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University of Leipzig, Germany Prof. Evelin Witruk 8 

University of Leipzig, Germany Prof. Marcus Stück 9 

University of Leipzig, Germany Prof. Konrad Reschke 10 

University of Leipzig, Germany Prof. Ulrich Sack 11 

University of Leipzig, Germany Dr. Ulrich Balzer 12 

University of Leipzig, Germany Dr. Juliet Roudini 13 

University of Gdansk, Poland Prof. Mariola Bidzan 14 

University of Gdansk, Poland Prof. Malgorzata 
Lipowska 

15 

University of Gdansk, Poland Dr. Agata Rudnik 16 

York University, Canada Dr. Ali Asgary 17 

IFRC, Switzerland Dr. Mostafa Mohaghegh 18 



 

 
 

  

  :پشتيبان و همكار تحقيقاتي مراكز و هادانشگاه ها،با تشكر از سازمان

  

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت   

 كشور بحران مديريت سازمان  

 غيرمترقبه  حوادث سالمت در كارگروه  

 كشور پزشكيهاي فوريت و حوادث مديريت مركز  

 تهران شهر بحران مديريت و پيشگيري سازمان 

 ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت  

 توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه   

 عج« اهللا بقيه پزشكي علوم دانشگاه«  

 ايران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه  

 بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه   

 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه   

 ايران اسالمي جمهوري ارتش پزشكي علوم دانشگاه  

 عامل ستاد كل نيروهاي مسلح غير پدافند سازمان  

 اسالمي انقالب پاسداران سپاه پزشكي آموزش و درمان و بهداشت معاونت  

 سالمي (بهداد ناجا)امهوري جنتظامي ايروي بهداشت، امداد و درمان ن تمعاون 

  رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشكده مديريت و اطالع 

 و خدمات بهداشتي درماني يدانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشك ا،يروه سالمت در حوادث و بالگ 

  تهران

  دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد

 بهشتي

 بسيج جامعة پزشكي -باليا و حوادث در متسال مجازي پژوهشكده 

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -باليا  و حوادث در سالمت تحقيقات مركز 

 شبكة ملي تحقيقات سالمت در حوادث ترافيكي  

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  -ها مركز تحقيقات و ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت

  درماني شهيد بهشتي

 عج)( اهللا بقيه پزشكي علوم دانشگاه - سالمت مديريت تحقيقات مركز 



 

 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان -مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سالمت 

  خدمات بهداشتي درماني ايران دانشگاه علوم پزشكي و -مركز تحقيقات تكنولوژي بهداشت محيط 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز -سالمت مركز تحقيقات سياستگذاري  

 دمات خ دانشگاه علوم پزشكي و پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده دانشجويي تحقيقات كميته

  بهداشتي درماني ايران

 ايران ايمؤسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه  

 انجمن امداد ايرانيان 

 ثار بنياد بين المللي امداد و نجات اي 

 خانه نجات ايران 

 انجمن جامعه ايمن 

 جمعيت كاهش خطرات زلزله 

  

 راه در كه و افراد بزرگواري دولتي هايدستگاه و پژوهشي -علمي مراكز پزشكي، علوم هايدانشگاه ساير و

  فرمودند. ياري را ما كنگره اين شايسته برگزاري
   



 

 
 

  :كنگره سياستگذاري شوراي
  خردمندعرب جليل   :شورا رئيس

:شورا اعضاي

   زادهيحسن عراق  

   زادهسيمحمد رئ  

   خانكه درضايحم  

 نجار لياسماع مهندس  

   ينيحس ليجل ديس  

   ييايض محسنريام ديس 

   سعيد نمكي 

   رسول زرگرپور  

   يلنكران يكامران باقر  

  يمسعود خاتم ديس  سردار  

 يغالمرضا جالل   سردار 

    عليرضا جاللي  

   ياحمد صادق  

   ونديكول نيرحسيپ  

 پوريمهد يعل سردار  

 يقمياحمد عبداله   سردار  

  يلشكر نيمحمدحس  امير  

 انيداحمديرضا س ديس   سردار 

  موسي اميري  سردار  

   ديخورشخرم درضايحم  

   يقينوبخت حق يعل  

   نوربخش يتق ديس  

   اردالن يعل  

   زادهانيساالر نيمحمدحس  

   انيارمحمدي نيمحمدحس  

   ميراسماعيلسيد جواد حاجي  

   انيمتول ميابراه ديس  

   توانا يمهراب يعل  

   يمحمدرضا ملك  

   يارياحمد اسفند  

   يگرجحسن ابوالقاسم  

   سعيد بينات  

   ي ميسل يمرتض  

   يغالمرضا معصوم 

   امير نجاتي  

   مقدمييمحمود نكو  

   يجعفريدياحمد جن  

   نيديحسام س ديس  

   يريجهانگ ونيكتا  

   زوارهيداود خراسان 

   زهره قميان  

   انيزارع نيآرم  

   يرويمحمودرضا پ  

  زادهيتقاستاد عباس  

   محمد سرور  

   عادفريجعفر م  

   ناصر چرخساز 

    حسين عابدي 

   رسول صادق  

   عيسي مالمير  

   علي نصيري  



 

 
 

  

  علمي:دبيرخانة 
  

  

  

  

  

   

حميدرضا خانكه  دبيرعلمي كنگره:   
علي نصيري   مسئول دبيرخانه علمي:  

آباديدولت يزهرا عباس   :يعلم هايتهيكم يمسئول هماهنگ  
  همكاران دبيرخانه علمي:

فر، حامد يفيشر تاجنيميسي، يوسف اكبري، ليراسماعيسمانه م دهيس
فاطمه يزدي، مرحومه ي، ميالد احمدي مرزاله، مسلم ساراني، گياسدب

زينب زينلي، ميترا راسته، كامران محمدي، مهدي بختياري، 
 ديسع  ، محمدپناه يمهد وحيده پويش،محمدي، السادات قائممژگان

  ي، هانيه درزي.ريبش



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  كميته علمي سالمت