : مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفی مقطعی است که بر روی کليه بيماران سوختگی بستری 
شده درسال91 در بيمارستان نکويی انجام گرفت. جهت گردآوری اطالعات از چک ليست استفاده شد و 
تکميل چک ليست با استفاده از اطالعات موجود در پرونده بيماران صورت گرفت. داده ها با استفاده از 
نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: از 1645 بيمار مراجعه کننده سوختگی به واحد 
اورژانس، 292بيمار )72% مرد و 28% زن( در بخش سوختگی بستری شده بودند) معادل18%(. شايعترين 
علت س��وختگی در بيماران بستری، س��وختگی با آب جوش ) 26%( و سوختگی با گاز )24%( بوده است. 
3% از مراجعين سوختگی به علت خوسوزی بستری شده بودند که در مردان بيشتر بوده است. بيشترين 
بيماران با درصد سوختگی 19-10 درصد و درجه دو سوختگی بستری شده بودند. بيشترين بستری در 
طيف سنی 10-1 سال ) 27%( و 39-30 سال )23%(بوده است. در اين مطالعه، موارد فوت بستری 5% و 

موارد اعزام 7% بود.
بحث و نتیجه گیری: نتايج امارها نشان دهنده تهديدی جدی برای کودکان و سنين فعال و جوان می باشد که 
الزم است با باال بردن سطح اگاهی جامعه بويژه مادران در مورد روشهای پيشگيری و درمان اوليه بيمار و نيز 

نحوه انتقال بيمار به بيمارستان اقدام نمود. 

واژه هاي کلیدي: علتسوختگی،درجهسوختگی،درصدسوختگی
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عوامل مرتبط بامرگ و میر و جراحت درتصادفات رانندگان موتوری 
در خراسان شمالی،نوروز 1391

جواد رضازاده *، سید محمد علوی نیا، رضا گنجی، صفدر جباری
rezazadeh.1988@gmail.com ،٭ کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مقدمه: مرگ ومير و جرح ناشی از تصادفات در کشورهای جهان سوم اکثرا در ميان عابران پياده، مسافران و 
موتورسيکلت سواران رخ مي دهد.رشد هم زمان جمعيت جوان کشور و توليد موتور سيکلت  باعث استفاده افراد 
زيادی از اين وسيله شده است. با توجه به قرار داشتن خراسان شمالی در مسير حرکتی حرم مطهر امام رضا )ع( 
و پر رفت و آمد بودن اين مسير در ايام نوروز لذا پژوهش حاضر با هدف تعين عوامل مرتبط بر تصادفات منجر 

به جرح و فوت در موتورسواران استان خراسان شمالی در نوروز 1391 انجام شد.
 روش : در اي��ن مطالعه مقطعی که از تاريخ 25 اس��فند ماه 1390 ت��ا 15 فروردين 1391 به مدت 20 روز به 
صورت سرش��ماری انجام گرفت، اطالعات مورد نظر از طريق چک ليستی گردآوری گرديد که شامل 3بخش 
مشخصات دموگرافيک، مشخصات حادثه و مشخصات حادثه ديده بود. جهت تجزيه تحليل داده ها از آزمون های 

آماری t-test و کای دو استفاده شد.
 یافته ها : 122 تصادف موتورسوار رخ داد که تمامی رانندگان مرد و 70 مورد )57.9%( از آنها متاهل، 
با ميانگين سنی 10.6±27.3 بودند. 106 موتور سوار )86.9%( فاقد گواهينامه رانندگی بودند و 98.4% نفر 
از موتورسواران هنگام حادثه کاله ايمنی نداشتند. بيشترين نوع صدمه آسيب آسيب به اندامه )53%( بود. 
2.5% صدمات به سرو گردن باعث مرگ و 64.1% باعث مصدوميت های منجر به بستری گرديد. 71.4% از 
صدمات لگن وتنه، 64.3% صدمات اندامها و 58.3% صدمات چندگانه باعث راهی شدن موتورسواران به اتاق 
عمل گرديد. بين مرگ و استفاده از کاله ايمنی ارتباط وجود داشت و هر دو مرگ در کسانی رخ داده بود که کاله 

(p-value) ايمنی استفاده نکرده بودند

واژه هاي کلیدي: تصادف،موتورسیکلت،جرح،مرگومیر،خراسانشمالی
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بررس�ی دموگرافیک بیماران ترومایی ناش�ی از تصادفات رانندگی 
بستری در بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان در سال1391

 آزاده نائیجی،سهیال بیات،حلیمه جمال،محسن پورعزیزی،فهیمه ساالری،مجید میرمحمدخانی*، 
صدیقه احمدی

٭ هیئت علمی علوم پزشکی سمنان 

هدف: سوانح ترافيکی در کشورهای صنعتی شايع ترين علت مرگ جوانان به شمار می رود و در کشورهای در 
حال توسعه نيز 65 درصد مرگ ها و 90 درصد ناتوانی ها ناشی از اين معضل است. سوانح ترافيکی در کشور 
اي��ران به صورت اپيدمی در آمده و رتبه بااليی را در جهان از نظر آمار تصادفات جاده ای دارد. اين از آنجايی 
که اطالعات در مورد انواع تصادفات و جزئيات مربوط به آن ها می تواند در سياستگذاری های پيشگيرانه جهت 
کاهش سوانح رانندگی مؤثر باشد لذا هدف از انجام اين مطالعه بررسی دموگرافيک بيماران ترومايی ناشی از 
سوانح ترافيکی در شهرستان سمنان می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفی مقطعی می باشد 
که با استفاده از داده های موجود در پرونده های تمام بيماران ترومايی ناشی از سوانح ترافيکی که از فروردين 
تا اسفند سال 1391 در بيمارستان اميرالمؤمنين شهرستان سمنان بستری شده بودند و به صورت سرشماری 
انجام شد. ابزار مطالعه جهت گرد آوری اطالعات چک ليست پژوهشگر ساخته می باشد که بر اساس جستجو در 
متون علمی و مشورت با صاحب نظران تهيه شد. پس از بررسی روايی صوری و محتوايی، چک ليست نهايی با 

مراجعه به پرونده بيماران تکميل گرديد. دادها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفی آناليز شد. 
یافته ها: از تعداد 1028 مصدوم بستری شده در سال1391 در بيمارستان اميرالمؤمنين سمنان %69/9 
مرد و مابقی زن بودند. دامنه سنی مصدومين بين کمتر از يکسال تا 89 سال بود به طوری که ميانگين )± 
انحراف معيار( سن مصدومين 17/67±31/51 سال بود. بيشترين تعداد بستری در ماه شهريور )%13/1(، 
ش��ايعترين نوع وسيله نقليه، خودروی س��واری )57/4%( و بعد از آن موتورسيکلت )30/5%( بود. %15/8 
مصدومين عابر پياده، 36/8% راننده و 40% سرنش��ين وسيله نقليه بودند. تنها 20/7% بيماران از کمربند 
ايمنی استفاده کرده بودند. شايع ترين يافته بالينی در بيماران تندرنس موضعی در محل آسيب )44/6%( و 
پس از آن شکستگی بسته )41/9%( و کمترين نوع ضايعه مربوط به قطع عضو )1/6%( و سوختگی )%0/3( 
بود . برای اکثر بيماران اقدامات پاراکلينيکی راديولوژی)90/3%( و سی تی اسکن )61/7%( انجام شده بود. . 

تنها 1/8 درصد از مصدومين سوانح ترافيکی پس از بستری در بيمارستان فوت شدند. 
نتیجه گیری: نتايج نشان داد اکثر مصدومين قشر جوان و فعال جامعه بودند و مردان بيش از زنان دچار 
آسيب شده بودند. از دست دادن نيروی فعال جامعه و هزينه های مربوط به اقدامات درمانی بار مالی زيادی را 
به خانواده ها و جامعه وارد می کند. همچنين حجم زياد تصادفات و انجام اقدامات پاراکلينيکی متعدد و پرهزينه 
بار اقتصادی زيادی را به نظام سالمت تحميل می نمايد. اتخاذ تدابيری مؤثرتر جهت کنترل بهتر سوانح ترافيکی 
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به خصوص سرنشينان و رانندگان خودرو های سواری و موتورسيکلت و توجه به جنبه های آموزش جدی تر 
مقررات راهنمايی و رانندگی و فرهنگ سازی، می تواند به عنوان گام هايی مفيد در جهت کنترل اين اپيدمی خاموش 

به حساب آيد. 

واژه هاي کلیدي: واژگانکلیدی:دموگرافیک،تروما،تصادفاترانندگی،بستری
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مکانیسم های بالقوه سالمت و تغییرات آب و هوایی

پریسا شجاعی *، دکتر حمیرا سجادی
shojaee7@gmail.com ٭ دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: باليا به ندرت طبيعی هستند ولی خطرات هميشه طبيعی هستند. حوادث آب و هوايی شديد، پديده فيزيکی 
طبيعی هستند وليکن برهم کنش آنها با آسيب پذيری های زندگی بشراست که از آنها حوادث غيرمترقبه می سازد. 
تغييرات آب و هوا نه فقط بر متوسط دما بلکه دمای شديد، احتمال باليای طبيعی مرتبط با آب و هوا را نيز افزايش 
می دهد. پيامدهای سالمت حتی زمانی که بوسيله آسيب پذيری های فردی تعيين می شود، به طور قوی به وسيله 
عوامل اقتصادی و اجتماعی و عملکرد سيستم های سالمتی تأثير می پذيرد. افزايش تشخيص فرآيند تغييرات آب 
و هوا، منجربه افزايش عالقمندی محققان سالمت به ارزيابی مکانيسم های بالقوه تآثيرگذاری اين پديده بر سالمت 

شده است.
روش: در اين مقاله مروری اثرات بالقوه سالمت تغييرات آب و هوايی بيان می شود. 

يافته ها: مس��يرهای عليتی زيادی وجود داشته باشند که اثرات تأثيرگذاری تغييرات آب و هوا بر سالمت را 
نشان می دهند. احتماالً باالنس کلی اثرات سالمت، منفی خواهد بود و افراد ساکن در کشورهای کم درآمد به طور 

خاصی در برابر اين اثرات، آسيب پذير خواهند بود. 
بحث و نتیجه گیری: وفق يافتن با تغييرات آب و هوا نيازمند استراتژی های سالمت عمومی و نظارت و مراقبت 
ارتقاء يافته است. تخفيف تغييرات آب و هوايی بوسيله کاهش مصرف سوخت های فسيلی و افزايش تعداد کاربری 
های تکنولوژی های تجديد شدنی انرژی، از طريق کاهش قرارگيری در معرض آلودگی هوا، باعث ارتقاء سالمت 

در کوتاه مدت می شود. 

واژه هاي کلیدي: تغییرآبوهوا،سالمت،مسیرهایعلیتی،مکانیسم
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وضعی�ت آمادگ�ی خانواره�ای اس�تان آذربایجان ش�رقی در برابر 
مخاط�رات طبیعی و مقایس�ه آن با وضعیت کش�ور بر اس�اس مطالعه 

IrMIDHS سال 1389

فریبا صادقی *، مینو برادران، معصومه انصاری، ناصر رهبری
frbsadeghi@yahoo.com ٭ کارشناس سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی

از 44 باليای طبيعی دردنيا 33 مورد به صورت مداوم در نقاط مختلف کشور اتفاق ميافتد. ايران ششمين کشور 
از 10 کشور اول بالخيز دنياست. در برخی کشورها سيستم آموزش ديده و تخصصی نظير ارتش وجود دارد 
که هنگام بروز حادثه به کنترل بحران پرداخته و آن را به سازمانهای مربوط تحويل ميدهند. در برخی کشورها 
سيستم مديريت مبتنی بر جامعه است که هنگام بروز حادثه کار را به مردم واگذار ميکنند و در برخی نظير ايران 
ترکيبی از اين 2 سيستم ميباشد يعنی هنگام بروز بحران سازمانی توانمند در کنار کمک و همکاری مردم است. 
ش��ناخت آحاد جامعه از حوادث ونحوه پيشگيری با آن امری ضروری است. عدم دسترسی گروه های آسيب 
پذير به خدمات به داليل شرايط سنی، فيزيکی، فيزيولوژيکی و روانشناختی ميتواند آنها را در معرض صدمات 

قرار دهد. 
روش : اين يک مطالعه توصيفی و تحليلی است که درآن از روش خوشه گيری در خوشه های با تعداد 10 
خانوار و بدون جايگزين اس��تفاده شده است. اطالعات از آمار سرشماری سال 1385 کشور بدست آمده و در 

استان آذربايجان شرقی 109 خوشه شهری و 50 خوشه روستايی نمونه گيری و مورد بررسی قرار گرفتند.
 یافته ها: اطالعات جمع آوری شده از خانوارها در بررسی سال 1389 نشان داد 31/84% خانوارها در 
يک سال گذشته گفتگو يا جلسه ای با اعضای خانوار درباره" آمادگی برای مخاطرات" داشتند. اين ميزان 
در استان آذربايجانشرقی 29/97% بود. کمترين ميزان و بيشترين درصد به ترتيب در استان سيستان 
و بلوچس��تان با 11/12% و لرستان با 42/95% بود. در مناطق شهری و روستايی به ترتيب اين شاخص 
34/19% و 26/13% بود. درکش��ور تنها 8/43 % خانوارها "کيف اضطراری" برای مواقع بحران داش��تند. 
درصد اين شاخص در استان آذربايجانشرقی 12/48%،کمترين ميزان در کشور در استان قم با 0/48% و 
بيشترين در لرستان با 18/65% بود. در مناطق شهری و روستايی به ترتيب اين شاخص 9/83% و %5/03 
بود. در کل کش��ور 7/69% خانواده ها "برنامه ويژه برای کمک به اعضای آسيب پذير خانوار در شرايط 
اضطراری" پيش بينی کرده بودند. اين ش��اخص در سطح شهر و روستا به ترتيب 8/04% و 6/83% بود. 

بيشترين ميزان در استان بوشهر با 17/99 % و کمترين در استان يزد با 2/53 % بود.
 بحث و نتیجه گیری: پيشگيری موثرترين و کم هزينه ترين راهکارها در مقابله با باليا است. آموزش های 
مناسب و مستمر در تمام سطوح جامعه ودر روستاها که امکانات،دسترسی به راههای ارتباطی و...کمتر است 
ضروريست. آموزش مردم،خانواده ها،رابطين سالمت، مسولين مدارس،ادارات و محل های تجمع و... ضروريست. 
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آموزش نحوه مراقبتها در افراد آسيب پذير و نحوه مقابله با مخاطرات در سه سطح قبل، حين و بعد از وقوع باليا 
از عوامل موثر ميباش��د. استانداردسازی دروندادها، تسهيل دسترسی به لوازم ساده مانند کيف اضطراری و 
ملزومات آن بايد مدنظر باشد. اين امر بايد جزو برنامه های اساسی سياستگزاران، رسانه ها، متوليان سالمت و 

ساير بخشهای درگير باشد . 

واژه هاي کلیدي: بالیایطبیعی،کیفاضطراری،گروهآسیبپذیر
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بررس�ی عوام�ل موثر بر اس�ترس ش�غلی کارکنان ش�اغل در بخش 
فوریت های پزشکی شهرستان گناباد

مهدی مجدم *، رضا نوری
mehdi.8984@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مقدمه: پرستاری به سبب ماهيت شغلی يکی از حرفه های پراسترس محسوب می گردد و عوامل استرس زای 
فراوان موجود در اين حرفه سبب بروز بسياری از اختالالت جسمی و روانی در پرستاران می گردد. پرستاری 
در بخش فوريت های پزشکی با استرس شغلی مضاعفی همراه است. علت آن عالوه بر وجود عوامل استرس زای 
شغلی ذکر شده در حرفه پرستاری شامل عواملی همانند تعداد غير قابل پيش بينی بيماران در هر زمان، تغييرات 

سريع و غيرقابل پيش بينی در بيماران و رسيدگی به مصدومان تصادفات و درگيری ها می باشد.
روش : در اين مطالعه 37 نفر از کارکنان ش��اغل در مرکز فوريت های پزش��کی شهرستان گناباد با روش در 
دسترس وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گرديد و پس از جمع آوری داده ها 

برای تجزيه و تحليل از آزمون های توصيفی و تحليلی استفاده گرديد. 
یافته ها: ميانگين سن کارکنان 29/40 و بين 23 تا 40 سال بود. 48/64 درصد دارای مدرک کارشناسی و باالتر 
بوده و مابقی دارای مدرک پايين تر از کارشناسی بودند. 72/97 درصد زير 10سال سابقة کار داشته و مابقی 
باالی 10سال سابقه داشتند. ميانگين نمره استرس شغلی در کارکنان ليسانس و باالتر 8/20±95/10 و در پرسنل 

 .)P=0/01(زير ليسانس 10/29±87/20 بود
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتايج، پرستاران ليسانس و باالتر مرکز فوريت های پزشکی در مقايسه با افرادی 
که دارای مدارک علمی پايين تر بودند از استرس شغلی بااليی برخوردار بودند. از سوی ديگر شاهد مرگ بيمار 
بودن و نداشتن سيستم حمايتی از مهم ترين عوامل موثر در استرس شغلی از سوی کارکنان مرکز فوريت های 

پزشکی اعالم گرديد. 

واژه هاي کلیدي: استرسشغلی،پرستاران،فوریتهایپزشکی
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بررسی اثربخشی آموزش مدیریت بحران بر میزان آگاهی اجتماعات 
محلی در مقابل حوادث وبالیا دراستان گیالن در سال 91

طاهره یکتایی 
کارشناسی ارشد بهزیستی گیالن

مقدمه : هدف از پژوهش حاضر ارزيابی تاثير آموزش های مديريت بحران برميزان آگاهی اجتماعات محلی در 
مقابل حوادث وباليا بوده است.

 روش : دراين پژوهش نيمه آزمايشی از 10000 جمعيت دومحله کسبخ وعلی آباد شهرستان رشت 276 که 
شرايط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدندوافراد بصورت تصادفی در دوگروه کنترل)20 نفر( وآزمايش)20 
نفر( قرار گرفتند گروه آزمايش به مدت 10 جلسه 1/5 ساعته تحت آموزش های نظری ويک مانور عملی مديريت 
بحران قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری وتجزيه وتحليل آماری از طريق 

آزمون کولمواسميرئوف، آزمون کوواريانس تحليل شد.
 یافته ها: نتايج نشان داد که در گروه آزمايش ميانگين نمره آگاهی قبل از مداخله2/30±8/85 و بعد ازمداخله 
1/55±14/70افزايش يافت . ولی در گروه کنترل ميانگين نمره آگاهی قبل از مداخله 2/56± 10/05 و بعد ازدو ماه 
ونيم 1/86±11/25 رسيد. يافته های تحقيق بيانگر اين است که پيش فرض همگنی شيب ها وهمگنی واريانس ها 
تاييد می گردد. معناداری کوواريانس در س��طح p≥./.5نشان می دهد که آموزش های مديريت بحران منجر به 

افزايش ميزان آگاهی اجتماعات محلی در مقابل حوادث وباليا خواهد شد 
بحث ونتیجه گیری: بر اساس يافته های پژوهش می توان نتيجه گرفت که آموزش بهداشت آب وغذا، بهداشت 
روانی، اطفای حريق،کمک های اوليه، نظم وانظباط در زمان بحران نقش بسيار موثری در ميزان آگاهی اجتماعات 

محلی در مقابل حوادث وباليا خواهد داشت. 

واژه هاي کلیدي: کلیدواژهها:مدیریتبحران،اجتماعاتمحلی،حوادث،بالیا
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تعیین محورهای کلیدی جهت ارائه خدمات بهداش�تی درمانی در 
مرحله پاسخگویی به بالیا

سمیراسادات پورحسینی، علی اردالن، محمدحسین مهرالحسنی *
mhmhealth@gmail.com - ٭ دکترا دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه: مديريت بهداشت و درمان در باليا يکی از اصلی ترين بخش های مديريت بحران است. سالمت در باليا 
از کارکرد مطلوب بخش های مختلف تاثير می پذيرد و همچنين تاثيری متقابل بر جوانب مختلف مديريت بحران 
دارد. اين مطالعه با هدف شناسايی مهم ترين عوامل موثر بر مديريت اثربخش بهداشت و درمان در باليا انجام 

گرفته است. 
روش: مقاله حاضر مطالعه ای کيفی با رويکرد تحليل محتوا می باشد که به روش مصاحبه ساختار يافته انجام 
گرفته است. حجم نمونه شامل 30 نفر از خبرگان و مديران بحران بوده و روش جمع آوری اطالعات، مصاحبه 

عميق در دو مرحله می باشد.  
یافته ها: يازده عامل تاثيرگذار بر مديريت بهداشت و درمان در باليا شناسايی گرديد. اين عوامل مربوط به 
مديريت نيروی انسانی، مديريت منابع، مديريت انتقال مصدومان، کنترل بهداشت محيط، مديريت تغذيه، کنترل 
بهداشت روان، هماهنگی بين سازمانی، آموزش، مديريت فن آوری، مديريت اطالعات و ارتباطات، مديريت بودجه 

می باشند.  
بحث و نتیجه گیری: ارائه خدمات بهداشتی درمانی اثربخش در باليا نيازمند نگاهی همه جانبه به ابعاد مختلف 
مديريت باليا دارد. عوامل موثر بر موفقيت بهداشت و درمان در باليا محدود به حيطه بهداشت و درمان نبوده و 

ارتباطی تنگاتنگ و متقابل بين بخش های مختلف مديريت باليا را طلب می کند.   

واژه هاي کلیدي: بالیا،پاسخ،خدماتبهداشتیدرمانی
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جلب حمایت همه جانبه در حوادث و بالیا؛ ضرورتی برای یک نیاز

طاهره رحیمی
دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مقدمه: هر س��اله مردم زيادی در کشورهای مختلف جهان تحت تأثير مخاطرات ناشی از باليا قرار می گيرند. 
وقوع حوادث و باليای طبيعی اجتناب ناپذير بوده، اما تغيير نگرش عمومی، حذف تبعيض، تقويت مراقبت و الهام 
بخشی به اقدامات جامعه، همگی متأثر از چگونگی جلب حمايت های همه جانبه در زمان وقوع هستند. اين مطالعه 

به بررسی چگونگی جلب حمايت همه جانبه در حوادث و باليا پرداخته است.
 روش : اين بررسی يک مطالعه مروری است که حاصل بررسی مقاالت مرتبط با موضوع از متون منتشر شده 
علمی و پايگاه های اطالع رسانی معتبر می باشد. با استفاده از کليد واژه های مناسب با جستجو در پايگاه های 
داده ای Web of Science،Science Direct،PubMed و Google Scholar جلب حمايت همه جانبه در حوادث 

و باليا مورد بررسی قرار گرفته است.
 یافته ها : حمايت همه جانبه به همراه افزايش سطح آگاهی عمومی و آموزش سه مولفه برای تقويت مداخالت 
جامعه برای روبرويی با حوادث و باليا می باشند. افزايش آگاهی و آموزش جوامع را به تغيير و داشتن زندگی 
سالم و امن رهنمون می سازد در حالی که حمايت همه جانبه شرايطی را ايجاد می کند که افراد در عمل قادر به 

انجام چنين کاری باشند. 
بحث و نتیجه گیري : بررسی ها نشان از اهميت نقش حمايت های همه جانبه در تشويق و ترغيب ديگران برای 
کمک به کاهش خطر و آسيب ناشی از حوادث و باليا دارند. دست اندرکاران حوزه سالمت مسئوليت همگانی برای 
متقاعد سازی و جلب حمايت همه جانبه دارند. از طريق حمايت همه جانبه با درگيرنمودن بيشتر جوامع محلی در 
تصميم گيری، و پاسخگويی در انتخاب افرادی که برای آنها کار می کنند، می توانيم به دولت ها برای عمل به شيوه 

ای شفاف تر در زمان وقوع حوادث و باليا کمک کنيم. 

واژه هاي کلیدي: آسیب،بالیایطبیعی،حمایتهمهجانبه
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بررس�ی محورهای اس�تان بوش�هر از نظر حوادث ویژه ترافیکی در 
سال 1390

علیرضا باقری 
bagheri54@yahoo.com لیسانس پزشکی 

مقدمه :امروزه حذف و اصالح نقاط پر حادثه بايد به عنوان بخشی از برنامه های مديريت ايمنی در سطح جاده 
ها باشد که اين امر می تواند نقش مهمی در ارتقاء و افزايش ضريب ايمنی محورها ايفاء کرده تا جايی که متوليان 
امر نيز با شناسايی نقاط مستعد پرحادثه در محورهای استان بوشهرمی توانند سهم بسزايی در کاهش تصادفات 

وتروماهای مربوط به آن داشته باشند.
 روش: يک مطالعه توصيفی تحليلی که بر اساس آمار حوادث ويژه تصادفات در حيطه زمانی شش ماهه سال 

1390 در سطح تمامی محورهای استان بوشهر انجام شده است. 
یافته ها : براساس نتايج حاصله از آمار مرکز مديريت حوادث وفوريت های پزشکی استان بطوری که بيشترين 
حادثه در محور جاده ساحلی استان صورت گرفته وکمترين حادثه در محورهای ديلم-خوزستان وديلم –بهبهان 
و جم-فيروزآباد بوده است. بيشترين حوادث در شش ماهه سال 90 در ارديبهشت ماه اتفاق افتاده است.شدت 
حوادث در محور برازجان-گناوه نسبت به ساير محور ها بيشتر بوده بطوريکه بيش از 38درصد فوتی ها در اين 
محور اتفاق افتاده است.بيشترين درصد مصدومين نيز در محور جاده ساحلی بوده که بيش از 33 در صد کل 

مصدومين شش ماهه را بخود اختصاص داده است. 

واژه هاي کلیدي: مناطقحادثهخیز-محورهایبوشهر
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مطالعه موردی تصادفات ناشی از قاچاق انسان و سوخت

سید محمد رضا حسینی *، کتایون جهانگیری، سید حسام سیدین
٭ دستیار دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریتها دانشگاه علوم پزشکی 

مقدمه: عبور مهاجران غير قانونی مرزهای شرقی ايران باعث بروز مکرر حوادث با تلفات انسانی بااليی 
می گردد، مطالعه چندانی در خصوص اثرات قاچاق انسان و سوخت بر سالمت و نحوه مقابله و مديريت 
آن در کش��ور به عمل نيامده اس��ت. از آنجائيکه فعاليت زير زمينی و پنهان قاچاقچيان سوخت و انسان، 
دسترس��ی به آمار جامع حوادث و تلفات مرتبط با ان مقدور نبوده لذا اين تحقيق در نظر دارد به تشريح 
يکی از مرگ آور ترين حوادث پر تلفات ناش��ی از قاچاق انس��ان و سوخت در مرزهای شرقی کشور به 

عنوان نمونه ای از اين حوادث بپردازد. 
روش : در اين مطالعه موردی- توصيفی، اطالعات با استفاده از از طريق مصاحبه با دست اندرکاران 
سيستم س��المت مناطق مرزی و استخراج تجربيات، مرور مستندات موجود و متون و گزارشات خبری 
نشريات و سايت های اطالع رسانی و خبری در شبکه وب جمع آوری شده است. سپس داده ها ی جمع 
آوری شده مورد تجزيه و تحليل محتويی قرار گرفته تا به عنوان پايه ای برای مطالعات بيشتر و مداخالت 

پيش گيرانه، مورد استفاده قرار گيرد .
 یافته ها: حادثه مورد بحث اين مطالعه در تاريخ 16/1/1392 در س��اعت چهار و نيم بامداد در محور 
ريگان- ايرانشهر اتفاق افتاد و در اثر برخورد يک خودرو سواری حامل مهاجر غير قانونی با يک دستگاه 
خودرو وانت حامل س��وخت قاچاق اتفاق افتاد. در اين حادثه کليه 18 سرنش��ين هردو خودرو س��وخته 
و فوت ش��ده بودند که مرگ ومير 100% را باعث ش��د.رفتارها ی مخاطره آميز قاچاقچيان انسان، حمل 
سوخت و مسافر چند برابر ظرفيت خودرو باعث بروز حادثه پرتلفات و نياز به مداخالت امدادی و درمانی 
خ��اص گرديده بود. زمينه های بروز اين حوادث و موانع و نيازهايی الزم برای مديريت مورد بحث قرار 
گرفته اس��ت. بحث: خط��رات مهاجرت غير قانونی همچنان تداوم دارد. در م��واردی قاچاق باعث حوادث 
پرتلفات شده و سيستم خدمات درمانی را تحت تاثير قرار ميدهد. حوادث پرتلفات معموال وقتی اتفاق می 
افتد که قاچاقچيان انسان،مهاجران را در خودرو هايی با افزايش ظرفيت و وزن مجاز خودرو جابجا می 
کنند. اين افزايش وزن مرکز ثقل خودرو را تغيير داده و باعث واژگونی خودرو می ش��ود و باعث بروز 
حوادث پرتلفات در مناطق دور افتاده و درو از دسترس خدمات تسهيالت امدادی و درمانی اتفاق می افتد.
حوادث ترافيکی در پی قاچاق انس��ان از نظر شدت، تلفات و مکانيسم آسيبها حوادثی غير معمول بوده و 

آمادگی برای ارئه خدمات درمانی و امدادی می طلبد.
 بحث و نتیجه گیری: قاچاق انس��ان در مرزها بسيار پر مخاطره بوده و باعث بروز حوادث پرتلفاتی 
شده که سيستم خدمات درمانی را تحت تاثير قرار ميدهد.لذا آمادگی برای ارائه خدمات درمانی اورژانس 
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به اين حوادث و توس��عه س��يتم تروما و همچنين توس��عه امکانات جس��تجو، امدا و نجات و اطفاحريق 
درمناطق مرزی ضروری است 

واژه هاي کلیدي: حوادثپرتلفات،تروماسیستم،فوریتهایپیشبیمارستانی،قاچاقانسان
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بررس�ی تاثیر   اج�رای  FOCUS-PDCA  بر آمادگی بیمارس�تان های 
منتخب دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( در موجهه با حوادث و بالیا

اسماعیل حیدرانلو *، عباس عبادی، علی اکبر فردوسی سوچلمائی، ناهید اقدسی مهرآباد
heidaranlu@yahoo.com ٭ مربی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( - دانشکده پرستاری

مقدمه : وقوع حوادث و باليا، در بعضی از کشورها تبديل به فاجعه و بحران ميشود در حاليکه در بعضی ديگر از 
کشورها فقط در حد حادثه باقی می ماند که اين موضوع به ميزان آمادگی آن کشورها در برابر حوادث غير مترقبه 
بستگی دارد. برای پيشگيری از وقوع و يا کاهش اثرات باليای طبيعی و مديريت بر چگونگی يک امداد و نجات و 
اسکان موقت و بازسازی نواحی آسيب ديده، همه جوامع نيازمند به مديريت بحران هستند. کشور ما، ايران، نيز 
که از جمله مناطق بالخيز دنيا است، الزم است که آمادگی الزم در مقابل اينگونه حوادث داشته باشد تا در موقع 
بروز باليا بتواند از ميزان آس��يبهای جسمی و روانی کاسته و ميزان خسارات مالی را کاهش دهد .يکی از اين 
مراکز مهم در موقع بحران مراکز درمانی می باشد که به دليل اينکه جزء اولين جايگاههای مراجعه آسيب ديدگان 
حوادث غير مترقبه ميباشند بسيار مهم هستند. حوزه سالمت خصوصا بيمارستان ها نقش اساسی در نجات 
جان افراد به هنگام بروز حوادث و باليا ايفا می کند. هر يک دقيقه تاخير در اجرای عمليات احيا، 10-7% شانس 
بازگشت مصدوم را کاهش می دهد ازآنجائيکه واکنش مناسب نسبت به حوادث و باليا، نيازمند آمادگی مناسب 
است بنابراين الزم است برنامه مدونی جهت آمادگی در وقوع حوادث غير مترقبه داشته باشند. هدف اصلی در 
اين برنامه ريزی ها، پيش بينی، پيشگيری،حفظ آمادگی و مقابله با بحران، جبران خسارات، استفاده از فرصت ها و 
سرانجام، بازگشت به وضعيت عادی با صرف کمترين هزينه و کوتاه ترين زمان بر اساس اولويتهای تعيين شده 
است و مديران موسسات بهداشتی و درمانی بايستی ضمن شناخت مخاطرات به باال بردن توان و استانداردها 
و کاهش مخاطرات ناشی از اين حوادث بپردازند. به منظور آماده سازی و افزايش کارايی بيمارستان ها در چنين 
شرايطی يکی از معتبرترين پروتکل های پيشنهادی سازمان های پيشرو در سالمت و باليا تلفيق ميديرت کيفيت 
و مديريت بحران می باشد. در واقع FOCUS-PDCA يکی از ابتکارات پدر کيفيت جهان ادوارز دمينگ است که 
اخيرا در کشورهای پيشرفته بويژه ژاپن به کمک مديريت بحران آمده و در ارتقاء آمادگی در مواجهه با بحران 
نقش بسزايی ايفاء نموده است . هدف اين پژوهش، بررسی تاثير اجرای FOCUS-PDCA بر آمادگی بيمارستان 

ها در مواجهه با حوادث و باليا می باشد. 
روش : اين مطالعه پژوهشی مداخله ای نيمه تجربی، از نوع تک گروهی پيش � و پس آزمون است. برای نمونه 
گيری از روشهای سرشماری و نمونه گيری آسان استفاده شد. بر اساس قضيه حد مرکزی، تعداد نمونه حداقل 
30 مورد برآورد گرديد و 40 مورد مطالعه شد. رضايت مندی توسط پرسش نامه محقق ساخته در هر يک از 
مراحل )قبل از مداخله، بعد از مداخله و مرحله پيگيری( سنجيده شد. ميزان آگاهی پرسنل بيمارستان در خصوص 
شاخص های مديريت بحران محاسبه شد. پس از تشکيل کارگاه FOCUS-PDCA در گروه های 12 نفره، دوره 
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های ارتقا برای آموزش قدم به قدم مراحل FOCUS-PDCA به اجرا در آمد. 
یافته ها: ميانگين ميزان آگاهی پرس��نل در خصوص ش��اخص های مديريت بحران در مرحله قبل از 
مداخله 46%، در مرحله بعد از مداخله 58% و در مرحله پيگيری )دو ماه بعد( 57% بود. ميانگين نمره رضايت 
مندی صاحبان فرآيند، از فرآيند آمادگی در مواجهه با حوادث و باليا در بيمارس��تان در مرحله قبل از مداخله 

13/4±86/6 و در مرحله بعد از مداخله 9/4 ± 116/9 و 2 ماه بعد در مرحله پيگيری 8/3±123/7 بود. 
بحث و نتیجه گیری: اجرای FOCUS-PDCA بر آمدگی بيمارس��تان ها در مواجهه با حوادث و باليا تاثير 
مثبت دارد و موجب افزايش. ميزان آگاهی پرسنل بيمارستان در خصوص شاخص های مديريت بحران و همچنين 

افزايش رضايت مندی صاحبان فرآيند می گردد. 

واژه هاي کلیدي: مدیریتجامعکیفیت، FOCUS-PDCA،بیمارستان،صاحبانفرآیند،حوادثوبالیا
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امنیت وجامعه ایمن از دیدگاه اسالم

محمدباقر رضاعلی *، حمید ترک زاده، مریم سلطانی بابوکانی، فاطمه سخنوری
٭ کارشناس مرکزبهداشت شماره یک اصفهان

مقدمه.: جايگاه امنيت در سلس��له ی مراتب نيازها و انگيزه های آدميان، جايگاه خطيری است وطبق ماده سوم 
اعالميه ی جهانی حقوق بشر، هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد . در دنيای معاصر، مفهوم امنيت 
بس��يار وسيع گش��ته به طوری که مفهوم آن در ابعاد شغلی، درآمد و مالی، سالمت، بهداشت و درمان و ساير 
بخش های مختلف، مورد بررسی است. امروزه امنيت يکی از پيش فرض های توسعه است و از تبليغات، رسانه و 
افکار عمومی جامعه تا بخش ها و قدرت های مختلف سياسی را در بر می گيرد. دين اسالم همانگونه که برای کل 
زندگی انسان برنامه ريزی خاصی دارد جهت پاسخگويی به نياز های امنيت فردی واجتماعی نيزبرنامه داشته 
وراهکارهای اساسی راارائه نموده است. :رسالت اصلی آثار دينی، هدايت انسان به شاهراه کمال است و قرآن، 
احاديث و روايات پيشوايان معصوم گنجينه های ارزشمندی از معارف مورد نياز بشررا تشکيل می دهند که در 
هر عصر و زمان می توان از آنها بهره گرفت .هدف از اين مطالعه بررسی امنيت وجامعه ايمن از ديدگاه اسالم 

می باشد . 
روش.: مطالعه اين مطالعه به صورت کتابخانه ای تطبيقی انجام شده و کتب و مقاالت دينی مستند در اين زمينه 

مورد بررسی قرار گرفته است.
.یافته ها.: مذهب با دين، مايه ی امنيت انسان در هر دو بعد دنيا و آخرت، ماده و معنا، جسم و روح و... است. 
پر واضح است که دين، ساز و کارهايی برای تامين امنيت ارائه کرده است و امنيت بدون تمهيدات و تضمين های 
الزم، محقق نمی شود و احکام قرآن و سنت پيامبر )ص( و تعاليم ائمه )ع( همه در جهت ارائه و تحقيق اين تمهيدات 
بوده است. برای مثال در مورد معضل بزرگ حيات بشر، فقر و نابرابری، اسالم با ارائه بيش از 19 ساز و کار، به 
مبارزه ی نظری و عملی توجه داشته است. انفال در اختيار حاکم است تا جامعه را به سامان رساند. انفاق، وقف، 
زکات و... بخشی ديگر از اين طرح است. همزمان، مبارزه با ربا- بالی دامن گير بشريت متمدن امروز- تطفيف و 
کم فروشی، تدليس و غش در معامله و... نيز مد نظر بوده است. از ديدگاه اسالم، حکومت بايد سعی کند تا تمام 
مقدماتی را که برای نيل به سعادت الزم است، تامين نمايد. بر اساس قاعده ی ال ضرر، در نظام حکومتی اسالم، 
نمی توان ضرر را پذيرفت، چه ضرر مربوط به عمل فرد با فرد باشد، چه فرد با حکومت، عمل حکومت با فرد و يا 
عمل حکومت با حکومت. بنابراين، مهم ترين بحث ها حول محورهای امنيت جانی، امنيت مالی و امنيت حيثيتی خواهد 
بود. به تعبير ديگر، امنيت چون يقين مراتب چهارگانه ای دارد: حس االمن، عين االمن، حق االمن و روح االمن. اما 
بايد اضافه کرد امنيت وقتی وجود دارد که احساس کنيم تهديدی در کار نيست. گاهی شايد الزم باشد برای اينکه 
احساس امنيت باال رود، احساس ناامنی نيز به نوعی افزايش يابد. يعنی هر چه ما بيشتر احساس ناامنی کنيم، در 
جهت به کار بردن روش های امنيتی بيش تر کوشا خواهيم بود. امنيت حقيقی و ايمان- احساس امنيت از طريق 
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توجه به خدا- نيز امری بسيار مهم است. ويژگی های امنيت اصيل و مطلوب ارنظر قرآن واسالم جامع بودن،تجزيه 
ناپذير بودن،ذاتی بودن، محدود به عدالت بودن، پديده ای ادارکی و احساس��ی بودن ميباشدو بی ترديد عزت و 
امنيت دو عنصر اساسی حکومت مصلحان در نگاه امام علی )ع( است. احساس امنيت به دو صورت مستقيم و 
غير مستقيم در شوون اجتماعی اثر می گذارد. بحث و نتیجه گیری: امنيت از اساسی ترين نيازهای آدمی است 
و شايد همراه با آزادی، عدالت، معنويت، رفاه عمومی و کرامت و عزت شخصی از عمده ترين ارزش های حيات 
معقول انسانی به حساب آيد. ذات اين امنيت مصونيت حقوق هر فرد ازهر نوع تعرض در سطح فردی و ارتقای 
آن در ساير سطوح، از خانواده تا جامعه، است وترديدی نيست که اين نياز پايه ای، در پرتو دين به بهترين شيوه ی 
ممکن برآورده می شود و هموستاز يا تعادل حياتی بشر از اين راه درست و دقيق برقرار خواهد شد، چرا که ايمان، 
نوعی سازگاری روحی، روانی و ذهنی با کليت هستی و ارتباط معنوی با آن است. در راس هرم امنيت بشری، از 
ديدگاه قرآن، ذات مقدس خداوند مومن )حشر: 23( قرار دارد. مومن به فرموده ی عالمه طباطبايی : کسی است که 
به تو امنيت بدهد و تو را در امان خود حفظ نمايد. اگر از ايمنی بخشی ذات الهی به عنوان سرچشمه همه امنيت ها 
ياد کنيم، کليد حل بسياری از مشکالت را يافته ايم. بنا به قاعده ی قرآنی: لئن شکرتم ال زيدنکم و لئن کفرتم ان عذابی 
لشديد اگر سپاس گزاريد افزون کنم و اگر ناسپاسی کنيد، بی ترديد عذاب من سخت خواهد بود، شدت عذاب ناشی 
از کفران است و برعکس. استفاده ب بهينه از نعمت موهوبی و ابتدايی، مايه ی ازدياد رفاه و امنيت تواند شد. اگر 
از ايمنی بخشی ذات الهی به عنوان سرچشمه همه امنيت ها ياد کنيم، کليد حل بسياری از مشکالت را يافته ايم. لذا 

برنامه ريزی برای رشد اعتقادات دينی،درجامعه بايد انجام گيرد تاجامعه ايمن داشته باشيم. 

واژه هاي کلیدي: امنیت،جامعهایمن،اسالم،قرآن،نیازها
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حقوق افراد و مسئولیت ناشی از حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی

شهرام برزگر دوله ماللی *، میترا خلف بیگی
shahbarz@gmail.com ٭ حقوقدان قوه قضاییه - پاکدشت

سالمت جسم و مال از بزرگترين و پراهميت ترين دغدغه های بشر در بروز حوادث و بالياست که در بيشتر 
موارد غيرقابل پيش بينی و جلوگيری است. کاهش صدمات با تکيه بر راهکارهای مختلف در حفظ حقوق افراد 
و مس��ئوليت ايجاد ش��ده توسط آن می تواند علوم و نهادهای مختلف من جمله سيستم سالمت روان، خدمات 
توانبخش��ی، سيستم بهداشت عمومی و ساير س��ازمانها را درگير و به کمک بطلبد. اين مسئله که پس از وقوع 
چنين حوادثی اين حق ايجاد گردد که شخص به مرجع يا مقام خاص جهت جبران خسارات خود رجوع نمايد و 
يا مسئوليت وی درانجام تعهداتی که به عهده داشته ولی قادر به ايفای آنها نبوده است، می تواند موضوع مورد 
بحث شاخه ايی از علم حقوق با عنوان حقوق افراد و مسئوليت ناشی از حوادث غير مترقبه باشد. قوه قاهره يکی 
از موارد رافع مسئوليت مدنی افراد در الزام آنها در انجام تعهدات ميباشد. آيا کمکهای دولت و يا کمکهای مردمی 
صرفا از روی ترحم و دلسوزی است و يا اينکه دولت الزام به انجام اين مهم دارد و در صورت عدم حمايت ويا 
کوتاهی در آن مسئول ميباشد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ضمانت اجرای آن چيست؟ آيا بايد جهت فراهم 
نمودن يک زندگی توام با رضايت خاطر و رفاه برای خانواده آنها تالش نمود ؟ آيا درگير نمودن سيس��تمهای 
سالمت و توانبخشی به تنهايی پاسخگو خواهد بود؟ آيا اين تالشها می بايست يکی از مهمترين اهداف جامعه به 
خصوص جامعه بين المللی به حساب آيد؟ اين مقاله به بررسی راهکارهای احتمالی در ايجاد حق و مسئوليت 

ناشی از بروز حوادث غيرمترقبه و باليای طبيعی وهمچنين اعمال حقوق قانونی آن پرداخته است. 

واژه هاي کلیدي: حقوقافراد،مسئولیت،کاهشصدمات،جبرانخسارت،حوادثغیرمترقبه،ضمانتاجرا،قوهقاهره،
حمایت،بالیایطبیعی،توانبخشی
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بررسی وضعیت مدیریت دانش، درمدیریت حوادث وبالیا براساس 
مدل ایرل ازدیدگاه کارشناسان عضو سامانه بحران مدیریت درمان 

تامین اجتماعی استان مرکزی و بیمارستانهای وابسته - 91

جمشید فرجی *، اصغر دلودی
٭ کارشناسی ارشد تامین اجتماعی

اين تحقيق نشان می دهد که سامانه های بحران مراکز درمانی می توانند از الگوی مديريت دانش ايرل در زمان 
مواجهه با بحران ها و کاهش آسيب پذيری استفاده نمايند. نقش مديريت دانش در توسعه فازهای مديريت بحران 
تدابير الزم در قبل، حين و بعد از بحرانی مانند زلزله را ارائه می کند. راهکارهای مکاتب فکری هفت گانه مديريت 
دانش ايرل توسط پرسشنامه ای توزيع و توسط اعضاء سامانه بحران گروه هدف تکميل گرديد. نتايج تحقيق توجه 
به راهکارهای مکتب سيستمی را در مديريت بحران، در زمان وقوع نشان داده و راهکارهای مکاتب سازمانی و 

مهندسی نيز به ترتيب در اولويت های بعدی در اين زمينه قرار دارند. 

واژه هاي کلیدي: مدیریتبحران،مدیریتدانش،بحران.
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بررس�ی وضعیت مدیریت دانش در مدیریت بحران بر اساس مدل 
ایرل

محمدعلی حسینی *، حمیدرضا خانکه، سمیرا محمدظاهری آرتیمانی، فاطمه صنعتی، زهرا پیروی
٭ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه.: دانش مهمترين سرمايه و دارايی هر سازمانی بوده و ضرورت و اهميت مديريت دانش در عصر اطالعات 
بيش از پيش مورد توجه می باش��د. کارشناسان موفقيت يا عدم موفقيت سازمانی را وابسته به مديريت دانش 
تعريف می کنند. با توجه به اهميت دانش آشکار و پنهان و مديريت آن در فرايند مديريت بحران اين پژوهش با 

هدف تعيين وضعيت مديريت دانش در فرايند مديريت بحران بر اساس مدل ايرل طراحی شده است.
روش.: در اين پژوهش توصيفی مقطعی تعداد 150 نفر از 500 نفر ش��رکت کننده در شش��مين کنگره طب 
اورژانس بصورت تصادفی با توجه به ويژگی های مورد نظر پژوهش��کر انتخاب و در پژوهش مشارکت داده 
شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شش بخشی )سيستمی، ترسيم طرح "نقشه"، فرآيندی، اقتصادی، سازمانی و 
مکانی ( مديريت دانش مبتنی بر مدل ايرل بوده است. روايی پرسشنامه با نظر خبرگان و پايايی با مطالعه آزمايشی 

بر روی 14 نمونه و محاسبه همبستگی درونی سواالت ) ضريب آلفای کرونباخ 0.86( حاصل شده است. 
یافته ها: يافته های پژوهش نشان داد بيشترين تعداد شرکت کنندگان )56.6%( را زنان 31- 40 سال با ميانگين 
)0.49( و مدرک کارشناسی و دکتری )0.44( تشکيل داده اند. ميانگين کل وضعيت مديريت دانش از ديدگاه شرکت 
کنندگان )16.25( بوده و ميانگين هر يک از مولفه های مديريت دانش به ترتيب: وضعيت مديريت دانش سيستمی 
)27.67(، ترسيم طرح)نقشه( )33.21(، فرآيندی )16.56(، اقتصادی )3.45(، سازمانی )6.59( و مکانی )9.98( بوده 
است. نتايج: وضعيت کلی مديريت دانش بر اساس يافته های اين پژوهش پايين تر از ميانگين شاخص ارزيابی 
شده و کمترين ميزان مربوط به مولفه اقتصادی بوده است. يافته ها توجه بيش از پيش مسئولين به مديريت دانش 

در هر دو بعد دانش آشکار و پنهان در مديريت بحران را مورد تاکيد قرار می دهد. 

واژه هاي کلیدي: مدیریتدانش،مدیریتبحران،مدلایرل
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واکاوی تطبیقی سیستم های ماهواره ای تعیین موقعیت موجود در 
جهان به منظور دستیابی به سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای حوادث 

و بالیای کشور

مهیار سجادیان *، ناهید سجادیان، فاطمه حسینی بنی جمالی
٭ کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی

مقدمه.: بنا بر آمار و ارقام،کشور ايران از پرحادثه ترين کشورهای جهان به لحاظ طبيعی و غير طبيعی در جهان 
محسوب می گردد. بنابراين جای تعجب نيست که تاکنون راهکارهای فراوانی در جهت مديريت بحران و حوادث 
در کش��ور مورد توجه واقع گرديده است.اما مسئله اين است که تاکنون آنچنان که بايد در کشور،به طراحی و 
استقرار سيستم تعيين موقعيت ماهواره ای حوادث و باليای کشور که امری محوری در مديريت بحران محسوب 

می گردد،پرداخته نشده است،مهمی که اين پژوهش برآن است تا به آن بپردازد.
روش : اين پژوهش در انجام تحقيق خود از روشی تحليلی-کاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 
 SLR، LLR،VLBI و استفاده از تجربيات صورت گرفته در دنيا در قالب سيستم های تعيين موقعيت ماهواره ای
DORIS،PRARE ،TRANSIT، IRNS، CNSS، GALILEO، GLONASS، GPS، DGPS، و سامانه ملی هدی 

اقدام نمود.
یافته ها: در چارچوب هدف تحقيق،مقايسه ای تطبيقی مابين سامانه های تعيين موقعيت ماهواره ای فوق الذکر 
صورت پذيرفت که در نهايت راهبردها و راهکارهايی بر اساس يافته های تحقيق در جهت استقرار سامانه تعيين 

موقعيت ماهواره ای حوادث و باليای کشور پيشنهاد گرديد.
بحث و نتیجه گیری: توان دستيابی به موقعيت دقيق و بالطبع داشتن يک سيستم تعيين موقعيت ماهواره ای از 
نهايت اهميت در مديريت حوادث و باليای کشور برخورداراست که می بايد با توجه به شرايط کشور به صورت 
فازبندی و با توجه به تجربيات صورت گرفته در س��اير کش��ورهای جهان در راستای دستيابی به آن حرکت 
نمود؛امری که در راس��تای استقرار آن نياز به عزم جدی ملی در نزد دولتمردان،دانشگاهيان و متخصصين و 
حتی عموم مردم دارد.در اين چارچوب به نظر می رسد که اولين گام توجيه سياستگزاران و دولتمردان به منظور 

پذيرش فوريت طراحی چنين سامانه ای باشد. 

واژه هاي کلیدي: سیستمتعیینموقعیتماهوارهای،مدیریتبحران،بحران



پوستر360

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

طراحی سامانه اطالعات مکانی جهت بهره گیری در شبکه اطالعات 
بحران)DIN( ملی

مهیار سجادیان *، ناهید سجادیان، علیرضا شیخ االسالمی
٭ کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد

مقدمه: کشور ايران به لحاظ موقعيت خاص طبيعی و اقليمی خويش همواره در معرض انواع باليای طبيعی بوده،به 
طوری که يکی از ده کشور بالخيز جهان است و از 40 نوع باليای طبيعی،31 نوع آن در ايران اتفاق می افتد.بنابراين 
مديريت بحران و بالطبع داشتن شبکه اطالعات بحران)DIN( اهميت فراوان دارد که در تحقيقاتی چند به آن پرداخته 
شده است.از طرف ديگر GIS،فناوری نوينی محسوب می گردد که عملکرد مثبت آن در مديريت بحران به اثبات 
رسيده است،اما مسئله اين است که تاکنون آنچنان که بايد نسبت به طراحی سيستم اطالعات مکانی جهت بهره 
گيری در شبکه اطالعات بحران ملی با توجه به شرايط کشور پرداخته نشده است،مهمی که اين پژوهش برآن 

است تا به آن بپردازد. 
روش : اين پژوهش در انجام تحقيق خود از روشی تحليلی-کاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 
و استفاده از تجربيات صورت گرفته در کشور و ساير کشورهای دنيا و همچنين اسناد و مصاحبه با خبرگان 

بهره گرفته است. 
یافته ها: بر اساس يافته های تحقيق،جهت استخراج ويژگيهای سامانه GIS فوق الذکر،طراحی سيستم در نه 
مرحله ارزيابی نيازها،کاربردها،نيازهای پايگاه اطالعاتی،نيازهای نرم افزاری،تعيين نوع سخت افزارهای مورد 
نياز،نيازهای ارتباطی،طراحی مفهومی،طراحی نهايی سيستم و اجرای سيستم صورت پذيرفت.الزم به ذکر نيست 
که در طراحی صورت پذيرفته،سعی گرديد شرايط کشور و بستر جغرافيايی آن و همچنين بحرانهای قبلی کشور 

در نظر گرفته شود.در انتها نيز بر اساس يافته های تحقيق راهکارهايی نيز پيشنهاد گرديد. 
بحث و نتیجه گیری: داشتن اطالعات،از شروط اوليه يک مديريت بهينه بحران ها است و در اين چارچوب 
استقرار يک شبکه اطالعات بحران از نهايت ضرورت برخورداراست و از آنجايی که بحران در بستر مکان اتفاق 

می افتد،لذا GIS به عنوان ابزار مديريت داده های مکانی در ارتباط با داده های توصيفی ضروری است. 

SICS،GIS،واژه هاي کلیدي: شبکهاطالعاتبحران،مدیریتبحران
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مدیریت بحران شریانهای حیاتی گاز بارویکرد مقابله با زلزله

غفور نوریان *، سهیال مرادی
٭ مربی علوم پزشکی بوشهر

فعاليتها و خدمات سازمان يافته انسان هميشه با فرصت و زمان کافی و مطابق روال عادی به انجام نمی رسد 
و گاهی بدون آگاهی و شناخت شرايطی پيش می آيد که برنامه های از پيش طرح شده کارايی خود را از دست 
می دهند بحرانهای طبيعی و غير طبيعی همواره تهدی جدی برای انسانها بوده اند .منطق و عقل ايجاب می کند که 
پيش بينی پيشگيری،آمادگی، مقابله و بازسازی از اصول مهم در مديريت بحران می باشد بدون شک وجود گسل 
های فعال و جود 32 نوع حادثه طبيعی از 40نوع شناسايی شده در جهان در ايران بر حساسيت اين موضوع می 
پردازدهمچنين شريانهای حياتی)life line( گاز،آب،برق و مخابرات در طرح جامع مديريت بحران نيازمند توجه 
ويژهمی باشند.ايمن سازی و مقاوم سازی سازه ها،مراکز استراتژيک،ايستگاه های شريانهای حياتی از جمله 
ايستگاهای GS-TBS C مترينگ در گاز می تواند نقش بسيار مهمی در مقابله و يا کاهش آسيب های حاصل از 
بحرانهای مختلفباشد.بهره گيری از سيستم های نوين مديريت بحران و استفاده از GIS و نيز استتار و اختفاء و 
پوشش مراکز مهم و حياتی کشور با اسفاده از تاکتيک های پدافند غير عامل از ديگر عوامل کاهند ميزان خسارتهای 
ناشی از باليای طبيعی و انسان ساخت می باشند.موضوع اصلی اين مقاله مديريت بحران در شريانهای حياتی گاز 
در زمان زلزله می باشد باتوجه به اينکه گاز طبيعی قابل اشتعال و انفجار می باشد در هنگام زلزله می تواند باعث 
آتش سوزيهای وسيع و نيز خفگی و مرگ افراد گردد.لذا توجه هرچه بيشر به مقاوم سازی ايستگاها و توجه به 
رفتار خطوط گاز در گذشته نشان دهنده آسيب پذيری آنها در برابر زلزله بوده است.لذا شريانهای حياتی گاز از 

سازه های بنيادين کشور محسوب می شوند و مردم خدمات زيادی از اين شريانها در يافت می کنند. 
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ارزیابی وضعیت نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات جهت ارائه 
خدمات به مصدومین مراجعه کننده به خانه های بهداش�ت اس�تان 

گلستان

علیرضا حیدری *، اشرفی بابازاده گشتی، ناهید جعفری، محمد آریایی
*مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مقدمه: مديريت و ارزيابی ارائه خدمات مطلوب به بيماران حادثه ديده، تنها با داشتن اطالعات صحيح از وضعيت 
موجود امکان پذير می باشد. ازعواملی که سبب می شود کار رسيدگی به مصدومين به نحو بهتری صورت گيرد 
می توان به فضا، تجهيزات و نيروی انسانی در مراکز ارائه دهنده اين خدمات اشاره کرد. از آنجا که خانه بهداشت 
اولين سطح ارائه خدمات در روستا می باشد، هدف از انجام اين مطالعه تعيين وضعيت موجود نيروی انسانی، 
فضای فيزيکی و تجهيزات موردنياز برای ارائه خدمات به مصدومين حادثه ديده در خانه های بهداشت استان 

گلستان بود. 
روش: اين مطالعه يک پژوهش مقطعی) Cross-Sectional ( بودکه به صورت توصيفی انجام شد. جامعه ی 
پژوهش را 125خانه بهداشت استان گلستان تشکيل می داد. ابزار جمع آوری اطالعات،چک ليست مشاهده ای بود 
. روش نمونه گيری، نمونه گيری چند مرحله ای و روش جمع آوری داده ها مشاهده و مصاحبه با بهورزان بود. 

جهت توصيف داده ها ازآمار توصيفی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.16 استفاده شد. 
یافته ها: 17/9%خانه های بهداش��ت بهورز مرد و 2/4% بهورز زن نداش��تند. ميانگين مساحت اتاقهای 
معاينه 5/5±11/42 متر مربع و ميانگين مساحت اتاقهای انتظار 4/7±11/22 مترمربع بود. از نظر وضعيت 
تجهيزات مورد نياز جهت خدمات فوريتی و مراقبتهای اورژانسی 1% خانه های بهداشت در سطح ضعيف، 
20/3% در س��طح متوس��ط، 66/7% در سطح خوب و 12/2% در سطح خيلی خوب بودند.از نظر وضعيت 
داروهای مورد نياز جهت خدمات فوريتی و مراقبتهای اورژانس��ی 0/8% خانه های بهداش��ت در س��طح 

ضعيف، 27/3% در سطح متوسط، 63/6% در سطح خوب و 8/3% در سطح خيلی خوب بودند. 
بحث و نتیجه گیری: اگرچه خانه های بهداشت استان گلستان از نظر وضعيت تجهيزات، دارو و فضای فيزيکی 
در سطح نسبتاً مناسبی قرار داشتند، اما الزم است در زمينه نيروی انسانی تدابير مناسبی جهت بهبود شرايط در 

نظر گرفته شود. کلمات کليدی: نيروی انسانی، فضای فيزيکی، تجهيزات، اورژانس، حوادث، خانه بهداشت

واژه هاي کلیدي: نیرویانسانی،فضایفیزیکی،تجهیزات،اورژانس،حوادث،خانهبهداشت
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مدل های برنامه ریزی در بالیا

زهرا زالی *، مریم سلطانی
zzali4@yahoo.com - ٭ کارشناسی ارشد اداره اقتصاددرمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقدمه: با افزايش جمعيت و محدوديت منابع، جوامع به طرز روزافزونی نسبت به باليا آسيب پذيرتر می گردند. 
ايران بعد از شش کشور در حال توسعه بيشترين آمار کشته، زخمی و آسيب ديده در حوادث را در سطح جهان 

داشته است. با برنامه ريزی مناسب می توان مقدار خطر را کاهش داد. 
روش : اين يک مطالعه مروری است که به بررسی متون در حوزه برنامه ريزی در باليا می پردازد. 

یافته ها: مدل برنامه ريزی مديريت باليا در کانادا بر مبنای يک چرخه چهار مرحله ای شامل تخفيف اثرات، 
آمادگی، مقابله و بازگش��ت به حالت عادی می باش��د. در ژاپن مدل بر مبنای برقراری تعامل نزديک با بخش 
خصوصی و مردم استوار است و دولت نقش هماهنگ کننده دارد و مسئوليت های اصلی بر ای اقدامات مورد 
نياز بر عهده بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مردم اس��ت و دولت وظيفه برنامه ريزی را دارد. در امريکا با 
تصويب اليحه مديريت حفظ امنيت کشور که در آن يک طرح پاسخگويی ملی در جهت تنظيم منابع، ظرفيت ها 
و ساختارهای همکاری فدرال به شکل يک مديريت باليای مجزا که در برگيرنده کليه جوانب اقدامات خطرآفرين 
باشد انجام گرفته است، و نتيجه نهايی اين فرآيند به طور گسترده همکاری ميان سازمان های فدرال، ايالتی، محلی، 
قبيله ای را افزايش داده و به حفظ جان انسانها و حفاظت از جامعه امريکا از طريق افزايش سرعت تاثير گذاری و 

کارآيی مديريت حوادث کمک می کند. 
بحث و نتیجه گیری: در اکثر کشورهای دنيا، در برنامه توسعه توجه کمتری به شرايط اضطراری و بحران 
ها می شود. تعداد کمی از کشورهايی که دارای برنامه جامع مديريت باليا در برنامه توسعه خود هستند، به فاز 

آمادگی توجه نموده اند و بيشتر توجهات به فاز مقابله در بحران معطوف شده است.

واژه هاي کلیدي: برنامهریزی،بالیا،مدل 
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کاربرد روباتیک در بحران

سهیالسادات قضوی شریعت پناهی *
sghazavi@yahoo.com ٭ هیات علمی علوم پزشکی سمنان

مقدمه: در سالهای اخير رباتيک در حوزه های مختلف جهت هماهنگ نمودن رفتار مشترک در سيستم های توزيع 
شده و بخصوص در باليای بزرگتر که نياز به عمليات پيچيده ای دارندو بايدتوسط گروههای بسياری در زمان 
بيشتر و بامنابع محدود انجا شوند،بکار برده شده اند. به دليل نقش دگرگون کننده بالقوه ای که در مشخص نمودن 
طيف گسترده ای ازچالش های توسعه از جمله آب و هوا،مراقبت بهداشتی،کشاورزی به مسکن،حمل و نقل و 

آموزش وپرورش دارند رباتيک به عنوان يک نقطه کانونی در اين مطالعه انتخاب شده است. 
روش : مطالعه حاضرمروری سيستماتيک می باشد.ابزار گردآوری داده مراجعه به سايتهای تخصصی علمی 

والکترونيکی و منابع کتابخانه ای مربوط به سالهای 2002 تاکنون بوده است. 
یافته ها: ربات يک ماشين طراحی شده برای اجرای يک يا چند وظايف با سرعت و دقت است.از جنبه های مهم 
سيستم های امنيتی رباتيک نظارت بر منطقه خاص است که عمدتا توسط انسان و سگهای آموزش ديده انجام می 
شود و دروضعيتهای بسيار خطرناک و مخاطره آميزانجام می شو. اين مطالعه روشهای جديدی را برای استفاده 
موثر اتوماسيون و روباتيک ازطريق نقشه برداری با بهترين عملکردها ارائه می کند. سعی بر اين است که فازی 

مبتنی بربکارگيری ربباتيک درمديريت باليا و امنيت آن معرفی گردد
 بحث و نتیجه گیری: شکی نيست که رباتيک به عنوان هدايت کننده تغيير در سراسر جهان در حال توسعه 
ادامه خواهد يافت اما مسير دقيقی که خواهد پيمود تا حد زيادی نامشخص است. لذا. هدف ساخت رباتهای جهانی 
است که به اندازه کافی انعطاف داشته باشند ..ارائه يک حسگر برای باليای محيط شهری و انتخاب شکل های بدن 
انسان با استفاده از دادههای ورودی بصری که به عنوان يک روش تشخيص و اخذتصميم که عمدتا به دليل در 

دسترس بودن تجهيزات حسگر با گسترش تابلوی انتخاب روبات قربانی انجام می شود. 

واژه هاي کلیدي: :بحران،روبات
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لزوم بازنگری در ساختار مدیریت بحران ایران و مدل پیشنهادی

یوسف بشیری *، رویا حسن زاده
yousef.bashiri@gmail.com - ٭ دانشجوی دکترا

مقدمه: ايران يکی ازکشورهای آسيای جنوب غرب)خاورميانه( و عضو سازمانهای بين المللی از جمله سازمان 
ملل و…و عضو رسمی مرکز آسيايی کاهش خطرپذيری می باشد. از40نوع مختلف باليای طبيعی،31نوع آن 
در کشوراتفاق افتاده است، همچنين جزء10 کشور اول حادثه خيز جهان است.در راستای پاسخگويی به چنين 
نيازی و حل مشکالت احتمالی، طبيعتاً سازمانهايی متناسب با موضوع مورد نياز است. بنابراين باتوجه به اهميت 
موضوع بحران و مديريت آن در کش��ور و درنظرگرفتن سند چشم انداز وساير اسناد باالدستی، نيازبه انجام 

مطالعه ای با هدف لزوم بازنگری در ساختار مديريت بحران کشور احساس شد.
 روش: اين مقاله بصورت کتابخانه ای و بااستفاده از مرور قوانين ومقاالت متعدد فارسی و التين وجستجوی 

اينترنتی تنظيم گرديده است. 
یافته ها: با توجه به بررسی سوابق باليای طبيعی روی داده در کشورمان، به نظر می رسد سيستم مديريت 
بحران کش��ور آنچنانکه بايد نتوانسته اس��ت به وظايف اصلی خود عمل کند و در هنگام بروز سوانح و باليای 
طبيعی درکشور بدليل هماهنگ نشدن دستگاه ها و موازی کاری های بسيار موجب اخالل در روند نظام مديريتی 
شده که عمدتاً بيش از منشأ و خودخطر، افراد و اموال درگير در سانحه را با مشکل و خطر اتالف روبرو ساخته 
است. بعبارتی وقتی موضوع اصلی،بحث مديريت باشد،درنگاه اول توجه به اصل برنامه ريزی و متعاقب آن اصل 
سازماندهی را بايد دقيقاً مرور کرد.درچنين شرايطی مالحظه ميشود،بين اهداف برنامه و ساختار آن فاصله ای 
وجود دارد که نياز به تجديدنظر در سازماندهی احساس ميشود که دراين مقاله سعی ميشود اين موضوع مورد 

بررسی قرار گيرد.
 بحث ونتیجه گیری: برای رسيدن به اهداف اصلی درمديريت باليای طبيعی،بايستی درساختار فعلی نظام 
مديريت بحران کش��ور اصالحاتی صورت پذيرد. بهتراست بگوييم اگرچه باليای طبيعی غيرمترقبه هستند،اما 
مديريت آنها اصالًغيرمترقبه نيس��ت. می توان با فکر وتدبير به استقبال آن رفت.لذا دراين مقاله مدل پيشنهادی 

نيزارائه شده است. 

واژه هاي کلیدي: بحران،بالیایطبیعی،تقسیماتکشوری،مدیریتوسازماندهی
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بررسی مدیریت بحران در بالیا با تاکید بر سندرم بحران

رضا عباسی *، سمانه نیک طبع
sama63n@yahoo.com ٭ پزشک اداره کل بهزیستی - اداره کل بهزیستی

مقدمه :مديريت بحران دقيقاً به معنای س��وق دادن هدفمند جريان پيش��رفت امور به روالی قابل کنترل، انتظار 
برگش��تن امور در اسرع وقت به شرايط قبل از بحران اس��ت. اين يکی از دامهايی است که معموالً از بيرون به 
مسئولين مديريت بحران فشار می آورد و خود يکی از مهمترين عوامل تصميم گيری های غلط و گسترش دامنه 
بحران محسوب می شود مديريت بحران از سه فاز کامالً مجزا تشکيل می شود، نخست پيش بينی و پيشگيری، 

دوم برنامه ريزی و آموزش، و سوم هدايت،کنترل.
 روش : پژوهش حاضر توصيفی- کتابخانه ای)اسنادی( می باشد و اطالعات با استفاده از روش کتابخانه ای 

و بانک های اطالعاتی و شبکه های کامپيوتری جمع آوری شده است. 
یافته ها : شوک، همراه با سندروم بحران می باشدکه در آن مردم دچار بی تفاوتی، سردرگمی، بی توجهی و 
ناباوری به اوضاع محيطی خواهند شد. سندرم بحران در شرايط خاص ظاهر می شود که عبارت است از شروع 
ناگهانی بحران، پيش آگهی کوتاه مدت، تخريب فيزيکی گسترده، آسيب های تروماتيک يا مرگ. با توجه به ماهيت و 
شدت بحران و ويژگی مختلف فردی "ترس از موقعيت" و افسردگی ممکن است چندين سال کماکان وجود داشته 
باشد. اغلب مبتاليان به عالئم "سندروم بحران" با کمترين مداخله حرفه ای بهبود پيدا می کنند. مسئوالن بايد حداقل 

پيامدهای روانی را در دوره بعد از بحران غربالگری کنند.
 بحث و نتیجه گیري : اگر بحرانها مهار نشوند، اگرچه در مراحل اوليه شکل گيری باشند، تمايل به توسعه پيدا 
می کنند و به قدری افزايش می يابند که غيرقابل کنترل و مرگ آور می شوند. مداخله و برنامه ريزی مسلما يک 

مرحله مشکل در مديريت بحران است. اگرچه مداخله يک گام ضروری است. 

واژه هاي کلیدي: بالیا،سندرمبحران،مدیریتبحران
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ض�رورت مدیری�ت بح�ران و بررس�ی چالش ه�ای اساس�ی آن در 
بیمارستان های ایران

سید حسین هاشمی 
کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پرستاری و مامایی

مقدمه : بيمارستانها از جمله مراکز مهمی هستند که هنگام وقوع سوانحی مثل زلزله،جنگ،و ... محل رجوع آسيب 
ديدگان می باشند. بيمارستان به لحاظ مواجه مستقيم با وضعيت سالمت و بيماری انسان ها،از سازمانهای پيچيده 
به شمار می روند. و به همين خاطر سطح کيفی خدمات در اين سازمانها از اهميت خاصی بر خوردار است. با 
توجه به اينکه بيمارستان ها نقش کليدی در درمان،مراقبت و کاهش شدت آسيب های مصدومين دارند،وجود 

برنامه های مختلف تحت مجموعه مديريت بحران ضروری به نظر می رسد.
روش : مقاله حاضر به صورت مروری می باش��د و مطالب گرداوری ش��ده از کتب و مقاالت علمی معتبر 
گردآوری ش��ده است. بيان مساله مديريت بحران فرايند عملکرد و برنامه ريزی مقامات دولتی و دستگاه های 
اجرايی دولتی و عمومی که با مشاهده،تجزيه و تحليل بحران ها به صورت يکپارچه،جامع و هماهنگ با استفاده 
از ابزار های موجود تالش می کنداز بحران پيشگيری نمايد يا در صورت بروز آنها در جهت کاهش آثار،آمادگی 
الزم،امدادرسانی سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادی تالش نمايند. در بسياری از حوادث غير مترقبه و 
بحران های بوجود آمده عالوه بر آسيب های وارده بر ساختمان ها و تاسيسات،تلفات انسانی يکی از بارز ترين 
وجوه بحران هايی است که هر از چند گاه در يکی از نقاط کشور رخ می دهد.در اينجاست که مديريت بحران با 
عملکرد خود آثار مخرب فاجعه را به حداقل ممکن تقليل می دهد. در حال حاضر بيمارستان های کشور با در بر 
گرفتن منابع عظيم، پيچيده و مختلف بعنوان يکی از مهمترين مراکز در گير در حوادث مترقبه وغير مترقبه )اعم از 
داخل بيمارستان وخارج بيمارستان(می باشد.که اين امر نياز به بررسی چالشها و رايزنی های مختلف جهت ارائه 
بهترين روشهای مديريتی در حيطه بحران را دو چندان می سازد. بحث يکی از مشکالت اساسی که بيمارستانها 
در مواجهه با حوادث غير مترقبه با آن برخورد می کنند،عدم برنامه ريزی و سازماندهی صحيح به منظور مقابله 
با حوادث و آماده سازی بيمارستان و آموزش کارکنان برای کنترل بحران توسط مدير بيمارستان می باشد،لزوم 
ارائه طرح مديريت بحران در بيمارستان به داليل ناتوانی بيماران در هنگام پناه و گريز،وجود دستگاه های گران 
قيمت و حساس،وجود مواد خطر ناک و خطر ساز، ناهمگونی کارکنان، وابستگی بيماران بستری به تجهيزات 
پزشکی حياتی که به آنها متصل است،اهميت پيدا می کند. سيستم بيمارستان های کشور ايران خصوصاً  مراکز 
دولتی در حال حاضر از هيچ الگوی عملی و منظمی تبعيت نمی کند .و به نظر می رسد،سيستم فعلی، اعم از منابع 
انسانی،فيزيکی،مالی، مديريتی،قوانين و مقررات و شيوه اجرايی نمی تواند مشکالت و چالشهای پيش رو و آينده 
را حل و فصل نمايد.،بنابر اين مواجهه با بحرا ن های ناشی از حوادث مترقبه و غير مترقبه ونگرش به اين رخداد 
تحت الشعاع مشکالت بيمارستان قرار خواهد گرفت.در نتيجه با ارائه مدل ها و شيوه های منطبق بر سيستم فعلی 



پوستر368

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

جهت توانمند سازی بيمارستان ها،به کار گيری مديران کارآمد و آگاه،تقويت مالی، افزايش سطح رضايت مشتريان 
و کاهش ميزان تمرکز مراکز درمانی توسط سياست گزاران و برنامه ريزان نظام سالمت اشتياق بيمارستان ها 
جهت اميد به آينده ای روشن بيشتر شده و اين امر منجر به کسب بينش صحيح و افزايش مسؤوليت پذيری در 

زمينه تدوين برنامه های بومی موفق و عملی خصوصاً در موقعيت های بحرانی خواهد شد.
 بحث و نتیجه گیري: با توجه به موارد مطرح ش��ده در ش��رايط فعلی بيمارستان ها که ضعف در ساختار 
اقتصادی و مديريتی آنها محرز است، توانايی مواجهه صدرصد با حوادث مترقبه وغير مترقبه را با بکار گيری همه 
منابع ندارند .بنا براين لزوم ايجاد يک سيستم پاسخگو و آگاه به چالشهای فعلی با عزم راسخ در جهت رفع مشکالت 
بيمارستان ها که زمينه ساز يک مديريت بحران موفق خواهد بود،ضرورت خواهد داشت . عالوه بر آن پيشنهاد 
ميشود: اصول طراحی برنامه مقابله با حوادث مترقبه و غير مترقبه در غالب آيين نامه ها و دستورالعملهای اجرايی 
با در نظر گرفتن موقعيت هر بيمارستان تدوين گردد.همچنين. رويکرد برخورد با برنامه های مديريت بحران جنبه 
عملياتی به خود بگيرد و به عنوان يکی از استراتژی های اصلی وزارت بهداشت مد نظر قرار داده شود.زيرا برنامه 
ريزی و تمرکز بر برنامه های مديريت بحران منجر به رفع ساير مشکالت فعلی بيمارستان ها خواهد شد. کليد 

واژه: مديريت بحران، مديريت، بحران،بيمارستان،چالش،حوادث. 

واژه هاي کلیدي: مدیریتبحران،مدیریت،بحران،بیمارستان،چالش،حوا
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مدیریت در حوادث هسته ای

ناهید نوری فرد، صدیقه ظفری*
zafari@yahoo.com - ٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

با وجود مزايای تابش درعرصه علم، صنعت، حفاظت محيط زيست، پزشکی وبرخی امورآموزشی، استفاده ستيزه 
جويانه ازتسليحات پرتويی، اقدامات تروريستی، موادراديواکتيو نامشخص درانبارهای زباله، منابع تشعشعی رها 
شده يادزديده شده ونيز هرگونه عملکرد نادرست دراستفاده ازمواردصلح آميزهسته ای لزوم تدوين واجرای 
برنامه منسجم دربرابرحوادث تشعشعی رامشخص می کند. مديريت جستجوی علمی برای بکارگيری قوانين 
طبيعی وحقايق وطراحی روشها وفنون جديدمی باشد. مديريت مؤثردرحوادث هسته ای بستگی به قدرت پيش 
بينی عوارض ومشکالت ناش��ی ازوقوع حوادث وبرنامه ريزی برای پاسخ مؤثربه مشکالت ناشی ازآنهادارد. 
تشکيالت مديريتی بايستی ازويژگی های قدرت، فرمان وکنترل، سازماندهی، طراحی وتهيه امکانات، حمايت های 
لجستيک، آموزش، مهارت ومانور برخوردارباشد. حادثه پرتويی، به تماس ناخواسته به اشعه يونيزان يا آلودگی به 
موادراديواکتيو گفته می شود. حتی اگرچنين حوادثی مشکوک به نظربرسدکه شامل حوادث راديولوژيک وحوادث 
هسته ای ميباشد. جهت مقاصد طراحی، آمادگی وپاسخ به اين حوادث، افتراق دونوع حادثه ازيکديگرنکته اساسی 
است. جهت کاهش حوادث هسته ای رعايت سه نکته اساسی است: شناسايی وکنترل همه منابع پرتوی درتمامی 
مراحل استفاده، انتقال وعدم استفاده،ارتقای فرهنگ حفاظت دربرابراشعه، آموزش منظم به منظورآمادگی پزشکی. 
برای مواجهه بااتفاقات پرتويی بايدبه چندنکته توجه داشت برخی از اين نکات رابايدبيش ازبروزحوادث آموخت 
وتمرين کردوبرخی رادرجريان بحران بايدتوجه داشت.مراتب آمادگی تشکيالت پزشکی دردومرتبه ی مديريتی 
واجرايی است. مديريت طبی پرتو وصدمات ترکيبی حاصل ازآن می تواند به 3 مرحله تقسيم شود:ترياژ، مراقبت 

اضطراری ومراقبت کامل وقطعی. 
بحث و نتیجه گیری : هدف اصلی در برنامه ی بيمارستانی در رويداد غير مترقبه از جمله حوادث هسته ای، 
کاهش مرگ ومير، افزايش تعداد نجات يافتگان ونيز تقليل عوارض معلوليت ها وتسکين دردهای جسمانی وروانی 

حادثه ديدگان می باشد. 

واژه هاي کلیدي: حوادثهستهای،سوانحوبالیا،مدیریت
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نقش ظرفیت س�ازی در اورژان�س در ارائه مطلوب خدمات درمانی 
درزمان بروز بحران در بیمارستان بزرگ نفت اهواز در سال 1392

سعید سعیدی مهر*، سحر گراوندی، محمد جواد محمدی، سکینه مقدم فر
٭رئیس آموزش و پژوهش بیمارستان نفت اهواز

مقدمه : مراکز درمانی، بعنوان اصلی ترين س��ازمانهای درگير درهنگام وقوع حوادث غيرمترقبه، نيازمند 
وجود برنامه مدون مقابله با حوادث هستند تا مسئولين ذيصالح بتوانند به انجام اقدامات ضروری متناسب 
با موقعيت بپردازند. از آنجا که بيمارستان های کشور در هنگام بروز باليا ضمن تأثير از پيامدهای ناشی 
از باليا، نقش عمده ای در کاهش اثرات آن دارند، لذا برنامه ريزی مقابله با باليا در بيمارستان ها از اهميت 
ويژه ای برخوردار اس��ت. بخش اوزژانس در هر بيمارس��تان و در زمان بروز بحران مهمترين و حياتی 
ترين بخش جهت ارائه خدمات درمانی به مصدومان و مجروحان ناشی از بحران در هر مرکز آموزشی 
و در درمانی می باشد . در واقع اورژانس در زمان بروز بحران به منزله خط مقدمه مقابله با پيامد های 
بحران در جهت کاهش و پايدار کردن شرايط بحران می باشد . هدف از اين تحقيق بررسی نقش ظرفيت 
سازی در اورژانس در ارائه مطلوب خدمات درمانی درزمان بروز بحران در بيمارستان بزرگ نفت اهواز 

در سال 1392 است. 
روش : اي��ن مطالع��ه از نوع توصيفی – تحليلی می باش��د . در اين مطالعه ابت��دا ميزان ظرفيت بخش 
اورژانس جهت ارائه خدمات درمانی درزمان قبل از بحران بوس��يله چک ليس��ت و مش��اهدات حضوری 
مورد ارزيابی قرار گرفت .سپس بر اساس نتايج حاصل از اين ارزيابی کمبودها و نقاط قابل ارتقاء جهت 
افزايش ظرفيت پذيرش مصدوم و ارائه خدمات درمانی مطلوبتر در بخش اورژانس بيمارستان بزرگ نفت 
اهواز مشخص گرديد . سپس يک پروتکل اجرائی جهت افزايش ظرفيت بخش اورژانس تهيه و تدوين شده 
و پس از گذشت 6 ماه ارزيابی مجدد از ظرفيت و توانمندی بخش اورژانس صورت گرفته و نتايج حاصل 

به کمک نرم افزار Excell . spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
 یافته ها : نتايج اين مطالعه نش��ان داد که ظرفيت و توانايی پذيرش بخش اورژانس بيمارستان بزرگ 
نفت اهواز قبل از انجام اقدامات اصالحی صورت گرفته 14 مصدوم بطور همزمان در زمان بحران بوده 
اس��ت و پس از انجام اصالحات ظرفيت و توانايی پذيرش بخش اورژانس به 50 مصدوم بطور همزمان 
افزايش يافت . همچنين يافته ها نشان داد که ظرفيت سازی با برنامه و با پيروی از پروتکل های مناسب 
ظرفيت و توانايی پذيرش بخش اورژانس تا 3 برابر افزايش يافته و اين امر سبب افزايش آمادگی و ارائه 

خدمت مطلوب تر بخش اورژانس در زمان بحران می شود . 
بحث و نتیجه گیری : براساس يافته های پژوهش می توان نتيجه گرفت که می توان به کمک ارزيابی 
های مداوم قبل از وقوع بحران در بخش اورژانس ظرفيت بخش اورژانس را جهت آمادگی و ارائه خدمات 
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درمان��ی به بهترين نحوه ممکن در زمان بروز بحران افزايش داد. همچنين با ظرفيت س��ازی مطلوب در 
بخش اورژانس می توان در زمان بحران تعداد افراد مجروح و مصدوم بيشتری را پذيرش نموده که اين 

امر خود می تواند سبب ايجاد شرايط مطلوب تر در زمان بحران گردد. 
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تبیی�ن نقش بنیادین مراکز هدایت عملیات بحران در دانش�گاه های 
علوم پزشکی کشور

مهدی ولیزاده آیدینلو *، علی شرق، رقیه نیساری، ولی شرق
٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی - ارومیه

مقدمه : به داليل گوناگون ايران جزء ده کشور بالخيز دنيا محسوب می گردد و در ميان کشورهای آسيايی پس 
از هند، چين و بنگالدش مقام چهارم وقوع بيشترين حوادث طبيعی را به خود اختصاص داده است به طوری که از 
حدود 40 نوع بالی طبيعی شناخته شده در جهان بيش از 30 نوع آن در پهنه گسترده کشور عزيزمان ايران اتفاق 
می افتد لذا براساس تجربّيات کسب شده از وقوع باليای طبيعی در ابعاد و سطوح مختلف در گذشته، متخصصين 
حوزه مديريت بحران متفقاً به اهمّيت موضوع فرماندهی و هدايت عمليات  يکپارچه در س��اختاری تحت عنوان 
مرکز فرماندهی، کنترل و هماهنگی عمليات بحران تاکيد نموده اند تا زمينه مشاهده سيستماتيک بحرانها و تجزيه و 
تحليل آنها از طريق ايجاد مديريت واحد، امکان پذير گردد به همين جهت پيش بينی مکانی برای تمرکز فعالّيت های 
مرتبط با حوادث و سوانح با در نظر گرفتن تمهيدات خاّص معماری و فراهم آوردن تجهيزات و اّطالعات مورد 
نياز ضروری ايست تا امکان گرد هم آمدن مديران ارشد سازمان در شرايط وقوع بحران در اين مکان امن فراهم 
گردد تا آنها بتوانند با استفاده از تجهيزات و اّطالعات فراهم شده، به تحليل شرايط موجود بپردازند لذا تشکيل 
س��تاد هدايت عمليات بحران EOC در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تبع آن در دانشگاههای 
علوم پزشکی کشور مهم و حياتی به نظر می رسد تا به عنوان يک واحد راهبردی، بتواند نسبت به هدايت و رهبری 
تيم های عملياتی بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غيرمترقبه اقدام نمايد و همچنين به عنوان عاملی در ايجاد 
نظم و انضباط عملياتی، ساماندهی نيروهای امدادی- درمانی، ايجاد ارتباط درون بخشی، بين بخشی و فرابخشی 
و جهت دهی صحيح امکانات و منابع، مفيد و موثر باش��د. در اين مقاله سعی گرديده ابتدا به تبيين راهبردهای 
بنيادين مرکز هدايت عمليات بحران EOC در دانشگاه های علوم پزشکی پرداخته شود سپس استانداردهای فنی 

اين مرکز مورد بحث و بررسی قرار گيرد.  

EOCواژه هاي کلیدي: کلماتکلیدی:فرماندهی،عملیات،،بنیادین،استانداردهایفنی،مرکزهدایت
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نقش اعتبار بخشی بیمارستان ها در ارتقاء آمادگی مقابله باحوادث و بالیا

ابوالقاسم خلیلی دهکردی *، زهرا ایازی
khalili_dehkordi@yahoo.com - ٭ کارشناس ارشد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه : س��وانح طبيعی به عنوان يکی از معضالت جهانی اس��ت بحران ش��رايطی است که دراثرحوادث، 
رخدادهاوعملکرده��ای طبيعی و انس��انی به ط��ور ناگهانی يا غيرقابل کنترل به وج��ود می آيد و موجب 
ايجاد مش��قت و س��ختی به يک مجموعه يا جامعه انس��انی می گردد و برطرف کردن آن نياز به اقدامات 
اضطراری، فوری و فوق العاده دارد. عملکردس��ازمان های مديريت بحران برخی کشورهای پرحادثه مثل 
ژاپن يا کش��ورهای توسعه يافته نش��ان می دهد اين کشورها درخصوص پيش��گيری - آمادگی، مقابله 
بازسازی و بازتوانی در حوادث هيچگونه دغدعه ونگرانی نداشته و ندارند. آمادگی پاسخ دهی به بحران 
از اهم آمادگی هايی اس��ت که بهداشت ودرمان هر کشور الزم است برای شرايط اضطراری کسب نمايد 
درسال 1391تحولی عظيم درروند ارزشيابی مراکز درمانی کشوررخ داد و استانداردهای اعتبار بخشی 
ملی بيمارس��تان های کشور جايگزين روش معمول ارزش��يابی بيمارستانها گرديد اعتباربخشی يکی از 
معتبرترين مدلهای ارزيابی مبتنی برکيفيت و ايمنی بوده که از مقبوليت جهانی روزافزون دربخش سالمت 
برخوردار می باش��د اجرای صحيح فرايند اعتبار بخشی گامی مهم در آمادگی بيمارستان ها در مقابله و 

مديريت بحران در حوادث وباليا می باشد . 
روش : اين مطالعه يک پژوهش مروری بوده که براس��اس جستجوی کتابخانه ای،متون علمی،مقاالت 

منتشر يافته وجستجوی اينترنتی درسال1392تدوين شده است
 یافته ها: امروزه س��المت انس��ان بيش ازهرزم��ان ديگری درمعرض حوادث گوناگ��ون قراردارد به 
منظور حفظ س��المت افرادسازمانهای متعددی ايجاد شده که هريک بخش��ی ازاين مسئوليت رابر عهده 
دارندبيمارس��تانها مرکزحياتی ارائه دهنده خدمات درمانی بوده و دربازگرداندن س��المت به افرادجامعه 
نقش مهمی راايفا می کنند داشتن برنامه مقابله باحوادث غير مترقبه برای هرسازمان و باهر نوع فعاليتی 
امری ضروری اس��ت و مراکز درمانی ازاين امرمستثنی نيستند دراعتبار بخشی بيمارستانها بايدبرنامه 
مستند مقابله باباليا داشته باشند و فهرستی از اعضای تيم پاسخ اضطراری ذبا ذکر سمت آنها در زمان 
بحران راپيش بينی کرده باشندو وجود و عمل به خط مشی مدون در زمينه های مرتبط با مديريت بحران 

موردسنجش قرار می گيرد .  
 بح�ث و نتیجه گی�ری : حوادث غيرمترقبه درنقاط مختلف جهان به وقوع می پيوندند دربرخی ازنقاط 
دنيا اين حوادث به بحران تبديل می شوند امادربرخی از نقاط ديگر درحد همان حادثه باقی می مانند تفاوت 
اين دو رابايد درآمادگی برای مقابله باحوادث جستجو کرد برنامه ريزی جهت پيشگيری و حفظ آمادگی 
مقابله بابحران وبازگشت به وضعيت عادی با صرف کمترين هزينه ودرکوتاهترين زمان الزامی می باشد 
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اعتبار بخش��ی بيمارستانها فوايد بس��يار زيادی دارد وازنکات مهم دراعتبار بخشی الزام بيمارستانها به 
داشتن برنامه مديريت بحران/ باليا می باشد اميد است با اجرای اعتبار بخشی بيمارستانها گامی اساسی 

درجهت مقابله و مديريت حوادث و بحرانها برداشته شود .    

واژه هاي کلیدي: اعتباربخشی،بیمارستانها،بحران
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تخلیه اضطراری بخش اورژانس در سوانح بیمارستانی بر اساس مدل 
عملیاتی

مجید حسن پور *، لیال موذن نعمت اللهی
٭ کارشناس ارشد پرستاری بیمارستان آیت ا... کاشانی کرمان

مقدمه: ايران همواره با انواع حوادث روبرو بوده و اغلب مراکز درمانی در ابنيه با قدمت باال ارائه خدمت می نمايند 
که در برابر سوانح و اتفاقات به شدت آسيب پذيرند. در هنگام آسيب به تمام يا بخشی از تأسيسات يا ساختمان 
بخش بستری، نياز به تخليه اضطراری احساس می شود. لذا اين مطالعه با هدف تخليه اضطراری بخش اورژانس 

در سوانح بيمارستانی بر اساس مدل عملياتی انجام شد. 
روش : جهت اجرای تخليه اضطراری، مدل عملياتی استفاده شد. نخست، سناريوی فرضی تدوين و پرسنل، 
بويژه اعضای چارت بحران، آموزش داده شدند و مانور دور ميزی و تمرينهای مختلف در حيطه تخليه اضطراری 
اورژانس ادامه يافت. در روز مانور تخليه، داده ها از طريق چک ليست پژوهشگر ساخته با مشاهده مستقيم، جمع 

آوری شده و با روش مقايسه ای، تجزيه و تحليل گرديدند. 
یافته ها: نتايج نش��ان داد که پس از آموزش و آمادگی تيم، تخليه اورژاتس، طبق شرح وظايف اعالم شده و 
چارت زمانی مناسب انجام گرديد و هماهنگی الزم بين اعضا مشاهده شد با اين حال نواقصی نيز در روند اجرا 

مشاهده گرديد. نتايج، جهت برنامه ريزی بيشتر به مديران بيمارستان اعالم شد.
 بحث و نتیجه گیری : به دليل اهميت حفظ ايمنی بيماران در هنگام آسيب به بخش بستری، تخليه اضطراری 
امری ضروری است. تمرين تخليه بر اساس مدل عملياتی سبب کاهش زمان و بهبود روند تخليه بيماران، پرسنل، 
تجهيزات حياتی و حفظ ايمنی می شود لذا افزايش آگاهی پرسنل در انجام فرآيند تخليه اضطراری و سرعت عمل، 

امری مهم و تأثير گذار است. 

واژه هاي کلیدي: تخلیهاضطراری،بیمارستان،مدلعملیاتی
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بررسی کیفیت هوای تهران بااستفاده ازشاخص AQI: مطالعه موردی 
میزان آلودگی هوا در شهرری

زهرا عباسی دولت آبادی *، کتایون جهانگیری، ژیال صدیقی
٭ دانشجوی دکتری سالمت در بالیا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه : هوای شهر تهران در زمره شهرهای آلوده جهان به شمار می آيد. علل متعددی برای اين آلودگی می توان 
برشمرد که ازدياد جمعيت، مهاجرت، گسترش نامناسب صنايع و بی توجهی به مکان گزينی صحيح آنها، موقعيت 
جغرافيايی شهر، حجم زياد وسايل نقليه و استفاده بيش ازحد از سوخت های فسيلی از مهمترين آن ها به شمار می 
رود. آالينده های جوی با تاثيرگذاری بر سالمت شهروندان و ايجاد يا تشديد بيماری های قلبی عروقی، بيماری 
های انسدادی ريوی، آسم، آلرژی و نيز ايجاد سرطان ها به افزايش ميزان بستری در بيمارستان و مرگ و مير 
زودرس می انجامد. آلودگی هوا در گروه مخاطرات انسان ساخت طبقه بندی می شود. مهم ترين آالينده های 
 NO2( دی اکسيد نيتروژن ،)SO2 ( دی اکسيد گوگرد ،)CO2 ( دی اکسيد کربن ،) CO( هوا، مونوکس��يد کربن
(، ازن )O3 ( و ذرات معلق ) PM10( هستند که از اين بين ذرات معلق، دی اکسيد نيتروژن، دی اکسيد گوگرد و 
ازن آالينده هايی هستند که شاخص آلودگی ناشی از سوخت فسيلی محسوب می شوند. مطالعه حاضر به منظور 
بررسی ميزان آلودگی هوای شهر تهران و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن انجام شده است. روش : اين پژوهش 
کاربردی به منظور بررسی و مقايسه کيفيت هوای شهر تهران در ماه های مختلف سال1391 در ايستگاه شهر ری 
انجام شده است. برای سنجش آلودگی از شاخص کيفيت هوا AQIاستفاده شد. اين شاخص با سنجش همزمان 
ميزان غلظت آالينده های مونوکسيد کربن، دی اکسيدگوگرد، دی اکسيد نيتروژن، ازن و ذرات معلق بيش از 10 
ميکرومتر در ايستگاه کنترل کيفيت هوا در بيشتر روزهای سال، کيفيت هوا را مشخص می نمايد. استخراج داده ها 
از سطح آالينده ها از گزارش-های منتشر شده توسط سازمان کنترل کيفيت هوای تهران وابسته به شهرداری 

تهران از ايستگاه شهر ری انجام پذيرفت. 
یافته ها : براساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش مهم ترين آالينده  هوا در سال 1391 در ايستگاه شهر 
ری، ذرات معلق کمتراز 10 ميکرومتر بوده است. براساس شاخصAQI فراوانی روزهای با هوای با کيفيت ناسالم 
و بسيار ناسالم در نيمه دوم سال نسبت به نيمه ابتدايی سال بيشتر بوده است. بيشترين روزهای با هوای پاک در 
سه ماه ابتدايی سال وجود داشته است. کيفيت هوا در اين ايستگاه از نظر ذرات معلق کوچکتر از 10 ميکرومتر، از 
ابتدای تير تا پايان اسفند در شرايط ناسالم بوده و کيفيت هوا با توجه به سطح اين آالينده در دی ماه به بدترين 
حالت ممکن، يعنی وضعيت بسيار ناسالم رسيده است. در طی سال 91 در ايستگاه شهر ری متوسط غلظت دی 
اکسيد گوگرد، مونوکسيدکربن و ازن در شرايط پاک بوده است و دی اکسيد نيتروژن در تمام سال به جز سه 

روز در ماه شهريور،در شرايط پاک و سالم قرار داشته است.
 بحث و نتیجه گیری: دو آالينده اصلی آلودگی هوای ش��هر تهران در ايس��تگاه شهر ری و در سال 1390 
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مونوکسيد کربن و ذرات معلق بوده اند که الزم است برای کاهش آنها چاره ای انديشيده شود. قرار دادن بهبود 
کيفيت هوا در فهرست اولويتهای نظام سالمت، انديشيدن تمهيداتی برای کاهش آالينده ها يا مواجهه با آن ها بهره 
گيری از تجربيات موفق کشورهای با شرايط مشابه در مهار آلودگی هوا استفاده از جمله اقداماتی است که الزم 
است در راستای کاهش آلودگی هوا، بهبود کيفيت زندگی شهروندان و ايجاد محيطی ايمن و سالم برای زندگی 

انجام گردد. 

واژه هاي کلیدي: شاخصکیفیتهوا،آلودگیهوا،شهرری
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بررس�ی مانورهای مدیریت بحران اجرا ش�ده در معاونت بهداشتی 
استان قزوین

محسن نوری *، مریم صباغیان، علی طایفه، فریدون شعبانی
mn68912@gmail.com - ٭ کارشناس ارشد علوم پزشکی قزوین

مقدمه: در مرحله آمادگی از چهار مرحله اصلی مديريت بحران )پيشگيری- آمادگي– مقابله– بازيابی( به موضوع 
تمرين اش��اره شده است. بی ش��ک انجام تمرين های عملی می تواند مديران را در هر رده ای برای دست يابی به 
اهداف، مقابله با باليای طبيعی و کنترل آنها- مش��خص نمودن نقاط ضعف برنامه ريزی های ارايه شده بهبود 
بخشيدن به روابط درون و برون سازمانی- اطمينان يافتن از قابليت های اجرايی بررسی نحوه عملکرد نيروها و 
امکانات و . . . در هنگام بروز حوادث پی برد. انتشار نتايج حاصله از تمرين ها )مانور( سبب ايجاد انگيزه در ساير 

ذينفعان خواهد گرديد تا در راه ارزيابی سازمان خود از اين ابزار استفاده نمايند. 
یافته ها: مرکز بهداشت استان قزوين ضمن اينکه از سال 1384 تاکنون خود طراح سه مانور برای بررسی 
کيفيت عملکرد کارکنان در سطح مرکز بهداشت استان و شهرستان ها بوده، در چندين مانور کشوری و دورميزی 
نيز شرکت داشته است. هدف عمده از اجرای مانورهای طراحی شده توسط مرکز بهداشت، تعيين سرعت عمل 
در رسيدن به مکان های تعيين شده، تعيين دقت عمل در انجام امور محوله، بررسی وضعيت تجهيزات و آموزش 
نحوه کاربرد آنها، ايجاد انگيزه برای مشارکت کارکنان در طراحی مانورهای منطقه ای و نمايش توانايی کارکنان 
در کنترل حوادث بوده است. مستند کردن مانورهای انجام يافته گامی ديگر در زمينه تهيه متون آموزشی برای 
افزايش آمادگی کارکنان بوده است که تا کنون عالوه بر ارائه به ادارات کل مسئول در وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی و مديريت بحران استان به مراجع ديگری نظير نخستين کنفرانس بين المللی مديريت بحران نيز 

ارائه گرديده است. 
بحث و نتیجه گیری: حفظ و ارتقاء سطح بهداشت جامعه در تمامی لحظات به ويژه در شرايط بحرانی از اهداف 
مرکز بهداشت است. نقش حوزه بهداشت در کاهش اثرات باليای طبيعی غير قابل انکار است. کارکنان اين مراکز در 
شرايط اضطراری ناگزير به ارائه خدمات هستند. حفظ آمادگی نفرات از نظر توان علمی و عملی و نيز مجهز بودن 
به وسايل و ابزار مورد نياز برای ارائه خدمت از ديگر اهداف و برنامه های مراکز بهداشت است. از اين رو طراحی 

و اجرای برنامه های آموزشی و مانور بايستی در دستورکار روسای مراکز بهداشت قرار گيرد. 

واژه هاي کلیدي: بهداشت،قزوین،مانور
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پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی بهداشت باروری در بالیا

احمد اصل هاشمی *، مجتبی محمد زاده، صفیه جهان مهر
٭ مربی دانشکاه علوم پزشکی تبریز - دانشکاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه : امروزه باليای طبيعی و انسان ساخت جزئی از واقعيت های زندگی است که آمادگی قبلی برای مقابله با 
آن ضروری می باشد .فرايند های بهداشت باروری از مهمترين فرايند های بهداشتی در بحران ها بوده و زنان و 
کودکان جزء آسيب پذيرترين گروهها می باشند. در طی سال ها متمادی برنامه های مختلفی برای کاهش آسيب 
پذيری اين گروه ها تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شده است که بررسی، بازنگری و تکميل آنها يک ضرورت 

می باشد .
 روش : در زمس��تان سال 1390 آخرين نسخه از برنامه ملی عمليات پاسخ بهداشت جمعيت و خانواده در 
باليا و فوريت ها، توسط وزارت بهداشت تدوين گرديد که اين برنامه حاوی اهداف، اصول، نقش ها، دروندادها 
و دستورالعمل ها برای مقابله با بحران، در برنامه های بهداشت باروری می باشد. که با بررسی آخرين برنامه 

کشوری و مقايسه آن با وضعيت موجود پيشنهاداتی جهت رسيدن به اهداف ارائه می گردد. 
یافته ها: با وجود س��ير رو به رش��د در طراحی و اجرای برنامه های مقابله با بحران در فرايندهای بهداشت 
باروری هنوز تا رسيدن به اهداف راه درازی در پيش است . در بررسی و پايش برنامه های عملياتی تدوين شده 

از وزارتخانه، خالء برنامه پايش وارزشيابی مستمر در کليه سطوح احساس می گردد . 
بحث و نتیجه گیری: باليای طبيعی و انسان ساخت به صورت غير مترقبه به وقوع می پيوندند، اما اين حوادث 
اغلب قابل پيش بينی بوده و می توان با تمهيداتی خسارات و عوارض آن را به حداقل رساند . بدون برنامه ريزی 

پايش و ارزشيابی مداوم عملياتی بهداشت باروری در باليا،ره به جا نخواهد رسيد. 

واژه هاي کلیدي: بهداشتباروری،بحران،پایشوارزشیابی
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مراقب�ت و مدیری�ت بیماري ها در هن�گام وقوع ح�وادث و بالیای 
غیرمترقبه

محمد رضا جمع آور *، مجید شایسته
٭ کارشناس مبارزه با بیماریها علوم پزشکی بیرجند

مقاله : کشور ايران به دليل وسعت،تنوع اقليمی و موقعيت جغرافيايی جزء ششمين کشور بالخيز دنياست به طوری 
که از 40 نوع باليای طبيعی که در جهان رخ ميدهد حدود 31 نوع از آن ها را ما به طور معمول در کشور تجربه 
کرده ايم که از لحاظ خسارت جانی زلزله و از لحاظ خسارت مالی سيل مهم ترين باليای طبيعی کشور ما بوده 
است . هنگام وقوع باليای ممکن است بسياری از خدمات عمومی از کار بيفتد،آب رسانی،برق رسانی،جمع آوری 
زباله يا تامين نان و ساير مواد غذايی با مشکل مواجه شود،استحمام و دفع فضوالت انسانی به طريق صحيح 
امکان پذير نباشد لذا در اين شرايط آب و غذای ناسالم شيوع و اپيدمی بيماريها دور از انتظار نيست، بخصوص 
بيماريهای روده ای )التور –ديسانتری آميبی،اسهال خونی و....( بيماريهای منتقله از ناقلين ) ماالريا،طاعون،تيفوس 
اپيدميک و......( بيماريهای که عمدتا" از راه هوا که عمدتا" با ذرات بزاقی آلوده انتقال می يابند )آنفلوانزا،سل و.....( 
لذا مديريت و مراقبت بيماريها جهت پيشگيری و کنترل اپيدمی های احتمالی، ضروری و الزامی به نظر می رسد 
که به ترتيب اولويت،اقدامات به ش��رح ذيل می باش��د : 1- تش��کيل تيم ارزيابی سريع و اعزام به منطقه بحران 
جهت بررسی های و جمع آوری اطالعات اوليه که در شيوع و بروز بيمايها نقش دارند . 2- تشکيل و اعزام تيم 
مراقبت بيماريها )کارشناسان مبارزه با بيماريها، بهداشت محيط، آزمايشگاه و آموزش بهداشت ( جهت بيماريابی، 
آموزش و بررسی های جامع تر . 3- هماهنگی با نيروها ی محيطی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و خانه 
های بهداشت تحت پوشش منطقه حادثه ديده . 4- درمان بيماران بر اساس پروتکل های کشوری مرکز مديريت 
بيماريها و بررسی اطرافيان بيمار . 5- اطالعات بيماری های منطقه به روز جمع آوری و بموقع به مراکز محيطی 
و ستادی گزارش گردد.و به IHR فوکال پوينت استان و کشوری گزارش گردد. 6- تجزيه و تحليل آمار بيماريهای 
و شناسايی گروه های در معرض خطر و ارائه پس خوراند به واحدهای ذيربط . 7- تزريق واکسن های روتين به 
گروههای هدف . 8- پيگيری جهت تامين آب آشاميدنی و غذای سالم جهت جمعيت آسيب ديده . 9- استفاده از 

حشره کش ها و سم پاشی عمومی طبق دستورالعمل های مربوطه .
 بحث و نتیجه گیری : اگر اقدامات فوق بموقع و بر اساس دستورالعمل های مربوطه بطور صحيح،کامل و 

جامع انجام شود، از بروز بيماريها جلوگيری و در صورت اپيدمی بيماری خاص به موقع کنترل خواهد شد . 

واژه هاي کلیدي: کلیدواژههابحران-مراقبتبیماریها–اپیدمی–ارزیابیسریع
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ارزیابی آسیب پذیری سازه ای واحدهای بهداشتی شهرستان دیلم، 
استان بوشهرسال1392

کورش نخعی *، عبدالمحمد خواحه ئیان، محمد مهدی خواحه ئیان، میمنت توبه خاک، عبدالخالق 
جهانگرد، حسین حمایتی، احمد ابراهیمی

koresh.nakhee@gmail.com - ٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه : مواجهه کشور با انواع مخاطرات طبيعی و انسان ساخت ايجاب می کند که نظام شبکه برای مقابله با اين 
مخاطرات و ارائه خدمت به مردم آسيب ديده آماده باشد. الزمه اين امر، اطمينان از سالمت مراکز ارائه خدمت و 
کارکنان آن ها و همچنين تضمين تداوم خدمات در زمان باليا است .تبلور اين رويکرد در کاهش سطح خطر باليا 
در جامعه و تسهيالت و منابع نظام سالمت تجلی می يابد. ارزيابی خطر باليا در نظام شبکه از اقدامات پايه برای 
رويا رويی با باليا قبل از وقوع آن از طريق جمع آوری اطالعات در خصوص مواجهه با مخاطرات و آسيب پذيری 
و ظرفيت مراکز ارائه خدمت است. با توجه به اين ضرورت در اين مطالعه شهرستان ديلم با دارا بودن چهار مرکز 

روستايی و شهری و يازده خانه بهداشت مورد ارزيابی آسيب پذيری سازه ای قرار داده شد.
روش  : در اين مطالعه از روش Rapid Visual Screening (RSC) غربالگری بصری سريع با بررسی سه سطح 
آمادگی )مطلوب،متوسط، نامطلوب ( توسط فرم S ارزيابی آسيب پذيری سازه ای به عنوان ابزار ارزيابی خطر باليا در 

تسهيالت نظام شبکه بهداشتی درمانی استفاده شد و نتايج توسط نرم افزار spss آناليز گرديد.
یافته ها : بررس��ی وضعيت موجود در شهرستان ديلم نش��ان داد که در حال حاضر ارزيابی آسيب پذيری 
سازه ای مراکز بهداشتی در برابر مخاطرات طبيعی )به خصوص زلزله( با دفتر فنی دارای 86/6 % دارای وضعيت 
نامطلوب و ارزيابی آسيب پذيری سازه ای مرکز در برابر مخاطرات طبيعی )به خصوص زلزله( طی 3 تا 
5 سال گذشته 93/3 % نامطلوب و نتيجه ارزيابی آسيب پذيری سازه ای مرکز در برابر مخاطرات طبيعی 

26/6% نامطلوب بود. 
بحث و نتیجه گیری : با توجه به اطالعات به دس��ت آمده از اين مطالعه می توان گفت که وضعيت سازه ای 
شهرستان ديلم جهت مقابله با زلزله از طرف دفتر فنی مورد بازبينی قرار گيرد و اطالعات حاصل از اين برنامه 
سنگ بنای برنامه ريزی های بعدی، تخصيص منابع و ارتقای آمادگی حوزه بهداشت برای مقابله موثر و اثربخش 
با باليا است. و از روسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی انتظار می رود ضمن حمايت از اجرای اين برنامه که 
توسط معاونين محترم بهداشت عملياتی خواهد شد بر حسن اجرای آن اهتمام ورزيده و اين مهم را به نحو احسن 

به انجام رسانند. 

RSCواژه هاي کلیدي: ارزیابی،خطربالیا،سازهای،دیلم،
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بررس�ی کارکردخدمات بخش دولتیوغیردولتی درراس�تای تقویت 
خدمات بهداشتی درزلزله شنبه و طسوج استان بوشهر

حسین حمایتی *، عبدالمحمد خواحه ئیان، محمد مهدی خواحه ئیان، اصغر بلکامه، میمنت توبه خاک، 
کورش نخعی، عبدالخالق جهانگرد، احمد ابراهیمی

٭ کارشناس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه : پس از وقوع هر گونه حادثه غير مترقبه نقش و عملکرد هر دو بخش دولتی و غيردولتی مداخله گر به نحوی 
تأثيرگذار بر راندمان مديريتی سيستم بهداشت و درمان در باليا مشخص خواهد شد . بخش دولتی با نقاط قوتی از 
جمله بهره مندی از منابع مالی، تجهيزات، نيروی متخصص و پشتيبانی از طريق مقامات ملی و نقاط ضعفی همچون 
محدوديت حاصله از بوروکراسی اداری برخوردار است.از سوی ديگر بخش غيردولتی شرايط ويژه ای همچون 
چرخه ساده مناسبات مالی واستفاده بيشتر از منابع و نيروی انسانی موجود به عنوان نقاط قوت و مواردی مثل 
عدم سهولت دسترسی به اطالعات، عدم تخصص کافی، ضرورت هماهنگی با بخش دولتی به عنوان نقاط ضعف 

را داراست. مجموع اين شرايط ميزان موفقيت خدمات بهداشتی در باليا را شکل می دهد. 
روش  : وقوع زمين لرزه منطقه ش��نبه و طسوج در فروردين س��ال 1392، اتفاق افتاده است، اين مطالعه بر 
اساس اطالعات، تجربيات، مشاهدات ميدانی، مشارکت و همکاری با ادارات دولتی و مؤسسات غيردولتی از جمله 
سازمان های مردم نهاد، هالل احمر، مؤسسات و افراد خير با تمرکز در ارائه خدمات بهداشتی تنظيم شده است 
. بدين منظور از آمارها و اطالعات رسمی، مصاحبه ها، ارزيابی و نياز سنجی های ميدانی و برآوردها استفاده 

گرديده است.
یافته ها : در اين روش برآورد صدمات به مراکز بهداشتی و آموزشی همچنين مشارکت در امر توزيع اقالم 
بهداش��تی و غذايی در بين آسيب ديدگان، مش��ارکت و همکاری درتامين آب آشاميدنی، احداث سرويس های 
بهداشتی، آشپزخانه ها و ...مورد توجه قرار گرفته است.و در نهايت بررسی و تحليل کمی و کيفی ازعملکرد امداد 
رسانی در دو حوزه دولتی و غير دولتی و ميزان تاثير و موفقيت در سيستم بهداشتی در منطقه شنبه مورد توجه 

قرار گرفته است. 
بحث و نتیجه گیری : استنباط حاصله ازبررسی و تحليل بعمل آمده در منطقه زلزله زده شنبه و طسوج مويد 
عدم هماهنگی و استفاده از ظرفيت کامل هر دو بخش دولتی و غير دولتی می باشد . بازنگری و ايجاد يک مديريت 
نوين و متمرکز موجب رفع نارسايی ها و بهره گيری ازمجموع نقاط قوت گروههای امدادرسانی را سبب می گردد. 

واژه هاي کلیدي: بالیا،بخشدولتیوغیردولتی،خدماتبهداشتی
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طراحی معماری سامانه مکانی فرماندهی حادثه )SICS( با بهره گیری 
GIT از

مهیار سجادیان *، ناهید سجادیان، علیرضا شیخ االسالمی
٭ کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی-واحد بروجرد 

مقدمه : ايران به سبب موقعيت جغرافيايی خود،از پرحادثه ترين مناطق جهان محسوب می گردد،اين در حالی 
است که حوادث غير طبيعی نيز بسيار فراوان هستند.با توجه به فراوانی بسيار باالی حوادث،ايجاد مديريت واحد 
از اهميت بس��يار بااليی برخورداراست و از آنجا که حوادث در بستر مکان اتفاق می افتند، لذا در اين چارچوب 
مديريت واحد مکانی نيز از اهميتی دوچندان برخوردار اس��ت.تجربه کشورهای پيشرفته دنيا نشان از آن دارد 
 GIT که اين کشورها،اهتمام ويژه ای در طراحی سامانه های مکانی فرماندهی حادثه داشته و در اين ارتباط از
به عنوان تکنولوژی علوم زمين بهره گرفته اند. اما مسئله اين است که تاکنون آنچنان که بايد به سامانه مکانی 
فرماندهی حادثه پرداخته نشده است.لذا اين پژوهش بر آن است تا با بهره گيری از GIT،البته با توجه به شرايط 

کشور،به طراحی معماری سامانه مکانی فرماندهی حادثه بپردازد. 
یافته ها : اين پژوهش در انجام تحقيق خود از روشی تحليلی-کاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 
و استفاده از تجربيات صورت گرفته در کشور و ساير کشورهای دنيا و همچنين اسناد و مصاحبه با خبرگان 

بهره گرفته است. 
یافته ها: بر اساس يافته های تحقيق،سامانه مزبور به همراه تحليل آن ارائه و در انتها نيز راهکارهای مديريتی 

و کاربردی در جهت استقرار سامانه مذکور پيشنهاد گرديد.
 بحث و نتیجه گیری: فراوانی و تنوع حوادث طبيعی و غير طبيعی در کشور،ديد سيستمی را طلب می نمايد 
امری که وحدت فرماندهی و ديد سيستمی و بر اين مبنا سامانه های پشتيبانی تصميم گيری مديريت مکانی حادثه 

را بيش از پيش طلب می نمايد 

SICS،واژه هاي کلیدي: سامانهفرماندهیحادثه،مدیریتبحران،بحران
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بررسی راهکارهای مدیریت بحران درحوادث غیرمترقبه درسال های 
1385 تا 1391درایران

فاطمه چاجایی 
کارشناس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: بر اساس آخرين آمار از40 نوع بالی شناخته شده درجهان حداقل 31نوع درايران متداول است. مديريت 
صحيح در بحرانها بطورچشمگيری درکاهش ميزان اثرات وتبعات ناشی ازآن وکنترل خسارات وتلفات انسانی 

تاثيرگذار است. 
روش : مطالعه توصيفی براساس فعاليتهای ارگانهای مختلف درکشوردرسالهای 1385تا1391

 یافته ها : با توجه به اهميت موضوع مس��ئوليت مديريت بحران را در مرتبه اول وزارت کش��ور و در مرتبه 
دوم استانداری ها به عنوان نماينده وزارت کشورازجمله کارهای پايه ای جهت پيش بينی و پيشگيری از حوادث 
غيرمترقبه و يا کاهش خسارت وارده در حين سانحه مثالً تعيين مناطق سيل خيز يا تعيين تراکم جمعيتی برای 
سهولت خدمات دهی در حين سانحه وارتباط با ارگانهای مربوطه مثل هالل احمر، بيمارستانها، نيروی انتظامی، و 
سازماندهی آنها و برآورد توانايی مالی و پشتيبانی و انسانی و تقويت آنها رابه عهده خواهند داشت. بقيه ارگانها 
مثل هالل احمر، بيمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و درمان، ارگانهای نظامی، تيم های اضطراری امدادی و 
درمانی بسيج جامعه پزشکی، وزارت مسکن و شهرسازی، کميته امداد، صدا و سيما و رسانه های ارتباط جمعی 

بايد هماهنگ با وزارت کشور يا استانداری عمل نمايند. 
بحث و نتیجه گیری : در مناطقی همچون کشورماکه همواره بالقوه در معرض خطر وقوع باليای طبيعی قرار 
دارند ضرورت دارد برنامه ريزيهای الزم جهت پيشگيری و مقابله با باليا در استراتژی های کالن آن منطقه لحاظ 
شود ودر اين برنامه ريزيها پيش بينی، پيشگيری، حفظ آمادگی و مقابله با بحران، برآورد دقيق خسارت و جبران 
آن، استفاده از فرصتهاوبازگشت به وضعيت عادی با صرف کمترين هزينه و کوتاهترين زمان بر اساس اولويت 

های تعيين شده مدنظر می باشد. 

واژه هاي کلیدي: مدیریت-بحران-حوادث
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طراحی زیرساختهای ارتباطی بیمارستانی در حوادث و بالیا با استفاده 
از تکنولوژی های نوین

محبوبه حسینی *، احمدسیر صدر، ابوالقاسم پوررضا
hosseinizare@yahoo.com ٭ دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه : باليا و حوادث مختلف همواره جزئی از زندگی بشر بوده و تلفات و خسارات ناشی از آن زيانهای جبران 
ناپذيری به ملت ها وارد کرده است.امروزه شعار بين المللي آمادگي در مقابل حوادث غير مترقبه در راس برنامه 
هاي مراکز مديريت سوانح در سطح ملي و بين المللي بخصوص در کشورهاي حادثه خيز قرار دارد. از طرفي 
تاثير تبعات باليا بر سالمت روحي و رواني انسان بر کسي پوشيده نيست. همواره تصور بروز حادثه و چگونگي 
درخواست کمک از محيط خارج از حادثه ذهن بشر را بخود مشغول کرده است. در سراسر دنيا سيستم های 
بهداشتی درمانی در ارتباط با پاسخ به حوادث و باليا در سطوح محلی، ملی و بين المللی با چالشهای متعددی 
روبرو هستند.حوادث و باليا به هر علتی که رخ دهند نيازمند آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی هستند.به طور 
معمول بيمارستانها در کسب آمادگی و ارائه پاسخ مناسب به باليا با تاخير عمل می کنند.بسياری از تکنولوژی 
های ارتباطی روز دنيا در حوادث مهلک همانند زلزله بشدت آسيب پذيرند.سيستمهای ارتباطی سيمی، سيستمهای 

موبايل و سيستمهای مختلف زمينی،همه متکی به زير ساختهايی هستند که در مواقع بروز حادثه آسيب پذيرند
روش : مطالعه حاضر نوعی مطالعه اکتش��افی است که سعی در معرفی يک راه حل جامع مبتنی برآخرين 
 Mogis (Mobile GSM Infrastructure و RFID، Satellite Cell Phone Services، Zigbee راهکارهای تلفيقی
Over Satellite( دارد. معرفی اين سيستمها و ارائه يک راهکار کامال عملی و مقرون به صرفه در ادامه مقاله به 

پيشنهاد راه حل برای حوادث مختلف و ايجاد زير ساختهای الزم منجر ميشود  
بحث و نتیجه گیری :به طور کلی از ويژگيهای منحصر به فرد اين زيرساختها می توان به ارزان بودن، در 
دسترس بودن تکنولوژی و راحتی پياده سازی،عدم وابستگی به پايگاههای ارتباطی زمينی همانند BTS نام برد. 
تعداد زياد مجروحين يا افرادی که در قسمتی محصور مانده و نيازمند کمک هستند و عدم آگاهی تيم های نجات 
از بعد حادثه و نوع و حجم نياز خصوصا در ابتدای رخداد حادثه يکی از مشکالت مديران بيمارستان است.توسط 
اين راهکار در اسرع وقت و به صورت خودکار ميتوان به محل دقيق مجروحين، تعداد آنها و نوع نياز درمانی 

آسيب ديدگان به صورت کامل و دقيق دست يافت.

MOGISRFID،ZigBeeکلید واژه:،،بیمارستان،بالیا
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میزان آمادگی بخش های اورژانس بیمارس�تان های آموزشی اهواز 
درمقابله با حوادث غیرمترقبه: 91

فرزاد فرجی خیاوی *، لیال لرستانی، الهام بختیاری، شکوفه مزارعی
faraji-f@ajums.ac.ir ٭ استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقدمه : حوادث غيرمترقبه چالش های منحصر به فردی برای سيستم های بهداشتی به ويژه سيستم های اورژانس 
ايجاد کرده است. در مواقع عملکرد بخش اورژانس می تواند تأثير فراوانی بر اثربخشی ساير بخش های بيمارستان 
داشته باشد. اين مطالعه با هدف سنجش ميزان آمادگی بخش های اورژانس بيمارستان های آموزشی اهواز در 

مقابله با حوادث غيرمترقبه انجام شد.
روش: اين پژوهش از نوع توصيفی -   مقطعی در کليه بيمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
جندی-شاپور اهواز اجرا شد. ابزار گردآوری چک ليست 30 سؤالی بود که در 3 گروه : تدوين برنامه، تدارکات 
و آماده سازی و ترياژ تقسيم بندی شد. به دليل محدود بودن جامعه از سرشماری استفاده شد. داده ها پس از 

جمع آوری با استفاده از نرم-افزار SPSS17 تجزيه و تحليل شد.
یافته ها: آمادگی اورژانس بيمارس��تان های آموزشی اهواز در س��ال 1391 با امتياز 64/8% در سطح 
آمادگی نسبی ارزيابی شد. مؤلفه ترياژ با امتياز 93/4% در سطح آمادگی کامل، تدوين برنامه و نيز تدارکات 

و آماده سازی با امتياز بيش از 50% در سطح آمادگی نسبی ارزيابی شدند. 
بحث و نتیجه گیری: ميزان آمادگی بخش های اورژانس بيمارستان های آموزشی شهر اهواز در گروه "تدوين 
برنامه" کمتر از حداقل آمادگی بود بنابراين لزوم آموزش برنامه ريزی برای حوادث غيرمترقبه و آماده سازی 

مديران برای تدوين آن ضروری به نظر می رسد. 

واژه هاي کلیدي: اورژانس،آمادگیبیمارستان،حوادثغیرمترقبه



387 پوستر

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

سیستم اطالعات جغرافیایی)GIS( و مدیریت بحران

رفعت رضاپور نصرآباد *
rezapour@razi.tums.ac.ir ٭ دکترای پرستاری وزارت بهداشت

امروزه وجود اطالعات به روز، به منظور شناخت عوامل طبيعی و انسانی با هدف بهره گيری از آن در برنامه 
ريزی توسعه پايدار، امری بديهی است. به همين دليل استفاده از اطالعات در سيستم GIS می تواند در موارد زير 
موثر باشد: 1- پاسخگويی به نياز کاربران در کليه زمينه ها. 2- ساماندهی و افزايش بهره وری از منابع موجود. 
3- بهينه سازی سرمايه گذاری ها و برنامه ريزی ها. 4- ابزاری مفيد در جهت تصميم گيری مديران. اطال عات، 
زمان و سرعت، متغيرهای اصلی آناليز داده ها هستند. يکی از مهمترين روشهای بهينه کردن متغيرهای اصلی 
آناليز داده ها، اس��تفاده از GIS است. بيش از 80 درصد اطالعات مورد نياز مديريت بحران به مکان و موقعيت 
خاص بر روی زمين مربوط می شود، لذا استفاده از داده های مکانی برای مديريت بحران امری ضروری است، 
به طوری که بدون داده های مکانی امکان مديريت بهينه بحران وجود ندارد. سيستم های اطالعات جغرافيايی به 
عنوان ابزاری مهم در مديريت مطرح می باشند که با فراهم ساختن امکان يکپارچه سازی داده های حاصل از 
منابع مختلف، امکان استخراج اطالعات مورد نياز و کشف ارتباطات پيچيده و نا پيدای ما بين پديده های مختلف 
را فراهم می نمايند. کشور ما از جمله کشورهايی است که درمعرض بروز اتفاقات و حوادث و سوانح بی شماری 
می باشد. شناسايی مخاطراتی که در اين منطقه وجود دارد و به عنوان تهديدی برای منطقه به شمار می رود و 
شناسايی مناطقی که بيشترين احتمال بروز حوادث و مخاطرات در آنجا وجود دارد، حائز اهميت است زيرا در اين 
صورت می توان برای جلوگيری از بروز حوادثی که می تواند خسارتهای بی شماری را در برگيرد، برنامه ريزی 
نمود و برنامه های واکنش در شرايط اضطراری را از قبل آماده نمود. بر همين اساس استفاده از سيستم هايی 

نظير سيستم اطالعات جغرافيايی در شناسايی نقاط بحران می تواند بسيار موثر باشد. 

واژه هاي کلیدي: تکنولوژی،سیستماطالعاتجغرافیای،مدیریتحوادث
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شیوه های ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی، در بین دانشجویان و کاربرد 
آن در مدیریت کمک های انساندوستانه در بالیا

خانم سمیه موالیی، مرتضی موالیی *
mo.molaee@gmail.com )٭ دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امام حسین)ع

مقدمه: اگر فرهنگ و تفکر بسيج به درستی تبيين و راه های اشاعه و ترويج آن شناخته شود و مناسبترين راهها 
برای اشاعه در پيش گرفته شود، طبعاً اين تفکر و فرهنگ در جوانان و دانشجويان نهادينه خواهد شد و اين خود 

وسيله ای مناسب برای حفظ کشور و مديريت بحرانها خواهد بود. 
هدف: هدف اصلی اين تحقيق، دستيابی به شيوه ها و راههای ترويج فرهنگ و تفکر بسيج در بين دانشجويان 

دانشگاه تهران و کاربرد آن در مديريت کمک های انساندوستانه در باليا است.
 روش: در اين پژوهش در ابتدا با استفاده از روش اسنادی )با ديدگاه توصيفی، تحليلی( موضوع، مورد مطالعه 
قرار گرفته است. جامعه آماری شامل دانشجويان بسيجی و غيربسيجی در دانشگاه تهران است. روش انتخاب 
نمونه آماری در اين تحقيق، خوشه ای چند درجه است. محاسبه اين نوع نمونه در چند مرحله صورت گرفته است 

که با توزيع پرسشنامه بين 300 نفر از دانشجويان بسيجی و غيربسيجی بحث و بررسی شده است. 
یافته ها : نتايج تحليل آماری نشان داد، متغيرهای جنسّيت، سن، مقطع تحصيلی، وضعيت عضويت در بسيج، 
سابقه عضويت در بسيج، تحصيالت والدين، نگرش خانواده، گروه دوستان، دانشگاه و فرهنگ، با اليه های مختلف 
متغير وابسته )شيوه های مختلف اشاعه( دارای رابطه معناداری هستند. شيوه های اشاعه در اين مقاله شامل: 1� 
شيوه های اشاعه استداللی 2� شيوه اشاعه انگيزشي3� شيوه اشاعه اخالقی، فرهنگی 4� شيوه اشاعه اقتداری می 

باشد. 
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اينکه محوری ترين عنصر در اين نهاد )دانشگاه تهران( »خردورزي« است ؛در 
اين تحقيق الگوی بهينه، استفاده از شيوه استداللی و عقاليی جهت ترويج فرهنگ و تفکر بسيجی است. در فرهنگ 
و تفکر بسيجی، »خردورزي« با »فرهنگ دانشگاه« نيز مطابقت دارد و با پروش خردورزی و مديريت آن از اين 

نيروی عظيم می توان در مديريت باليا و بحرانها بهره مند شد. 

واژه هاي کلیدي: بسیج،فرهنگوتفکر،شیوههایترویج،دانشجویان،مدیریتبحران.
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مش�ارکت داوطلبان س�المت دربهداش�ت محیط مناطق زلزله زده 
ورزقان سال1391 )یک تجربه اجتماع محور (

رقیه جوادی ساوجبالغی*،توفیق علیزاده مباشر،راحله سلطانی،مجید کارآموز،شمس علی 
عباسی،منیژه سلیمانی

rogayehj@yahoo.com ٭ کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه : ايران جزء10 کشور بالخيز جهان است و 90% جمعيت کشور در معرض خطرات ناشی از زلزله و سيل 
قرار دارند. يکی ازمهمترين آسيبهای ناشی از زلزله شامل از بين رفتن منابع آب آشاميدنی و يا آلودگی آبها،ايجاد 
وقفه و اختالل در سيس��تم دفع زباله و فاضالب و آلودگی مواد غذايی و مش��کالت تغذيه ای در منطقه ميباشد.
در چنين حوادثی بدون مش��ارکت مردم رسيدن به اهداف سالمت دور از انتظار است. نيروهای سازمان يافته 
ی مردمی شامل داوطبان سالمت، از منابع اجتماعی،مهمی هستند که صاحب نظران حوزه ی سالمت در جهان 
به اتفاق بر مشارکت برنامه ريزی شده آنان در برنامههای ارتقای سالمت جامعه تأکيد می نمايند. . در ايران، به 
کارگيری زنان به عنوان داوطلبان سالمت به منظور پاسخ به نيازهای ارتقای سالمت از دهه ی 1990آغاز شد. 
درهمين راستا از وجود داوطلبان سالمت که قدم درتامين و توسعه سالمت جامعه گذاشته اند در زلزله ورزقان با 

هدف کاهش خطر باليا استفاده گرديد.
روش : در اين برنامه از الگوی برنامه ريزی سالمت نقشه مداخله ای آموزشی )intervention mapping ( بر 
اساس گامهای اين الگو از نيازسنجی تا ارزشيابی استفاده گرديد. زمان برنامه شهريور و مهر ماه 1391 و تيم 

اعزامی از داوطلبين سالمت شهرستان تبريز بودند.
 یافته ها : اين برنامه منجر به پاکسازی منطقه زلزله زده از زباله و انتخاب 58داوطلب سالمت زن و مرد از بين 
مردم منطقه و توزيع 11 نوع بروشور آموزشی با عنوان های مختلف وشرکت 102 نفر از داوطلبان سالمت در 

برنامه و انجام برنامه در 18 روستا
 بحث و نتیجه گیری : با توجه به تاثيرات مثبت اين برنامه و مشارکت مردم در تامين سالمت مردم زلزله زده 
پيشنهاد ميگردد توانمند سازی داوطلبان سالمت در زمينه اقدامات بهداشت محيط در شرايط بحران ضروری 

است. 

intervention mappingواژه هاي کلیدي: داوطلبینسالمت،زلزله،مشارکت،
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بقاء در بحران هسته ای

رضا ذولفی 
کارشناس هالل احمر - یزد

مقدم�ه : ام��روزه عالوه بر بحران های طبيعی و باليای طبيعی موجود چندين بحران در زندگی افراد و جامعه 
ديده می شود . بحران هايی با انواع گوناگون که برای هر يک راهی برای مقابله وجود دارد. بحران هايی طبيعی و 
مصنوعی .در اين مقاله به بررسی کوتاه برخی بحران ها پرداخته ام اما به طور کامل و دقيق پيرامون بحران هسته 
ای ) بحران مصنوعی ( صحبت کردهام .راه های پيشگيری و مقابله با اين بحران در ميان کلماتم موجود است . 
بيماری های شايع، اسکان و تغذيه در انواع بحرانها، چه طبيعی و چه مصنوعی از موارد بسيار مهم و حياتی به 
شمار می رود که برای رفع اين مشکالت راه حل هايی در اين مقاله آورده شده است . اهميت اين موضوعات از آن 
جهت می باشد که کمتر کسی به اين نوع بحران ها توجه دارد و معموال افراد اطالعات کافی در اين زمينه را ندارند. 
هدف از جمع آوری اين مقاله و اطالعات اين بوده که بتوانم موضوعی جديد و به روز را بيان کنم و دوستان خودم 

را در اين زمينه بيشتر آگاه سازم. 
روش : بهره گيری از کتب مرتبط از انتشارات مختلف به خصوص انتشارات آموزش عالی علمی-کاربردی 

هالل ايران 
یافته ها : يافته هايی که در اين مقاله بدست آمده شناخت بيماری های خاص، خطرات موجود و نحوه ی مديريت 

همه جانبه در اينگونه بحران ها بوده و به نقل آن ها پرداخته ام . 
بحث و نتیجه گیری : پيام اصلی مقاله بنده جدی گرفتن موضوع بحران هسته ای و دانستن آنچه که مورد 
نياز است تا زنده بمانيم و ادامه حيات داشته باشيم در انواع بحران، به خصوص بحران های هسته ای که امروزه 

بسياری از کشورها ی پيشرفته علم و دانش خود را در اين زمينه ها به روز و تکميل کرده اند .  

واژه هاي کلیدي: بحران،بقاء،حفاظت،هستهای
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مواد ش�یمیایی و توسعه صنایع : تهدیدی قابل توجه برای بهداشت 
جهانی

الهام قناعت پیشه 
ghanaat.pisheh@gmail.com دکترای پزشکی وزارت بهداشت

مقدمه : در سطح جهانی، خصوصا" در کشورهای در حال توسعه، توليد و استفاده از مواد شيميايی تقريبا 10 
برابر بيش از 30 سال گذشته افزايش داشته است. سازمان بهداشت جهانی در گزارش های خود اشاره کرده است 
که حدود 100،000 مواد شيميايی صنعتی در محيط کار وجود داردو به طور متوسط 1،000 مورد نيز ساليانه 
افزوده می شود. در سراسر کشورما نيز پااليشگاههای نفت، کارخانه های شيميايی و ديگر تاسيسات صنعتی 
وجوددارد که می تواند به صورت تصادفی و يا حمله تروريستی منتشر شود. مطالعات نشان می دهد عدم رعايت 
مقررات ايمنی صنعتی، در نظر نگرفتن زيرساخت های بهداشت عمومی در مجاورت يک پروژه صنعتی، عدم توجه 
به زيرساخت های عام المنفعه مانند آب آشاميدنی، هواو نبوديک سيستم واکنش اضطراری کارآمد در حوادث 

صنعتی همگی عوامل زمينه ساز تهديد سالمت انسانها را فراهم ميکند. 
روش : اين مطالعه مروری بوده وماحصل مطالعه و جمع بندی تعدادی از مقاالت در سايت های معتبر داخلی 

و بين المللی واستفاده از منابع موجود کتابخانه ای می باشد.
 بحث و نتیجه گیری: خطر تهديد سالمت انسانها توسط مواد خطرناک راميتوان با عوامل زير تقليل داد: 1. 
ضرورت نشر تفکر پيشگيرانه در مسئولين و ايجاد سيستمی تعريف شده برای بهبود روشهای جاری در بهداشت 
و درمان صنعت نفت و ساير صنايع، شفاف سازی برنامه های مديريت بحران وتقويت ارتباطات درون و برون 
سازمانی 2. آموزش عمومی و تخصصی شناسايی ومقابله با خطرات مرتبط با مواد خطرناک، تقويت سيستمهای 
هش��دار دهنده، تعيين و شناساندن سرپناه و برنامه تخليه، انجام برنامه ريزی های مشترک بين سازمان های 
دولتی و کارخانجات، تمرين در مقياسهای کوچک و بزرگ) شبيه سازی کامل شامل صنعت، بهداشت حرفه ای، 
خدمات اورژانس، و ديگرارگانهای مسئول در منطقه 3. پاسخ پزشکی مناسب توسط اورژانس پيش بيمارستانی 
و بيمارستان ها اطالعات در زمينه شناخت مواد شيميايی، مديريت صحنه مواد خطرناک، اصول ترياژ شيميايی، 
آشنايی بانياز به درمان فوری با پادزهرها، مراقبت های تخصصی پزشکی از قبيل تروما های همزمان فيزيکی، 
سوختگی، و جراحات استنشاق ناشی از آتش سوزی و انفجار همکاری بيشتر ميان نهادهای دانشگاهی برای 

مديريت ريسک و اجرای استانداردهای ايمنی در صنايع شيميايی ضروری می باشد. 
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مدیریت صحنه در حوادث ترافیکی با مصدومین متعدد

الهام قناعت پیشه 
مربی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 

در حوادث ترافيکی شديد که موجب مصدوميت عده زيادی از افراد می شود، به منظور کنترل و مديريت بهينه 
صحنه حادثه نياز است تا هماهنگی کاملی ميان ارگانهای درگير فراهم شود. اين هماهنگی ميان ارگانهای مربوطه 
موجب تسهيل در امور کمک رسانی و پيشبرد عمليات امداد و نجات در صحنه حادثه خواهد شد. از اين روی، 
تدوين دس��تورالعمل هايی که اجرای آنها اين اطمينان را ايجاد کند ک��ه در صورت بروز حادثه، اورژانس پيش 
بيمارس��تانی، آتش نشانی، گروه نجات، نيروهای امنيتی و انتظامی و ساير ارگانهای ذيربط در هماهنگی کامل 
 ICS با هم، بالفاصله و بطور موثر وارد عمل ش��وند، بسيار ضروری است. در اين حوادث فعال شدن سيستم
ضروری به نظر می رسد. تعيين يک هماهنگ کننده از ميان کارکنان هر ارگان که در اجرای جنبه های مختلف 
تخصصی مرتيط با سانحه مسئوليت دارد و مستقيماً بافرمانده صحنه در ارتباط است، مورد نياز است. وظايف 
هماهنگ کننده پزشکی شامل، کنترل کمک رسانی پزشکی و سرويس دهی آمبوالنسها، نظارت بر عمليات ترياژ 
مجروحان و معالجه آنها، کنترل حمل تلفات و انتقال مجروحان و اطمينان از انتقال مجروحان به محلهای مناسب 
و بيمارستانهای مربوطه، تهيه ليست دقيق از مجروحان و تلفات و آخرين وضعيت آنها، هماهنگی با ساير ارگانها 

برای حمل و انتقال مجروحان سرپائی به منطقه مشخص شده می ياشد. 

واژه هاي کلیدي: صحنه،حوادثپرتلفات،سامانهفرماندهیبحران،هماهنگکنندهعملیات
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تاثیرمصرف گرایی بر افزایش کّمی و کیفی بالیای انسان ساخت

مسعود پرواسی *، دکتر سیما سلج محمودی
masoudparvasi@gmail.com ٭ کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور آبادان

در اي��ن مقاله ، نگارندگان با توجه به نقش بنيادين مصرف گرايی بعنوان عامل توجيه کننده افزايش روزافزون 
توليدات صنعتی،که خود افزايش عوامل تخريب کننده محيط زيست نظير پديده های گازهای گلخانه ای و گرمايش 
جهانی را به دنبال داشته است مورد توجه قرار داده و سعی نموده اند طرحی کاربردی جهت مقابله فراگير در 

سطح بين المللی را توسط عموم مردم سرتاسر جهان با اين پديده زاييده نظام سرمايه داری،ارائه نمايند.

واژه هاي کلیدي: مصرفگرایی،بالیایانسانساخت
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تحلیل حوزه س�المت در شهرس�تان دش�تی - منطقه شنبه با رویکرد 
امداد - نجات

عبدالرحیم دادجو *، عباس مرشدی
info@bushehr-ems.ir ٭ دکترای حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر

مقدمه : اين مطالعه و بررسی در خصوص شناسائی و ارزيابی نقاط ضعف، قوت و ارائه راهکارها و پيشنهادهای 
سازنده جهت ارتقاء فرايندهای عملکرد ی حوزه سالمت درباليا و حوادث با رويکردهای امداد – نجات می باشد . 
روش: اين مطالعه و بررس��ی بر طبق پيش��ينه ها )Local/Regional/State Wide/International( بوده، 
بنحويکه روش کار در اين خصوص بر اساس حضور فيزيکی و لمس حادثه در منطقه، مشاهدات عينی، نتايج 

گردهمائی ها، مطالعات کتابخانه ای و تجسس های اينترنتی صورت گرفته است. 
 Earthquake یافته ها: نتايج و آمارهای حاصله نشان داده که فرهنگ، آداب – رسوم، نوع سازه ها و ... در حادثه
منطقه شنبه از توابع شهرستان دشتی تأثيرات چشم گيری در تالفات انسانی، بی خانمان شدن ساکنين، خسارت 
های مالی و ... را بهمراه داشته است. که در همين راستا حوزه سالمت بصورت عملياتی/ اجرائی در امداد- نجات، 

ارائه خدمات و غيره ماحصل ارزشمندی را به خود تعلق داده است.
 بحث و نتیجه گیری: از يافته ها و نتايج حاصل شده می توان نتيجه گرفت در مصيبت وارده عزمی استانی و 
ملی صورت گرفت که پيآمدهای عملياتی/اجرائی آن همراه با نقاط ضعف و قوت بوده بطوريکه ديد مثبت در آن 

بيشتر اعمال و لحاظ گرديده است... 
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بررس�ی عملک�رد تی�م های ام�دادی در زمی�ن لرزه ش�نبه از توابع 
شهرستان دشتی فروردین 92

علیرضا باقری 
کارشناس علوم پزشکی بوشهر

مقدمه : اين مطالعه و بررسی در خصوص ارزيابی عملکرد تمامی تيمهای امدادی اعزامی به منطقه آسيب ديده و 
اشاره به نقاط ضعف، قوت و ارائه راهکارهای مناسب جهت تيمهای عملياتی در حوزه سالمت می باشد. 

روش: اين مطالعه و بررسی بر طبق نتايج آماری وهمچنين مطالعه پيشينه ها بوده، بنحويکه روش کار در اين 
خصوص بر اساس حضور فيزيکی و لمس حادثه در منطقه، مشاهدات، نتايج گردهمائی ها، مطالعات کتابخانه ای 

و تجسس های اينترنتی صورت گرفته است. 
یافته ها: نتايج و آمارهای حاصله نشان دهنده آن بوده که از ساعت صفر وقوع زلزله تا 3 ساعت بعد از آن 40 
دستگاه آمبوالنس در محل زلزله حضور فعال داشتند. مديريت اعزام تيمهای آمبوالنسی در ساعات اوليه زلزله 
مناسب بوده بنحوی که تا ساعت 1بامداد تمامی بيماران ناشی از زلزله از بيمارستان محلی به بيمارستانهای استان 

منتقل شده اند. 
بحث و نتیجه گیری: از يافته ها و نتايج حاصل شده می توان نتيجه گرفت که داشتن برنامه و چگونگی عملکرد 
دستگاه های مرتبط قبل، حين و بعد از وقوع زلزله ميتواند بر ميزان خسارات ناشی از آن تاثير بسياری داشته 

باشد. 

واژه هاي کلیدي: تیمهایامدادی،منطقهشنبه
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نقش لجستیک در مدیریت بالیا

محمد تقی مقدم نیا، علی اردالن *، محمد جواد مرادیان
aardalan@gmail.com ٭ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه : مهمترين وظيفه واحد لجستيک در باليا تامين مواد وتجهيزات مورد نياز به شکل و مقدار مناسب در مکان 
و زمان مقتضی می باشد.اين واحد دارای يک عملکرد پويا بر اساس اطالعات دريافتی از شرايط مکانی باليا بوده 

و مکرر در حال تغيير می باشد.
 logistic . disaster, روش: مطالعه حاضر يک مطالعه مروری می باش��د که با اس��تفاده از کليد واژه های
 scholar Google در پايگاه های کتابخانه ديجيتال دانش��گاه و از طريق پايگاهه��ای disaster management

CINHAL ; Scopus ; Cochrane Library ; Ovid ;، کتب مرجع طب باليا و در 3 پايگاه استنادی مقاالت فارسی 

به نامهای SID ; IRAN MEDEX ; Magi ran با استفاده از کليد واژه های لجستيک، باليا و حوادث و مديريت باليا 
جستجو انجام شد . دوره زمانی جستجو از سال 2007 تا 2013 و همه نوع مقاالت را شامل شد.

یافته ها : لجستيک به دو بخش خدمات و پشتيبانی تقسيم می گردد. مهمترين نقش های شاخه خدمات شامل 
ارتباطات، خدمات پزشکی و تهيه مواد غذايی می باشد. مهمترين نقش های واحد پشتيبانی شامل تهيه وسايل نقليه، 
حمل و نقل، مواد مورد نياز در محل وقوع باليا می باشد. تا قبل از سال 1979 ميالدی به اهميت نقش لجستيک 
در باليا توجه چندانی نشده بود تا اينکه در اين سال آژانس فدرال مديريت بحران در آمريکا به نقش تاثير گذار 
اين واحد در در تمام مراحل مديريت بحران پرداخت. اختالل در عملکرد واحد لجس��تيک در سيل 2009 کشور 
نامبيا تاثيرات منفی فراوانی بر مديريت باليا در اين کشور گذاشت در حالی که بايد به نقش موثر مديريت صحيح 
لجستيک در سونامی سال 2004 جنوب شرق آسيا و تاثيرات مثبت آن در کاهش مرگ ومير و مديريت بحران 
توجه نمود.4 روش موجود در حمل ونقل در مديريت لجستيک عبارتند از : زمينی، هوايی، دريايی و از طريق قطار. 
از بخشهای مهم در اين فرآيند ارزيابی صحيح و برنامه ريزی مناسب می باشد. در ارزيابی به مواردی از قيل 
وسعت حادثه و شدت تاثير آن بر زير ساختها بالخص در حوزه حمل و نقل و همچنين تعداد افراد متاثر از بال 
بايد توجه نمود و بر آن اساس برنامه ريزی مناسب را طراحی نمود. يکی ديگر از نقشهای موثر واحد لجستيک 
توزيع مناسب امکانات و تسهيالت ميان افراد آسيب ديده از باليا است که از سه روش توزيع مستقيم، توزيع شبکه 
مرکزی و توزيع مشابه شير دوشی استفاده می شود. سيستم اطالع رسانی نقش به سزايی در اصالح و بروز 

کردن برنامه مناسب جهت تامين نياز و مايحتاج افراد آسيب ديده در باليا را دارد. 
بحث و نتیجه گیری : واحد لجستيک در تمام حلقه های زنجيره مديريت باليا دارای عملکرد خاص و منحصر 
به فرد می باشد.در فاز آمادگی مهمترين نقش آن مسوليت پذيری، هماهنگی، تهيه و انبار کردن مواد ضروری 
و ظرفيت سازی مناسب می باشد . در فاز پاسخ ارائه خدمات حمل و نقل اورژانسی، ارزيابی وضعيت موجود، 
دسترس��ی به نواحی متاثر از باليا و در دسترس قرار دادن تمام ظرفيت لجستيک می باشد. در فاز برگشت به 
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وضعيت طبيعی شفاف سازی اقدامات و کمکهای صورت گرفته و بازسازی مجدد زير ساخت ها می باشد. با 
توجه به بروز باليای متعدد در کشور ايران و عدم انچام تحقيقی جامع در کشور ايران در خصوص نقش لجستيک 

در مديريت حوادث توجه به اين موضوع جهت مديريت صحيح منابع و امکانات بسيار ضروری است. 

واژه هاي کلیدي: لجستیک،بالیا،حملونقل،
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بحران اسکان بازماندگان در حوادث غیر مترقبه

ناهید سلیمی، فاطمه شفیعی *، راضیه نصیری
shafiei.f1371@gmail.com - ٭ دانشجو علوم پزشکی فسا

در بحث اسکان پس از زلزله مديران بحران با پارامتر زمان بيشتر از بقيه پارامترها در گير هستند. مدت زمانی 
که يک مديربرای اسکان اوليه دارد با توجه به شرايط اقليمی و اب وهوايی حداکثر تا اغاز شب ميباشد چرا که 
باشرايط زمستانی و خصوصا در مناطق کوهستانی ممکن است ميزان تلفات بر اثر سرمازدگی و يخ زدگی به 
مراتب از حادثه زلزله بيشتر باشد. پس از ايجاد سر پناه اوليه که همان چادر های هالل احمر ميباشند بحث اسکان 
موقت اغاز می گردد. واحدهايی کوچک با حداقل امکانات زندگی که حادثه ديدگان را برای مدت چند ماه تاچند سال 
پذيرا خواهد بود اغاز ميشود توجه داشته باشيم که پس اززلزله انچه پس از بيرون اوردن مصدومين از زير اوار 
بيش ازهمه مورد توجه باز ماندگان ميباشد ايجاد يک سرپناه موقت و ارائه حداقل امکانات ميباشد و در صورتی 
که به اين تقاضا پاسخ داده نشود مديران دچار بحران عدم لياقت در ارائه خدمات ميشوند: 1- بحران اسکان اوليه 
الف – نحوه توزيع  ب-نصب و راه اندازی  2- بحران اسکان موقت   نحوه ارائه سرويسهای بهداشتی   نحوه ارائه 
خدمات دولتی   3- بحران اسکان دائم   مراکز پشتيبانی : 1. اتش نشانی 3. مراکز اورژانس فضاهای باز : مدارس 
و مساجد بحث و نتيجه گيری : با نگاهی بر ليست ميتوان به سرعت متوجه شد که در کاربری اين ساختمانها 
از امداد و نجات جان مردم اغاز و تادرمان و اسکان مجروحين گسترش ميابد . در حقيقت طيف گستره تمامی 
ساختمانهايی که پس از زلزله قادر خواهند بود به عنوان ابزار مديران بحران در جهت ارائه خدمات به مردم مورد 

استفاده قرار بگيرند را در بر ميگيرند . 

واژه هاي کلیدي: بحران،اسکان،زلزله



399 پوستر

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

بررس�ی میزان تبعی�ت پرس�تاران اورژانس از گایدالین ه�ای تریاژ 
بیماران

سعیده سیاری *، منیر نوبهار
sdh_sayari@yahoo.com ٭ کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه علوم پزشکی سمنان

مقدمه: ترياژ فرآيند انتخاب بيماران و تقسيم بندی آن ها بر اساس فوريت نياز به درمان است که در بخش های 
اورژانس و به ويژه در کاهش زمان انتظار برای معاينه و تشخيص سريع موقعيت های پر خطر، نقش مهمی داشته 
و حاصل آن صرفه جويی در تعداد ويزيت، هزينه ها، طول درمان و نيروی کار می باشد. هدف اين مطالعه تعيين 

ميزان تبعيت پرستاران اورژانس از گايدالين های ترياژ بيماران بود. 
روش: اين مطالعه توصيفی مقطعی در سال 1392 در شهر سمنان انجام شد. شرکت کنندگان کارشناسان 
پرستاری شاغل در بخش های اورژانس بيمارستان های  کوثر و اميرالمومنين )ع( بودند. روش جمع آوری داده ها 
با استفاده از پرسشنامه های دموگرافيک و تبعيت پرستاران از گايدالين ترياژ بود، تحليل داده ها توسط نرم افزار 

SPSS 16 انجام شد. 

یافته ها: 69/2% ش��رکت  کننده ها خانم بودند. حداقل 22 و حداکثر 42 سال داشتند )ميانگين و انحراف معيار 
5/79± 29/91(، حداقل سابقه کار 1 و حداکثر 25 سال )ميانگين و انحراف معيار6/73 ± 7/72(، سابقه کار بخش 
اورژانس حداقل 1 و حداکثر 15 سال )ميانگين و انحراف معيار 3/39± 3/57(،50 درصد آن ها شيفت در گردش 
بودند. 54 درصد در برنامه بازآموزی اورژانس شرکت کرده بودند. ميزان تبعيت آنان از گايدالين ها در گرفتن 
نوار قلبی از بيماران دارای درد قفسه سينه 69/2 درصد، پاسخ به سواالت همراه بيمار 65/4 درصد، ثبت و گزارش 
مش��اهدات و اقدامات 53/8 درصد، بيش ترين موارد تبعيت از گايدالين های ترياژ بيماران را به خود اختصاص 
می داد. بين سن، جنس، سابقه کار و سنوات کار در بخش اورژانس، شيفت کاری و بازآموزی با ميزان تبعيت از 

گايدالين ها در هيچ يک از موارد، ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد.
 بحث و نتیجه گیری: همسو کردن اهداف پرستاران ترياژ با گايدالين های عملی و برنامه ريزی برای اجرای آن 
می تواند نتايج بيماران را ارتقاء بخشد. هم چنين ارائه آموزش های الزم، آگاهی، دانش و تبعيت پرستاران ترياژ را 

از گايدالين های توصيه شده، بهبود می-دهد. 

واژه هاي کلیدي: اورژانس،پرستاران،گایدالینهایتریاژاورژانس
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رابطه آگاهی و نگرش مدیران با آمادگی مراکز بهداشتی ودرمانی 
شبکه بهداشت و درمان ری در برابر خطر زلزله -1392

محمد اسدزاده *، آیدین آرین خصال، حسام سیدین، جواد بابائی
٭ فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه : علی رغم پيشرفت علم و تکنولوژی، هنوز بعضی از حوادث طبيعی به ويژه زلزله به طور دقيق قابل پيش 
بينی نيست. با اين حال با دانش مناسب و برنامه ريزی دقيق و پيش بينی های الزم می توان تبعات جانی و مالی 
اينگونه حوادث را کاهش داد. بدين ترتيب دانش، نگرش و آمادگی مديران بهداشت و درمان در مقوله زلزله می 
تواند اهميت زيادی داشته باشد و در اين مطالعه آگاهی و نگرش مديران و آمادگی مراکز تحت پوشش اين مديران 

و رابطه بين آنها مورد بررسی قرار گرفت . 
روش : اين پژوهش يک مطالعه توصيفی –تحليلی مقطعی و جامعه پژوهش مديران مراکز بهداشتی درمانی 
شبکه بهداشت و درمان ری بود. پس از طراحی پرسشنامه در سه دسته ) آگاهی سنجی، آمادگی مراکز و نگرش 
مديران ( و جمع آوری داده ها برای تحليل داده هااز قابليت ها و تکنيک های تحليلی نرم افزار spss استفاده شد. 

یافته ها : ميانگين نمره آگاهی 14/2 )از حداکثر نمره ممکن 33( با انحراف معيار 5/5 و حداکثر نمره کسب شده 
23 و حداقل آن 1 بوده است. داده ها نشان از عدم آمادگی مراکز داشت و بر اساس پاسخ مديران اين مراکز در 

مجموع ميانگين نمرات 40.2 درصد بود. اکثر مديران وقوع زلزله را در ری محتمل می دانستند.
بحث و نتیجه گیری: ميزان آگاهی مديران پايين بوده و اين امر باعث ش��ده که ميزان آمادگی مراکز تحت 
پوشش آنها نيز در حد پايينی قرار بگيرد. با توجه به آگاهی پايين و آمادگی نامطلوب، ضروری است که کالسهای 
آموزشی اساسی، تئوری و عملی و مانورهای دور ميزی و عملياتی در رابطه با زلزله برای مديران برگزار گرديده 

و در خصوص آمادگی مراکز اقدامات ويژه صورت پذيرد. 

واژه هاي کلیدي: زلزله،آگاهیونگرش،آمادگی،مدیرانمراکزبهداشتیدرمانی
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بررسی عوامل آب و هوایی موثر بر فوت و جرح درسوانح ترافیکی 
محور سمنان-دامغان سال 1391

سهیال بیات، فهیمه ساالری، آزاده نائیجی، محسن پورعزیزی، مجید میرمحمدخانی *، علیرضا رضوی 
خبیر، علیرضا آقایان

٭ هیئت علمی علوم پزشکی سمنان - علوم پزشکی سمنان

مقدمه : تصادفات جاده ای از عوامل مهم صدمات جانی و مالی است که آثار سنگين اجتماعی و اقتصادی آن جوامع 
بشری را تهديد می کند. عوامل متعددی در رخداد سوانح رانندگی نقش دارند که از آن جمله می توان به عوامل انسانی 
و طبيعی اشاره کرد. از ميان عوامل طبيعی که ايمنی و پايداری حمل و نقل و شدت عوارض سوانح جاده ای را تحت 
تأثير قرار می دهد می توان به عوامل جغرافيايی و اقليمی همچون شرايط آب و هوايی اشاره کرد. اين مطالعه با هدف 
بررسی عوامل آب و هوايی موثر بر فوت و جرح سوانح ترافيکی در محور سمنان-دامغان به عنوان يکی از محورهای 

مواصالتی استان تهران به خراسان که آمار بااليی از تصادفات کشور را به خود اختصاص می دهد، انجام شد. 
روش : مطالعه حاضر از نوع همبستگی )Correlational( می باشد که به منظور بررسی فاکتورهای آب و هوايی 
مؤثر بر فوت و جرح در سوانح ترافيکی محور سمنان-دامغان به طول 110 کيلومتر در حوزه استحفاظی استان 
سمنان در سال1391 انجام شد. به منظور ارزيابی وضعيت آب و هوا )بارندگی، دما، رطوبت، وزش باد( در اين 
محور، از اطالعات يک ساله ايستگاههای هواشناسی سينوپتيک سمنان و دامغان که به ترتيب در ابتدا و انتهای مسير 
واقع شده اند، استفاده شد. ويژگی تصادفات جاده ای،از بانک اطالعات مرکز پليس راه استان سمنان استخراج شد. 
در نهايت اطالعات مربوط به 365 روز سال از لحاظ متغيرهای هواشناسی و سوانح ترافيکی در کنار هم قرار گرفته 

و برای تجزيه و تحليل داده ها از روش رگرسيون لجستيک چندگانه در نرم افزار SPSS-16 استفاده شد. 
یافته ها: از 375 مورد سانحه رانندگی ثبت شده، 209 مورد )55%( منجر به جرح و 9 مورد )2/4%( منجر 
به فوت شد. 84 مورد از تصادفات )22/4%( در ماه های اسفند و فروردين اتفاق افتاد. بين مکان تصادف و 

 .)p0.05( بروز فوت يا جرح ارتباط معنی داری وجود داشت
بحث و نتیجه گیری: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که آب و هوا به عنوان يک عامل مهم در تعداد تصادفات 
تاثير دارد. در اين مطالعه بين حداکثر رطوبت و وقوع فوت يا جرح در تصادفات ارتباط وجود دارد به طوری که 
هر يک واحد افزايش در حداکثر رطوبت با 5 درصد افزايش در فوت يا جرح ارتباط نشان می دهد. اين ارتباط می 
تواند تا حدودی به علت همراهی رطوبت حداکثر با لغزندگی جاده باشد. در نظر گرفتن عامل وضعيت رطوبت هوا 
در کنار ساير موارد تاثيرگذار بر سوانح ترافيکی به خصوص در نيمه دوم محور دامغان-سمنان می تواند به عنوان 

راهکاری در جهت کاهش موارد فوت و جرح سوانح ترافيکی در نظر گرفته شود. 

واژه هاي کلیدي: واژههایکلیدی:فوت،جرح،آبوهوا،سوانحترافیکی
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بررس�ی فراوانی انواع آسیب های وارده ناش�ی از زلزله و اقدامات 
درمانی انجام شده بر زلزله زدگان شهرستانهای هریس، ورزقان و اهر 

استان آذربایجان شرقی در تابستان سال91

فایزه حافظی، بهزاد کاظمی حکی، محمد رش

مقدمه : زمين لرزه ها تلفات و آسيب های شديد بر مصدومان وارد می کنند که نيازمند مراقبت های پيچيده جراحی 
و داخلی هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی تروماهای ناشی از زلزله و ارايه راهکارهای اساسی برای 

کاهش تلفات ناشی از آن می باشد. 
روش : در اين مطالعه توصيفی – مقطعی به بررسی فراوانی تروماهای وارده بر مصدومان ناشی از زلزله 
مراجعه کننده به بيمارستان های آموزشی تبريز در سال 91 پرداخته شده است. ابزار گرد آوری داده ها استفاده 
از چک ليست محقق ساخته ای بود که روايی و پايايی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ تاييد شده بود)0/7 

≥α(. داده ها سرانجام با استفاده از نرم افزار spss V18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته ها: از مجموع 307 مصدوم 182 نفر زن)59/28%( و 125 نفر مرد)40/72%( بودند. بيش��تر آسيب 
ديدگان ميانس��ال و از بين س��نين 30-60 س��ال بودند)118 نفر38/43%(. مناطق روس��تايی مصدومان 
بيش��تری)259 نفر( نس��بت به مناطق شهری)48نفر( داشتند. بس��تری مصدومان بيشتر در بخش های 
ارتوپدی )57%( و بيشتر مراجعات مصدومان به بيمارستانها در دو روز اول وقوع زلزله )72/31%( بود. 
شايع ترين ترومای وارده بر مصدومان، شکستگی)62/77%( بود و اندام تحتانی)29/29%( بيشترين ناحيه 

آسيب ديده بود. 
بحث و نتیجه گیری: نتايج اين مطالعه نشان می دهد که بايستی برای مناطق روستايی اقدامات ايمنی و مقاوم 
سازی خانه ها انجام گيرد و برای قشر آسيب پذيرکه شامل زنان و ميانساالن هستند آموزش های حفاظت از 
خود در مواقع روخداد باليای طبيعی نظير زلزله ارايه گردد. همچنين بايد بيمارستان ها به خصوص بخش های 
ارتوپدی و جراحی هميشه آمادگی مواجه با سيل عظيمی از مصدومان را داشته باشند تا درصورت وقوع بحران 

بتوان آن را مهار و از شدت تلفات آن کاست.

واژه هاي کلیدي: فراوانیآسیبها،زلزله،شهرستانهایورزقان-هریسواهر
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بررسی عوامل به موقع و موثر در تسهیل ارائه خدمات سالمت توسط 
پرسنل بهداشتی به مردم آسیب دیده در بالیا

رزیتا فیروزنیا *، نسرین فرشباف قاسمی راسخ، ناهید عارف حسینی، ناصر رهبری فرزو، احمد مردی
٭ کارشناسی ارشد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه : بحرانهای ناشی از باليای طبيعی به علت قطع روند طبيعی زندگی، آثار ناگواری مانند مرگ ومير، جراحت، 
ازکارافتادگی، تخريب تشکيالت اجتماعی و .. می نمايند. در حوادث و باليا نياز به خدمات پزشکی و ارائه خدمات 
توسط نيروی انسانی مانند کمک های اوليه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی افزايش می يابد که جهت پاسخ دادن 
به اين نيازها الزم است هماهنگی در سطح مسئولين و خدمات اجرايی و فنی درراستای ارائه خدمات به موقع و 
موثر انجام گيرد. درمراحل اوليه باليا خدمات سالمتی عامل اصلی بقا هستند و از آنجايی که باليا تاثير چشمگيری 
بر بهداشت، سالمت عمومی و رفاه جامعه آسيب ديده می گذارد اين مطالعه با هدف بررسی عوامل به موقع و موثر 

در تسهيل ارائه خدمات سالمت توسط پرسنل بهداشتی به مردم آسيب ديده در باليا انجام گرفت.
 روش : اي��ن مطالع��ه از نوع مطالع��ات ترکيبی بوده که در دو مرحله انجام ش��ده اس��ت. مرحله اول يک 
مرورسيستمانيک انجام شده وکليه مقاالت خارجی و داخلی که به بررسی عوامل موثر در تسهيل ارائه خدمات به 
موقع وموثر در بااليا پرداخته بودند، استخراج ونتايج آنهاثبت گرديد مرحله دوم به روش کيفی از طريق برگزاری 
پانل خبرگان نظرافراد خبره در مورد داده های گردآوری شده بررسی ومورد بحث وتجزيه وتحليل قرار گرفت . 
یافته ها: 87 مقاله از منابع خارجی و داخلی بررسی گرديد با حذف مقاالت تکراری و غير مرتبط از نتايج 25 
مقاله استفاده شد. نتايج اين مطالعات در جلسه خبرگان نشان داد شناسايی به موقع گروه هدف، برآورد نيازهای 
گروه هدف، عوامل انس��انی، امکانات و تجهيزات، هماهنگی جهت توزيع نيروی صحيح، لزوم توجه به مس��ائل 
فرهنگی، لزوم وجود ماما، پزشک، پرستار و پرسنل بهداشت خانواده از جمله عوامل تسهيل کننده در ارائه خدمات 

سالمت توسط پرسنل بهداشتی در حوادث و باليا می باشد .
بحث و نتیجه گیری : بزرگترين عامل تسهيل کننده در باليا هماهنگی عواملی مثل مديريت نيروی نسانی، 
تجهيزات، آموزش گروه آسيب ديده، بررسی سريع محل، فراخوان و اعزام گروهها، تامين و توزيع اطالعات و 
ارزيابی مداوم عملکرد، خدمات کارا، سريع، با کيفيت باال به مردم منطقه آسيب ديده بايد ارائه داد. کليدواژه : خدمات 

سالمت، حوادث و باليا، پرسنل بهداشتی 

واژه هاي کلیدي: خدماتسالمت،حوادثوبالیا،پرسنلبهداشتی
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سامانه مدیریت حوادث و بالیای کالنشهرهای کشور با بهره گیری از 
GIS و ITS تلفیق زیرسامانه هاي

مهیار سجادیان *، ناهید سجادیان، فاطمه حسینی بنی جمالی
٭ کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی-واحد بروجرد 

مقدمه: حدود 69 درصد مس��احت کش��ور بر روی گس��ل های زلزله قرار گرفته و حدود 97 درصد از مناطق 
مس��کونی،زلزله خيز و يا در معرض خطر زلزله قرار دارند و 280 شهر،زلزله خيز و 350 شهر نيز در معرض 
آسيب های زلزله قرار دارند و اکثر کالنشهرهای ايران از جمله تبريز،مشهد،تهران،شيراز زلزله خيز می باشند.
سامانه های هوشمند حمل ونقل)ITS( مجموعه ای است که با استفاده از ابزارهای خودکار و برنامه ريزی بر روی 
آنها،برخی از عمليات کنترلی و آمارگيری،اطالع رسانی رانندگان،برداشت اطالعات و... را برای تسهيل در حمل و 
نقل و ترافيک انجام می دهند.از طرف ديگر سامانه اطالعات جغرافيايی)GIS( ابزاری کارآمد در نمايش و تحليل 
داده های مکانی در ارتباط با داده های توصيفی است که کارآمدی خود را در مديريت حوادث و باليای جهان و 
 ITS کشور به اثبات رسانده است.اما مسئله اين است که تاکنون آنچنان که بايد در ارتباط با بهره گيری از تلفيق
و GIS برای مديريت بهينه حوادث و باليا در کشور تحقيقات چندانی صورت نپذيرفته است؛مهمی که اين پژوهش 

قصد دارد تا به آن بپردازد.
 روش : اين پژوهش در انجام تحقيق خود از روشی تحليلی-کاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 
و استفاده از تجربيات صورت گرفته در کشور و ساير کشورهای جهان و انجام مصاحبه با خبرگان بهره گرفته 

است. 
یافته ها: براساس يافته های تحقيق،سامانه فوق الذکر ارائه و نسبت به تحليل سيستم اقدام نمود.در انتها نيز 
براساس يافته های تحقيق،راهکارهای مديريتی و کاربردی در جهت استقرار سامانه مذکور با توجه به شرايط 

کشور پيشنهاد گرديد. 
بح�ث و نتیجه گیری: ه��دف از فناوری هايی چون ITS و GIS بهره گيری از آنها در افزايش کيفيت زندگی 
انسانها بوده است،لذا با توجه به سامانه طراحی شده و همچنين با توجه به تجربيات صورت گرفته در جهان،از 

آن می توان در راستای مديريت حوادث و باليا در کالنشهرها استفاده نمود. 

GISITSواژه هاي کلیدي: بانکاطالعاتمکانی،مدیریتبحران،کالنشهر،
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بررسی وتحلیل سیستم های ارتباطی تیم های امدادی در زمین لرزه 
شنبه، استان بوشهر فروردین92

مجید حسینی 
majid.hoseini115@yahoo.com لیسانس علوم پزشکی بوشهر

مقدمه : اين مطالعه و بررسی در خصوص شناسائی و ارزيابی سيستم های ارتباطی تيم های امدادی و اشاره به 
نقاط ضعف، قوت و ارائه راهکارها و پيشنهادهای سازنده جهت ارتقاء فرايندهای عملکرد حوزه سالمت درباليا و 

حوادث می باشد.
روش: اين مطالعه و بررسی بر طبق نتايج آماری وهمچنين مطالعه پيشينه ها بوده، بنحويکه روش کار در اين 
خصوص بر اساس حضور فيزيکی و لمس حادثه در منطقه، مشاهدات، نتايج گردهمائی ها، مطالعات کتابخانه ای 

و تجسس های اينترنتی صورت گرفته است. 
یافته ها: شواهد و گزارشات نشان داده که از 4سيستم ارتباطی موجود، از بيسيم حدود50درصد وتلفن همراه 
حدود 100درصد استفاده گرديد که اين دوسيستم نيز دارای مشکالت ونواقصی بوده که درصورت رفع آنها می 

توانستند بيشتر مفيد واقع گردند. 
 بحث و نتیجه گیری: سيستم های ارتباطی در زلزله نقش اساسی درسرعت اعزام آمبوالنس ها،تيم های واکنش 
سريع، تعداد تجهيزات و امکانات الزم در حادثه بهمراه داشته است.که اين مهم می تواند درمديريت زمان،منابع مالی 

/انسانی،خودروهای امدادی و تجهيزات پزشکی و ...نقش موثری در بحران و باليا ايفا نمايد. 

واژه هاي کلیدي: عملکرد،تحلیل،شرائطهایاضطراری



پوستر406

شش��مین کنگ���ره بین الملل��ی س���المت در ح��وادث و بالی��ا
6th International Congress on Health inEmergencies and Disasters

تدوین پرسشنامه بررسی میزان آمادگی سازمانهای مرتبط بامدیریت 
بالیا در مقابله با رخداد سیل درشهرستان درگزدر سال1392

فائزه محمد اسماعیل *، ناهید رزمخواه، مهدی نوروزی
mohammadef1@mums.ac.ir ٭ پزشک مرکز بهداشت - درگز

مقدمه: از سال 1988 تا سال 1997 حدود 390000نفر در اثر باليای طبيعی در جهان کشته شدندکه 58 درصد 
مربوط به سيالب، وبقيه باليای ديگربوده است.. بررسی ها نشان می دهد که مديريت بحران به دليل نوپايی و 
عدم آگاهی های کافی و ضعف های مديريتی تا کنون نتوانسته است کنترل و اقدامات مطلوبی تدارک بيند. يکی از 
ابزارهای قوی و ارزشمند برای مقابله و کاهش ريسک باليای طبيعی و به حداقل رساندن اثرات سيل، بهره گيری 
از سيستم های اطالعات می باشد . نا آگاهی ارگانها از تجهيزات وتشکيالت مقابله با حوادث وبحران، سبب افزايش 
خسارت می شود. بنا براين لزوم بررسی امکانات،غير قابل انکار است.در اين تحقيق، سعی شده تا نرم افزاری که 

بنواند در جهت بررسی امکانات و تجهيزات بتواند ياريگر ارگا نهای مرتبط باشدرا تهيه نماييم. 
روش : برای دستيابی به اين هدف از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات بهره گرفته 
ش��ده است. عوامل مؤثر در مديريت بحران شهری بررسی گرديد وچک ليستی براساس : 1- وضعيت وجود 
نيروی انسانی آموزش ديده برای آمادگی در برابر باليای طبيعی 2-وجود نظام ذخيره سازی مديريت پشتيبانی 
امداد و نجات 3- تجهيزات تخصصی عمليات امداد و نجات 4-تخصيص اعتبارات به موقع 5-ساختار تشکيالت 
مناس��ب برای هدايت عمليات امداد و نجات 6-وجود نظام اطالع رس��انی در سازمان ها 7-وضعيت اثر بخشی 
عمليات تخليه اضطراری تهيه گرديد. نهايت اين روند به بررسی ا مکانات وتجهيزات ارگانهای مرتبط با بحران 

کمک خواهد نمود
 بحث و نتیجه گیری: يافته ها نشان ميدهد بيشتر مطالعات، از نوع سخت افزاری بوده است و در زمينه تهيه 
نرم افزارکمتر اقدامی صورت گرفته است. اميد اين که نرم افزار تهيه شده بتواند گامی هرچند کوچک در مقابله با 

باليا )سيل ( باشد. 

واژه هاي کلیدي: ریسک،بحران،خطرسیل،سیستماطالعات
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 بهتری�ن مدیریت در تروم�ای نافذ قلب در بیمارس�تان های بدون 
امکانات جراحی قلب چیست ؟

حمید بیگدلیان
فوق تخصص جراحی قلب و عروق و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه : همانطور که می دانيم در طی حوادث طبيعی و يا در طی جنگ ها معموال" بيماران با ضايعات متعدد در 
ناحيه قفسه صدری و سروگردن ديده    می شوند که گاهی از اين موارد همراه با آسيب به قلب و عروق بزرگ 
می باشد که عدم منجمنت صحيح مخصوصا" در بيمارستان های صحرائی و بدون امکانات پيشرفته جراحی قلب 
ممکن است باعث مرگ و مير باال شود که استفاده از يک پرتکل دقيق تشخيصی و منجمنت درمانی به کاهش مرگ 

و مير در اين موارد کمک می کند.
روش: دريک بررسی در طی چهار سال از 1372 تا 1376 تعداد 8 مورد بيمار که به علت شک به ترمای قلب و 
عروق به مرکز آيت اله کاشانی اصفهان ارجاع داده شده بررسی شده   ) اين مرکز يک مرکز ترمای بوده و امکانات 
جراحی قلب و عروق پيشرفته ندارد( . تمام بيماران به علت ورود جسم تيز به قفسه صدری انتقال يافته و از اين 
تعداد يک نفر زن و 7 نفر مرد بوده و همه بيماران عالئم تامپوناد قلبی و اثر Stab wound در محل قفسه صدری 

داشته اند و متوسط سن بيماران 23 سال بوده است .
یافته ها : از 8 نفر ارجاع داده  شده که دچار ترماتی نافذ در ناحيه قفسه صدری با پارگی قلب وعروق بوده 
تعداد 3 نفر فوت کرده و5 نفر زنده مانده و 2 نفر در اورژانس به روش تراکتومی عمل شده و 4 نفر در اتاق عمل 
به روش ميداسترنوتومی تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و 7 نفر بيمار همراه با آسيب به بطن راست و 1 نفر 
آسيب به دهليز راست بوده است .در بررسی انجام شده تمام بيماران که با شرايط هموديناميک پايدار به اورژانس 
رسيده و بدون اتالف زمان جهت انجام کارهای تشخيصی اضافی )مثل گرافی قفسه صدری( عمل شده اند زنده 
مانده همچنين بيمارانی که از طريق  روش جراحی ميداسترنوتومی تحت عمل جراحی قرار گرفته اند ) در 4 بيمار( 

بدون عارضه زنده مانده اند و فقط يک بيمار که تحت عمل توراکتومی عمل شده زنده مانده است . 
بح�ث و نتیجه گی�ری : بهتر اس��ت در ص��ورت همونيک پايدار ب��ا حداقل اتالف زم��ان و از طريق اپروچ 
ميداس��ترنوتومی بيمار تحت عمل های جراحی فوری قرار گيرد و از انجام روش های تش��خيص اضافی مثل 
اکوکارديوگرافی خوداری شود و فقط در بيماران که دچار هموديناميک ناپايدار و ارست قلبی قرار گرفته اند از 

اپروچ تروکتومی در اورژانس استفاده شود  . 
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بررس�ی راهکارهای افزایش مش�ارکت مردم در فعالیت های امداد 
ونجات جمعیت هالل احمر در بحران های طبیعی

 عباس کسرایي*، حسن هنرور، روح اهلل نوروزي  
abbas_kasraei@yahoo.com )٭ دانشگاه جامع امام حسین )ع 

در ايران، حوادث و باليای طبيعی بيش از ساير ملل دنيا موجب تاخير در روند توسعه بوده است.اما در ادبيات 
اجتماعی و نظريه پردازی تحوالت اجتماعی کشور، توجه بسيار کمی به آنها شده و جايگاه حاشيه ای داشته اند.
ادبيات نظری موجود در اين حوزه اساسا متاثر از رويکردهای علوم پزشکی، مهندسی و مورفولوژی بوده است.
يکی از عوامل مهم قابل بررسی در اين زمينه، مطالعه نقش و جايگاه مردم است. اين مقاله که مبتنی بر يافته های 
طرحی پژوهشی بوده و با هدف بررسی رابطه عوامل بحران با توجه به متغيرهای کالن، در مشارکت امدادی 
حوادث که همگی در مدلی تحليل لحاظ شده اند .بر حسب تحليل نهايی ارتباط ميان عوامل می توان گفت، ميزان 
مشارکت امدادی تابع سطح دانش و آگاهی افراد نسبت به حوادث و توصيه های ايمنی ارائه شده از سوی نهادها 
و سازمانهای رسمی مربوط، باور به وجود پيامدهای مثبت مترتب بر تجربه مشارکت و کمک مستقيم در حوادث 
گذشته، ميزان همدلی و مسئوليت پذيری جمعی، احساس بی قدرتی و ناتوانی فرد در برابر نظم عالم و حوادث 
ناشی از آن بوده است بنابراين هر چه تعلق اجتماعی و اقتصادی فرد به منطقه محل سکونت بيشتر باشد، مشارکت 
او در مراحل مختلف امداد به همنوعان بيشتر خواهد بود.همچنين اين مقاله  ضمن بررسی جايگاه مشارکت مردمی 

در مطالعات و نظريه های مربوط به حوادث، تبيينی از وضعيت موضوع مورد مطالعه را ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: فاجعه،حوادثدرایران،خردهفرهنگ،مشارکتامدادی،آگاهی،نگرش،تقدیرگرایی.
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بررس�ی آمادگی  حرفه ای پرس�تاران در شرایط بحرانی در یکی از 
مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن سال 1392

 شادمان رضا ماسوله *،آرزو منفرد، شاهرخ یوسف زاده، هاجر آقاجانزاده، مریم سلیمانی پیشه،
 احسان کاظم نژاد

٭مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیالن

مقدمه: آمادگي همه جانبه نظام سالمت اهميت ويژه اي در کاهش مرگ و مير و صدمات ناشي از باليا دارد. پرستاران 
بعنوان افراد پيش گام در بهداشت و درمان جامعه، نقش مهمي در باليا و حوادث دارند. لذا ضروري است آمادگي الزم 
جهت مقابله با باليا را کسب نمايند. از اين رو ارتقاء توان حرفه اي پرستاران جهت کمک به افراد آسيب ديده از اصول 
اوليه مديريت سالمت در حوادث و باليا مي باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابی آمادگی پرستاران شاغل در يکی از مراکز 

آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گيالن در باليا می باشد.
روش : در اين مطالعه توصيفي تحليلی، 76 نفر از پرستاران شاغل در يکی از مراکز آموزشی- درمانی وابسته 
به دانشگاه علوم پزشکی گيالن در شهر رشت شرکت نمودند. روش نمونه گيری تصادفی سيستماتيک و ابزار 
گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش بود. بخش اول به مشخصات دموگرافيک، بخش دوم به 
تجربه ارائه خدمت در باليا و بخش سوم به آمادگی در شرايط بحرانی اختصاص داشت. تجزيه تحليل اطالعات 

با نرم افزارSPSS.16  صورت گرفت.
یافته ها : اکثريت پرس��تاران)97/4%( زن و ليسانس��يه )96/1%( بودند. درصد قابل مالحظه ای از آنان 
تاکن��ون از مصدومين باليا )53/9%( و عوامل ش��يميايی )65/8%( مراقبت نکرده بودند. اغلب پرس��تاران 
)77/6%( در رابطه با آمادگی در مواقع بحران آموزش ديده و بطور ميانگين 11 ماه از دوره آموزش آنان 
می گذشت. همچنين 71/1 درصد آنان در زمينه ترياژ آموزش ديده بودند. اکثريت پرستاران آموزش ديده 
)60/4%( آموزش های الزم برای آمادگی در باليا را از طريق شرکت در کالس های آموزشی که در اين مرکز 
برگزار گرديده بود، کسب نموده بودند. بطور کلی 51/3 درصد پرستاران از نظر آمادگی حرفه ای در باليا خود را 

توانا و 34/2 درصد خود را مبتدی می دانستند. 
بحث و نتیجه گیري: با توجه به اينکه مرکز مذکور با برگزاری کالس به امر آموزش پرسنل و آماده سازی 
آنان برای شرايط و حوادث غير مترقبه اقدام نموده است. معهذا نتايج نشان داد فقط حدود نيمی از پرستاران شاغل 
آمادگی کافی جهت واکنش در شرايط بحرانی را ابراز می دارند. بنظر می رسد، تکرار آموزش های مواجهه با باليا 
بطور مستمر و موثرتر در غالب برنامه های آموزش مداوم برای کليه افراد شاغل در مراکز آموزشی درمانی 

ضرورت دارد.  

واژه های کلیدی :  آمادگی،پرستاران، شرایطبحرانی
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بررس�ی مفهومی بحران ها؛ در سه سطح اجتماعی، زیست محیطی و 
فنآورانه

حسین علي رمضاني *، حسن هنرور، سعید زمانی
dostaredanesh@gmail.com    ٭ دانشجوی دکترای مهندسی سیستم های فرهنگی

درک صحيح از مفاهيم بنيادی و تحديد و حصر آنها الزمه توليد علم در عرصه های مختلف است. پديده ها در 
نگاه اول با ذهن مفهوم ساز قابل درک می باشد. وضع يا جعل مفهوم و ايجاد انطباق بين مفهوم تعيين شده با 
ويژگی های آن پديده راه برای رسيدن به علم آن پديده که بدنبال توصيف و تبيين می باشد تسهيل می کند. بحران 
يا عدم تعادل در برابر ثبات و توازن طبق قانون تعرف االشياء باضدادها معنا می دهد. انواع اين نوع پديده ها در 
سلسله مراتب پديده ها بايد مشخص شود و بحران در اين مقاله در آخرين مرحله قرار گرفته است. البته طبق نظر 
نگارندگان اين نوشتار می توان پديده ای فراتر از بحران را به نام تحول يا انقالب که مديريت پذير نيست به اين 

سطوح اضافه نمود.
گونه هاي بحران ها از حيث ماهيتشان در حال تعدد و تکّثر بوده و اين امر توليد فزاينده گونههاي ديگري در 

آينده  رامنجر خواهد شد که همزمان با پيچيدهتر شدن جوامع انساني معنا، مفهوم و اهميت خواهند يافت.
در اين مقاله سعی نموديم با تشخيص جايگاه مفهومی بحران در بين سطوح پديده های مختلف در علم مديريت 
استراتژيک به تحليل مفهومی سه نوع بحران اجتماعی، زيست محيطی و فنآورانه که پيرامون سازمان ها و نهادها 

را احاطه کرده اند را مورد تجزيه و تحليل قرار داده تا زوايای مختلف آن برای اذهان علم و خرد روشن شود. 

کلیدواژگان:بحران،بحراناجتماعی،بحرانزیستمحیطی،بحرانفنآورانه.
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مدیریت تغذیه در بحران

*پروین تترپور،** ناهید دیناروند
* کارشناس ارشد سوپروایزر آموزشي، **دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی
p.tatarpoor@gmail.com   )مرکز آموزشي درماني حضرت علي اصغر )ع

مقدمه : وقوع بحران و حوادث غير مترقبه مانند س��يل، زلزله، طوفان، جنگ و ... در هر جمعيتی، س��المتی آن 
جمعيت را مورد تهديد قرار می دهد . در ميان اين تهديد ها ی طبيعی و غير طبيعی ميتوان به دسترسی ناکافی به 
مواد غذايی، بيماريها، کاهش مراقبتهای بهداشتی درمانی، محيط های  غير بهداشتی و آب ناسالم اشاره نمود که 
وضعيت تغذيه جامعه را به مخاطره انداخته و در نهايت سبب افزايش مرگ و مير کليه رده های سنی جمعيت در 
معرض خطر می گردد. زيرا شيوع باالی سوء تغذيه و کمبود مواد غذايی و ريزمغذی ها با ميزان باالی مرگ و 
مير در تمام گروههای سنی، ارتباط مستقيمی دارد . زمانی که نياز های تغذيه ای جمعيت آسيب ديده تامين نگردد، 
برخی از اشکال سوء تغذيه بويژه در گروههای آسيب پذير تغذيه ای مانند ) کودکان زير 6 سال، کودکان سنين 
دبستان، کودکان بدون سرپرست، زنان باردار و شيرده، سالمندان، معلولين، افراد تنها و بيوه ( مشاهده خواهد شد 
. زيرا  کمبودمواد غذايی نه تنها سبب افت ايمنی بدن می شوند بلکه خود مواد غذايی نيز در صورتيکه به روش 
صحيح بسته بندی نشوند برمشکالت موجود مردم آسيب ديده می افزايند .  با توجه به اينکه کشورما يکی از ده 
کشور بالخيز جهان می باشد، بنابراين طراحی سبد خدمات و مراقبتهای تغذيه ای در مراحل پيشگيری، آمادگی، 

مقابله و بازسازی بعنوان يکی از زير مجموعه های بسته خدمتی سالمت در شرايط بحران ضروری ميباشد .  
روش: هدف کلی اين پژوهش، ارتقاء کيفيت مديريت تغذيه در ش��رايط بحران و  اهداف اختصاصی ش��امل 
توانمندی سازی علمی و عملياتی کارشناسان تغذيه و پرسنل شاغل در واحد های بهداشت خانواده در زمينه 
مديريت بحران وجلب مشارکت های بخش های مسئول تغذيه در بحران می باشد . استراتژی ها ی الزم شامل 
برگزاری کارگاههای آموزشی مديريت تغذيه دربحران جهت پرسنل بهداشتی، تهيه مطالب آموزشی و آموزش 
کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران، تغذيه گروههای آسيب پذير و نيازمنديهای تغذيه 
ای بحران، طراحی مداخله های تغذيه ای بمنظور حمايت از گروههای آسيب پذير با همکاری بخش های ذيربط می 
باشد . عالوه بر آن ارائه سبد غذايی در مراحل مختلف بحران به افراد آسيب ديده که شامل نان لواش ماشينی، 
کنسرو لوبيا چيتی، خرما،بيسکويت، کمپوت ميوه، قند و شکر، ميوه، برنج، عدس، پياز، چای، نمک، روغن، سيب 
زمينی و کنسرو  و ساير موادغذايی  می باشد بانظر کارشناسان تغذيه کشوری برای روزهای اول تا روز دهم 
طراحی و بسته بندی شده و بايستی در شرايط مناسب مکانی ) حرارت،نور، دما و محيط خشک ( با بسته بندی 
نگهدارنده ايمن قرار داده شوند شواهد مختلف نشان می دهد که که اين بسته بندی ها تا حدود زيادی ميزان مرگ 
و مير را کاهش داده است و بايستی برای اين منظور قبل از بحران به تهيه اين بسته ها و برنامه آموزش استفاده 

از آنها اقدام نمود . 
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 بررسی زیرساخت های تله مدیسین در بیمارستان صحرائی

روح اهلل قائدامینی اسدآبادی، محمد رئیس زاده، فاطمه عزیزیان، شهرام توفیقی، اعظم فیاضی، 
عیسی مالمیر*

٭دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(.

مقدمه : در بيمارستان ها سيستم هاي مديريت مرکزي اطالعات، سيستم هاي مرکزي نمايش آثار حياتي بيماران 
و سيستم هاي فراخواني پزشکان کشيک به طور معمول مورد استفاده  قرار مي گيرد. در بيمارستان صحرائی نيز 
چون ديگر مراکز ارائه سالمت کم و بيش استفاده از فناوری اطالعات در ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گيرد 
. استقرار تله مديسين در بيمارستان و بکارگيری روش های علمی در مديريت اطالعات سالمتی نيازمند بررسی 
زيرساخت های موجود بيمارستان دراين خصوص می باشد. هدف اين مقاله بررسی زيرساخت های تله مديسين 

در بيمارستان صحرائی بوده است.
 روش : در اين مطالعه کيفی بخش های مختلف بيمارستان صحرائی استان چهارمحال و بختياری در بعد 
مديريتی ، درمانی، امدادی،نيروی انسانی، تجهيزات پزشکی و فناوری اطالعات براساس چک ليست ساختار يافته 
محقق ساخته ای که روائی آن توسط استادان خبره و پايائی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ)α = %89 (مورد تائيد 
قرارگرفت، مورد بررسی قرارگرفت و نسبت به ارزيابی زيرساخت های تله مديسين در اين بيمارستان صحرائی 

اقدام گرديد.
یافته ها: تله مديسين در بيمارستان صحرائی استان چهارمحال و بختياری را مي توان در سه حوزه مختلف 

)ديدگاه تکنولوژيک ، ديدگاه عوامل انسانی و ديدگاه استراتژيک ( بررسي کرد .
بحث و نتیجه گیري: استقرار مديريت دانش در بيمارستان صحرائی مهمترين زير ساخت در استقرار تله 
مديسين دربيمارستان موثر باشد و اگاهی کارکنان اين مرکز می تواند بعنوان و روزآمد بودن فناوری اطالعات 
دربيمارستان و حمايت های مالی از سوی سياستگذاران و درنهايت ايجاد ارتباط با ساير مراکز درمانی و توسعه 
نظام ارجاء پيش بيمارستانی و بيمارستانی و استقرار تجهيزات ارتباطی مناسب در مراکز پيش بيمارستانی و 
توزيع مناسب نيروی انسانی دربخش سالمت می تواند پايه گذار سيستم تله مديسين در بيمارستان صحرائی 

استان چهارمحال و بختياری باشد . 

واژگان کلیدي:بیمارستانصحرائی،تلهمدیسین،زیرساخت.
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بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای صحرائی منتخب کشور ایران در  
مقابله با بحران در سال 1391

 عیسی مالمیر*، روح اهلل قائدامینی اسدآبادی *، محمد رئیس زاده، فاطمه عزیزیان، روح اهلل زابلی، 
لیال صابری، 

٭دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(.

مقدمه: بيمارستان صحرائی مرکز ارجاع آسيب ديدگان بحران ها جهت دريافت خدمات مراقبت از سالمت حياتی 
است. آمادگي اين سازمانها در مقابله با بحران، برنامه ريزی مناسب برای مقابله با بحران ها در اين بيمارستان 
ها را آشکار می سازد.هدف اين مقاله بررسی ميزان آمادگی بيمارستان های صحرائی منتخب کشور ايران در 

بحران در سال 1391 بوده است.
روش : پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفی اس��ت. جامعه پژوهش 8 بيمارس��تان صحرائی تحت پوشش 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور مي باشد که به صورت سهميه اي و تصادفي ساده انتخاب شده اند. براي جمع 
آوري داده ها از چک ليست و پرسشنامه ساختار يافته محقق ساخته ای که روائی آن توسط استادان خبره و 
پايائی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ)α = %92 (مورد تائيد قرارگرفت، استفاده شد.  و براي تجزيه و تحليل داده 

ها از نرم افزار SPSS 16 و آزمون آماري t-test استفاده شد.
یافته ها: نتايج نشان داد که 25 درصد از بيمارستان هاي مورد مطالعه در ارزيابي کلي بر اساس حيطه هاي 
هش��ت گانه در س��طح آمادگي خوب قرار دارند در حاليکه 50 درصد در س��طح ضعيف و 25 درصد در سطح 
متوسط آمادگي قرار دارند. نتايج بررسي در زمينه مقايسه ميزان آمادگي بيمارستانهاي صحرائی مورد مطالعه 
در تمام ابعاد آمادگي بر حس��ب نوع بحران نشان داد که ميانگين آمادگي در بيمارستانهاي صحرائی تيپ يک 
باالتر است) 75/65 در مقايسه با 68/18 درصد( هر چند در ارزيابي کلي بر اساس سطح، آمادگي هر دو گروه 

. )p = 0/654(از بيمارستانها در حد متوسط ارزيابي مي گردد و اين اختالف از نظر آماري معني دار نمي باشد
بحث و نتیجه گیري: آمادگی بيشتربيمارستان های صحرائی در زمينه بروز بحران ها در حد متوسط به باال 
می باشد و اين مراکز مراقبت سالمت می بايست به منظور افزايش سطح آمادگي در مقابله با بحرانها ضمن حفظ 

و تقويت نقاط قوت خود، در پي شناسائي نقاط ضعف موجود باشند .

واژگان کلیدي:آمادگي،بحران،بیمارستانصحرائی. 
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بررس�ی نگرش  مدیران و کارکنان نس�بت به اهداف و مفاهیم سیس�تم 
مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های صحرائی منتخب در سال 1391

 فاطمه عزیزیان*، روح اهلل قائدامینی اسدآبادی، محمد رئیس زاده، احمد عامریون، لیال صابری*، 
عیسی مالمیر

٭کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

مقدمه : مديريت کيفيت جامع يکی از جديدترين نظريه های مديريت و بهبود روشهاي سنتي انجام کار و موجب 
تضمين کيفيت خدمات مراقبت س��المت وکاهش هزينه ها است. بيمارستان های صحرائی با توجه به شرايط 
بحرانی و اهداف خاصی برپائی خود، نيازمند استقرار کاملتر و بهينه مديريت کيفيت جامع هستند. هدف اين مقاله 
بررسی نگرش  مديران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهيم سيستم مديريت کيفيت جامع در بيمارستان های 

صحرائی منتخب در سال 1391بوده است.
روش : اين مطالعه توصيفی، تحليلی و مقطعی در 4 بيمارستان صحرائی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که در 6ماهه اول سال 1392 در کشور ايران برپا شدند، انجام گرفت. جامعه پژوهش،377  نفراز مديران 
و کارکنان شاغل در بيمارستان های صحرائی بودند. براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه 43  سوالی محقق 
ساختی که روائی و پايائی آن)آزمون 85%(مورد تائيد استادان فن قرارگرفت؛ استفاده شد. و براي تجزيه و تحليل 

داده ها از نرم افزار SPSS 15 و آمار استنباطی استفاده شد.
یافته ها: نتايج نشان داد نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به اجرای اين سيستم در بيمارستانهای صحرائی محل 
 TQM کارشان با 58/8% )222نفر( در حد زياد و بسيار زياد بوده که بيانگر نگرش مثبت نسبت به اجرای سيستم
در بيمارستانهای مورد مطالعه است) ميانگين 3/5(. نتايج آزمون t تک نمونه ای برای ارزيابی ميزان مطابقت نگرش 
کارکنان و مديران با اهداف و مفاهيم مديريت کيفيت جامع در بيمارستانهای صحرائی مورد مطالعه با ميانگين 3/5 
و انحراف استاندارد 0/60 دارای مقدار t معادل 15/68 با درجه آزادی 376 وسطح  معنی داری 0/000 است.اين 

مقدار با ميزان حد متوسط »مقدار سه « معادل 0/48 تفاوت دارد.
بحث و نتیجه گیري: هرچند ميزان مطابقت نگرش کارکنان و مديران با اهداف و مفاهيم مديريت کيفيت جامع 
در بيمارستانهای صحرائی مورد مطالعه درحد مطلوبی ارزيابی شده است اما توسعه آموزش ها و زيرساخت 
های الزم جهت بهبود نگرش مديران و کارکنان بيمارس��تان های صحرائی به عنوان اصولی ترين اقدام برای 

استقرار TQM ضروری است. 

TQM .،واژگان کلیدي:بیمارستانصحرائی،مدیر،نگرش
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راهبردهای توسعه ارزیابی عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری مفهومی در 
بیمارستان های صحرائی

روح اهلل قائدامینی اسدآبادی*، محمد رئیس زاده، فاطمه عزیزیان، روح اهلل زابلی، عیسی مالمیر*
٭دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(

مقدمه : با توجه به اينکه برپائی بيمارستان های صحرائی به عنوان يکی از مهمترين شاخص های توسعه 
مديريت بحران، پدافند غير عامل و محروميت زدائی در کشور جمهوری اسالمی ايران محسوب می شود 
و  برپائی آنها مستلزم صرف منابع گوناگون و ايجاد هماهنگی بسيار در حوزه های مختلف درون بخشی 
حوزه س��المت و برون بخشی با ساير موسسات موثر در مديريت بحران بوده و بيرق توجه نظام، سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی و بسيج مستضعفين به ايجاد رضايت، حفظ شان و کرامت دريافت دهندگان و 
ارائه دهندگان خدمات مراقبت از س��المت در اين بيمارستان ها می باشد و برای اينکه اينگونه بيمارستان 
ها برای توسعه کمی و کيفی خود و رقابت، نوعی سيستم ارزيابی عملکرد نياز دارند تا کارائی و اثربخشی 
برنامه ها، فرآيندها و نيروی انسانی خود را بسنجند و اين سيستم ارزيابی می بايست قابليت کاربری در 
کليه بخش های بکارگيرنده اين بيمارستان های صحرائی اعم از نظامی و غير نظامی را داشته باشد. هدف 
از اين مطالعه مروری، توصيف راهبرد های مورد اس��تفاده در توس��عه ارزيابی عملکرد مبتنی بر انگاره 

نگاری مفهومی در بيمارستان های صحرائی است.
روش : در اين مطالعه با اس��تفاده از جس��تجوی منظم نتايج گزارشات پايان نامه ای و مقاالت منتشر 
ش��ده پيرامون بکار گيری نتايج تحقيق و عملکرد مبتنی ب��ر انگاره نگاری مفهومی طی يک دهه اخير جمع 
آوری و مورد بررسی قرار گرفته است. اين مطالعات با استفاده از پايگاههای اطالعاتیISI، Since direct و 
MEDLINE که حد وسيعی از مجالت و مطالب منتشر شده را ايندکس می کند بدست آمد . مطالعات منتشر 

شده فارسی زبان نيز با جستجو در پايگاه اطالعاتی علمی  SID  يافت شد. از بين حجم زيادی از مطالعات 
دريافت ش��ده، 37 مطالعه که مطالبی پيرامون راهبرد های توسعه ارزيابی عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری 

مفهومی را دارا بودند در اين بررسی انتخاب شدند.
یافته ها: بر اساس نتايج حاصل از مطالعات انتخابی و توجه به مفاهيم کليدی مطرح شده در آنها راهبرد 
هايی بر اساس مدل های به کار گيری نتايج تحقيق و چهار مفهوم اصلی آماده سازی، عبارت سازی، رتبه 
بندی و تجزيه و تحليل آماری توصيه شده است که اجرای آن بکار گيری نتايج انگاره نگاری مفهومی در 

ارزيابی عملکرد بيمارستان صحرائی را امکان پذير می سازد.
بحث و نتیجه گیري: رسيدن به موفقيت ارزيابی عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری مفهومی در بيمارستان 
ه��ای صحرائی با وجود محيط فراگير، حامی خالقيت و برانگيزاننده که منابع کافی را در اختيار داش��ته و 
به عملکرد اجزا ارزش می نهد امکان پذير می باش��د. دسترس��ی به نتايج تحقيقات معتبر، داشتن کفايت و 
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شايس��تگی در انتقال و اس��تفاده از نتايج در عملکرد، ترسيم نقش��ه مفاهيم از طريق آماده سازی، عبارت 
س��ازی، رتبه بندی  و تجزيه و تحليل آماری مناسب در سازمان از ملزومًات اجرايی شدن فرايند ارزيابی 

عملکرد مبتنی بر انگاره نگاری مفهومی در بيمارستان های صحرائی است. 

واژگان کلیدي:بیمارستانصحرائی،راهبردهایتوسعه،عملکردمبتنیبرانگارهنگریمفهومی،مطالعهموردی.
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مدیریت پسماندهاي بیمارستاني وخطرناک درحوادث وبالیا

محمود شجاعي برجویي ، * رضوان رییسي دهکردي
٭كارشناس مبارزه بابیماریها وعفونت هاي بیمارستاني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

Mahmood.shojaie@yahoo.com

مقدمه : پسآب بيمارستان و مناطق شهري داراي خطرات بالقوه و گوناگوني مانندعوامل بيماري زاي ميکروبي ، 
موادشيميايي خطرناک،داروها، ايزوتوپ هاي پرتوسازو...هستند.حجم فاظالب توليدي به ازاي هرتخت بيمارستاني 
حدود 600 ليتراست.فاظالب به عنوان يک منبع بالقوه آلودگي منابع آب زيرزميني وسطحي مطرح است.درمناطقي 
که فاضالب بيمارستانها به شبکه هاي فاضالب شهري متصل نيست دفع فاضالب تصفيه نشده يانيمه تصفيه 
شده بيمارستاني به محيط زيست تقريبا" هميشه خطرهاي عمده براي سالمت ايجاد ميکند. مديريت پسماندهاي 
خطرناک بخش جدايي ناپذير بهداشت بيمارستان ومبارزه باعفونت درحالت طبيعي وشرائط بحران است.زباله 
بعنوان مخزن ميکروارگانيسم هاي بيماري زا مي ماند که قادربه ايجاد آلودگي وعفونت اند درصورتي که مديريت 
پسماندها کافي نباشد اين ميکروارگانيسم ها ميتوانند ازطريق تماس مستقيم ازراه هوا ويابه وسيله انواع ناقلين 
به ديگران منتقل ش��وند. اولين قدم درمديريت پسماندها به حداقل رساندن پسماندها است که از طريق کاهش 
منايع توليد ، اقدامات مديريتي وکنترل خوب ، تفکيک پسماندهاانجام پذير است.عامل کليدي دربه حداقل رساندن 

پسماندهاي خطرناک ومديريت کارساز آن تعيين نوع پسماند وتفکيک آنها ست.
یافته ها :پس��ماندهاي توليد شده دربيمارستان به دودسته عمده تقسيم ميشوند:پسماندهاي عادي )خانگي 
– معمولي( وپسماندهاي خطرناک که مجموعه اي ازمخاطرات بهداشتي راايجاد ميکند وبه پسماندهاي عفوني ، 
پاتولوژيک ، برنده ونوک تيز، دارويي ، شيميايي، ژنوتوکسيک ، فلزات سنگين ، ظروف تحت فشار وپسماندهاي 
پرتوزاتقسيم ميشوند.80% پسماندهاي عمومي مراکزبهداشتي درماني مانند زباله عادي وخانگي بوده وازطريق 
سيس��تم مديريت پسماند درش��هرها باآن مي توان برخورد نمود.15% پس��ماندهاي عفوني وآسيب شناختي 
، 1% پس��ماند اجسام برنده ونوک تيز، 3% پس��ماند مواد شيميايي ودارويي ، کمتراز1% پسماندهاي ويژه مانند 
پسماندهاي سايتوتوکسيک وپرتوساز، ظروف تحت فشارياترمومترهاي شکسته وباتري هاي مصرف شده مي 
باشند.خطرپسماند هاي خطرناک بيمارستان باتوجه به ماهيت خطرناک بودن آنها به دليل داشتن عوامل زنده 
بيماريزا)مانند کشت هاي ميکروبي آزمايشگاه ،پسماندهاي ناشي از جداسازي بيماران عفوني،بافتها ومواددفع 
ش��ده ازاين بيماران ، ژنوتوکسيک بودن ) به شدت خطرناکند داراي خصوصيات ايجاد جهش سلولي ، عجيب 
الخلقه زايي ياسرطان زايي هستند(،سم ياموادشيميايي يادارويي خطرناک)معرف هاي آزمايشگاهي ،داروي ثبت 
وظهورفيلم، موادگندزداي تاريخ گذشته ، حاللهاو...( ، موادپرتوزا واجسام برنده ونوک تيز)مانند سوزن تزريقات 
،ست انفوزيون ، تيغه چاقو،تيغ وشيشه هاي شکسته (، هستند.گروه هاي اصلي درمعرض خطرشامل پزشکان ، 
پرستاران ، سايرکارکنان مراکزوکارکنان تاسيسات بيمارستان،بيماران ، بازديد کنندگان ومالقات کنندگان،کارگران 
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خدمات پش��تيباني مانند رختشويخانه ، رفتگران وکارگران ترابري ، کارگران مراکزدفع زباله وزباله گردها مي 
باشند. 

بحث ونتیجه گیري : شهرهايي که داراي شبکه جمع آوري فاضالب بوده وفاقد تصفيه خانه باشد اتصال به 
شبکه پس ازاستفاده ازسپتيک تانک وضدعفوني کامل پسآب درشرائط اضطراري ، همانند مواردطبيعي ،بالمانع 
اس��ت.ودرصورت عدم سيستم فاضالب شهري درشهريامحل حادثه ديده وبروزباليا ،تاتعبيه سيستم تصفيه 
فاضالب درشرائط اضطراري براي بيمارستان ها،جمع آوري ودفن صحيح بهداشتي، الزامي است وميبايستي 
پيش بيني ومديريت هاي الزم دراين زمينه اعمال گردد. بيمارستانها وديگرمراکزبهداشتي درماني که وظيفه مراقبت 
ازمحيط، بهداشت وسالمت جامعه رابرعهده دارند مسئوليت هاي ويژه اي دررابطه باپسماندهايي که توليد ميکنند 
برعهده دارند وبايد مطمئن باشند که پسماندهاي توليدي آنها اثرات نامطلوبي رابراي محيط وبهداشت عمومي 
ايجاد نمي کند وبابکارگيري سياست مديريت پسماندها درمراکزبهداشتي درماني،مراکزمذکوردرراستاي دستيابي 
به يک محيط سالم وبي خطربراي کارمندان وجوامع خودحرکت کنند وهمين روند رادرشرائط بروزحوادث طبيعي 
حفظ وادامه دهند ومهندسين سازمانهاي مربوطه،بهداشت محيط وکارشناسان عفونتهاي بيمارستاني نيز نظارت 
وپايش هاي الزم رابراساس گايدالين هاي استاندارد سازمان جهاني بهداشت اعمال نمايند تاازبروزاپيدمي ها و

Out Breaks بيماريهاي منتقله ازطريق فاضالب وزباله پيشگيري گردد.

واژه هاي کلیدي:حوادثوبالیا،مدیریت،پسماند،مراکزدرمانيوبیمارستانها
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Iranian nurse preparedness for disaster response

فاطمه علی اکبری، حمیدرضا خانکه

This descriptive study explores nurses’ perceptions of personal preparedness for disasters 
response. Participants in this survey included 500 nurses from different units of private 
and educational hospital in 5 provinces (Tehran, Kerman, Isfahan, Zanjan and Chaharma-
hal va bakhtiare) in Iran. The study explored three questions: a) the level of preparedness, 
including learning about different types of disasters, preparing disaster plans, creating 
disaster kits, and participating in community disaster response efforts; b) the impact of di-
sasters on nursing and c) strategies to assist nursing during disasters. We also used a com-
petence evaluation questionaries that be developed by research team and be reliable and 
validity confirm. Results indicated that nurses throughout this province in the country are 
generally not well prepared for disasters and they don’t have necessary competence for 
disaster response and care during disaster. Nurse educators need to develop strategies 
to prepare their students for disasters that they be able to work in disastrous situation 
and also professional development in disaster as an ongoing program are very important 
too. The Iranian Red Cross provides templates for organizations, including Hospitals and 
universities, to prepare nurses for emergencies. Hospital staffs need to collaborate with 
nurses to develop and implement plans appropriate for their programs.

Keywords: Nurse, Iran, preparedness, Disaster response
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Disaster epidemiological studies and methodological 
challenges

Luche Tadesse Ejeta* 
* BSC, MPH TUMS - Tehran, Iran tadesse.ejeta@gmail.com

Abstract Introduction: Natural and man-made disasters are resulting in huge loss of lives 
and property damage every year. Apart from exploratory investigations, quantitative 
studies have paramount importance in generating information that could be used during 
prevention, mitigation, response, and recovery phases of disaster risk management. Ob-
jective: To discuss the methodological challenges in carrying out disaster epidemiological 
studies. Methods: An extensive literature review for on line publications through accessing 
Medline, Google Scholar, Scopus, Web Science, and CINHAL was conducted. Discussion: 
Descriptive and analytical epidemiological studies give information about the population 
at risk of any hazard, number or proportion of people affected by a disaster, long and 
short term outcomes as a result of exposure to disaster, factors associated with a hazard 
and increasing vulnerability, and others. This could enable professionals in the field of di-
saster management to direct appropriate interventions at all phases of disaster risk man-
agement. However, methodological challenges are posing threat to these studies. Some 
of the major challenges include getting precise data about characteristics of population 
at risk, measurement of affected population and short and long term adverse outcomes, 
and characterization of the environment, such as buildings in the case of earthquakes, 
that could modify the effect of a disaster. Conclusion: The methodological challenges of 
disaster epidemiological studies are mainly refer to the fact that most of the disasters are 
unpredictable as to the exact timing and location of their occurrence. To overcome these 
challenges and improve the validity of epidemiological studies, multidisciplinary approach 
of studies’ design is recommended. 

Challenges ،Methodology ،Studies Epidemiological ،Disaster :واژه هاي کلیدي
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The Role of Environmental Health in Disaster 
Management

laleh solaimanizadeh * , farzaneh solaimanizadeh
* instructor bam university - bam nursing school

Introduction: Environmental health has a significant role to play in all stages of disaster 
management, from planning through to recovery. Theme: Natural disasters have both 
medical and public health impacts. the environmental health impacts of disasters relate 
to water supply, wastewater disposal, solid-waste handling, air and soil quality, food hy-
giene, vector control, overcrowding and home sanitation. Each category can result in 
an increase in incidence of diarrhea, malaria, respiratory infections, measles, and other 
communicable diseases Environmental health is most importantly responsible for envi-
ronmental surveillance, hazardous materials management, vector control and ensuring 
food and water quality. This demonstrates that environmental health has a significant 
responsibility towards the health of the public, especially in disasters the involvement of 
environmental health in a terrorism response as an opportunity to improve the visibility 
of the environmental health profession The changing nature of disasters and the factors 
that contribute to these are resulting in a re-evaluation of the role of public health and 
environmental health in the planning, Response and recovery aspects of disaster man-
agement this paper has highlighted number barriers for action with regard to the role of 
environmental health agencies in disaster er management. O ne of the barrier to the role 
of environmental health in disaster management has been its intrinsic relation to public 
health and the traditional medical model of health. The top-down approach to disaster 
management has been identified as a barrier to successful collaboration of disciplines 
and has the potential to constrain innovation and limit the role of Environmental health 
the role of environmental health in disaster management is also a result of negotiating 
perceptions through interaction with other discipline. Conclusion: the heightened envi-
ronmental health profile and increasing recognition by others involved In disaster man-
agement will result in an effective and appropriate response to a disaster and flows on to 
benefit normal work activities. 

Keywords: environmental health, disaster management, profile, role
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Hospital Disaster Planning

mohammad kalantari meibodi * , dr shahram bolandparvaz , nurse al hayati , dr a 
piramun , dr samira esfandyari
* asist professor trauma reasearch center shiraz - shiraz kalantari_meibodi@yahoo.com

Back ground:Considering the importance of emergency medical practice as a therapeutic 
specialty both of medical sciences and management science and taking into account our 
country’s being the fourth Asian country in regard to frequency of Natural disasters and 
10th country in the world as regards the same, also considering that our country is located 
in an earthquake prone area and possesses a variety of climates and Topographies and 
a land surface of 1648195 square kilometers, it’s logical to think and plan in advance for 
disaster management and so an emergency reaction program has been prepared and 
executed in one of referral hospitals in shiraz. Methods:First of all we have defined clinical 
crisis as a situation in which a hospital is not able to cope based on it normal daily capac-
ity. Such situations include incidents which are not normally expected and which may re-
sult in considerable number of deaths and injuries. Such numbers as couldn’t be handled 
through hospitals normal procedures and may overwhelm even the normal flow of work 
in the current study a formerly prepared procedure used in American and European hos-
pitals is taken as the base on which the study is conducted. The modes are then modified 
as dictated by climatic, cultural and clinical conditions of Iran. An aerial map of namazi 
hospital (for which the study is conducted) is used to depict the positions of field units and 
command centers both when it’s partially dilapidated. Necessary training based on this 
procedure was provided to the staff and the program was followed to the practice phase 
and a maneuver was then conducted. Results:The program should be prepared in such a 
way to constitute immediate establishment of crisis committee comprised of : 1) head of 
the hospital who should direct the operation and make contacts to other organization such 
as fire department and the red crescent and 115 Emergency services, 2) Para clinic unit ( 
including laboratory, Radiology and blook bank), 3) nursing unit (triage, coordination), 4) 
guarding unit and sentinels, 5) dispatching and discharging unit, 6) psychiatric and social 
work unit, 7) freezers and refrigeration unit, 8) emergency evacuation unit, 9) installations 
and maintenance unit, 10) logistics and transport unit, 11) communication unit, 12) public 
relations and media unit, 13) reception unit, 14) bio Nucleuchemical unit, 15) specialized 
units .Each unit is headed by a director for whom 3 surrogates should be designated who 
would immediately take the director’s place if and when necessary. The operation would 
begin by an announcement by the head of the crisis management headquarters of the 
university to the head of the hospital as the field commander. Instructions are then given 
by the latter to unit directors who then muster their staff to execute the predefined tasks. 
After completion of assigned tasks and receiving confirmation by higher positions in the 
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chain of command the mission would be considered accomplished. Discussion:A study 
of natural disasters in the past reveals a failure by authorities to contain such situations. 
Taiwan earthquake of America’s revealed Bionuleuchemical emergency coping deficiency 
are among cases which guide us towards more stern planning as regards reacting to un-
expected crises. After preparing such plan extensive and comprehensive training should 
be given to hospital staff or whoever which would be engaged in such reaction. Eventually 
the readiness of the staff should be evaluated through simulated situations and maneu-
vers. It’s hoped that god willing we could reduce losses caused by Natural disasters in the 
future 

Keywords: disaster-hospital-planning
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Despite decades of research, PTSD in the elderly people was not known and remain poor-
ly understood. There was evidence of worse performance across cognitive measures in 
older adult samples with PTSD relative to older samples without PTSD. The purpose of 
this rewive study is The investigation of PTSD in the elderly people. Methods: This study 
was conducted with refer to original articles that had been compared experiences of PTSD 
in young and elderly people. Results: Studies showed that elderly with PTSD would exhibit 
worse performance in each of the cognitive domains studied when compared to older 
adults without PTSD, and there was evidence that trauma exposure is uniquely associated 
with worse performance on tests specific to learning. These findings highlight the need 
for thorough evaluation of cognitive functioning in older adults with PTSD, particularly 
in the areas of processing speed, learning, memory, and executive functioning. This syn-
drome makes rehabilitation more difficult because of the need to take both the motor 
and psychological consequences into account . Indeed, the psychological symptoms of 
this syndrome presented by some elderly subjects after a stress can be related to PTSD. 
Review of the limited research in this area, however, provides little support for the claim 
that cognitive-behavioral interventions are ineffective in treating PTSD among the elderly. 
Studies showed that Older adults are more likely to need social support to mitigate ef-
fects of disaster than youth, Some studies have found elderly are less likely to evacuate, 
especially if they have pets. Many elderly live alone and do not have support. Decreased 
sensory awareness ,Impaired Physical mobility ,Pre-existing medical conditions ,Socio-
economic limitations and Absence of family or other supports are Factors that increase 
vulnerability of the elderly. Conclusion: Provide geriatrics specific care (primary care and 
mental health) to deal with the long-term negative impact of disaster on elderly and geri-
atrics specific care (primary care and mental health) to deal with the long-term negative 
impact of disaster on elderly. 

Keywords: elderly people, PTSD, Experinces
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Introduction: Recent disasters, demonstrated the complexity of responding to Events 
which cross jurisdictional, organizational and other forms of boundaries. All these events 
present high levels of uncertainty and require collaborative action between multiple sec-
tors, which are part of complex adaptive systems. Theme: Complexity theory and its basic 
tenets such as emergence, self organization, non linearity, adaptiveness, and connectivity, 
are well suited for studying the dynamic and collaborative nature of disaster manage-
ment. This theory has been useful in the analysis of complex adaptive systems, such as 
health care organizations, providing knowledge to assist with policy development, and 
design of information technology and work environments that support nonlinear pro-
cesses that characterize the provision of patient care Systems characterized by change, 
particularly those crossing jurisdictional boundaries, cannot be analyzed without consid-
eration of the dynamic context influencing operations The complexity frame of reference 
recognizes the interactions among system components, and between a given system and 
the larger environment and is now recognized as an essential lens for disaster manage-
ment and resilience-oriented development. Complexity theory provides an appropriate 
lens for modeling social infrastructure in a disaster context for several reasons. First, di-
saster management, which is dynamic and adaptive, involves cross boundary integra-
tion and a diverse mix of people. Second, previous literature has expanded our under-
standing of the complexity of disasters, but few studies have examined empirically what 
the necessary ingredients for crisis management are at the grass roots, micro level, and 
how dynamic elements of critical social infrastructure influence community capacity. 
Discussion&Conclusion: Promoting population health in a disaster context requires a shift 
from risk management to one of resilience, which by its very nature acknowledges chang-
ing complexities. By unraveling the complexities of the inputs and outputs influencing 
adaptive community response, it simplifies the identification of target points for interven-
tion to enhance resilience. Intervention design must emerge from the complexity of the 
situation and be tailored to the community context at any point in time. 

Keywords: complexities disaster management, resilience, unraveling
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Abstract: Measuring the effectiveness of international humanitarian assistance organiza-
tions is a global concern. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) held 
a consultative workshop in 21 March 2013 to identify ways of defining, evaluating and im-
proving humanitarian assistance effectiveness to solve this global problem. In this article 
first, we try to identify the definition of international humanitarian assistance. Second, we 
present the humanitarian assistance effectiveness in scientific and international society. 
Third, we have an overview through the background of this concept and introduce the 
main organizations. Finally we mention some literature review and try to emphasis on 
the importance of international humanitarian assistance effectiveness. Due to our knowl-
edge, we could not find a unique definition of humanitarian assistance effectiveness, spe-
cific tool for measuring humanitarian assistance effectiveness and empirical case studies. 
We recommend the researchers to design and develop a model for measuring the effec-
tiveness of international humanitarian assistance. 
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Abstract 

Introduction:
Many studies demonstrate feasibility of a noninvasive technology using near-infrared 
spectroscopy (NIRS) to monitor regional cerebral tissue oxygen saturation (rSO2). NIRS 
has been widely used for assessing cerebral tissue oxygenation in a variety of populations 
including the fields of neonatology, anesthesiology, neurology, and cardiac surgery.

Body:
Cerebral oximetry estimates regional tissue oxygenation by transcutaneous measurement 
of the cerebral cortex, an area of the brain that is most susceptible to changes in oxygen 
supply and demand and has limited oxygen reserve. Measurement is based on the ability 
of light to penetrate the skull and determine hemoglobin oxygenation according to the 
amount of light absorbed by hemoglobin (near-infrared spectroscopy, NIRS) .Unlike pulse 
oximetry, NIRS cerebral oximetry uses 2 photo-detectors with each light source, which 
allows selective sampling of tissue beyond a specified depth beneath the skin. Near-field 
photo-detection can then be subtracted from far-field photo-detection to provide selec-
tive tissue oxygenation measurement. Adhesive pads are applied over the frontal lobes 
that both emit and capture reflected near-infrared light passing through the cranial bone 
to and from the underlying cerebral tissue. 

Conclusions:
NIRS monitoring is feasible in the pre-hospital environment in many situation such as out-
side operation room , road or airline transport. 
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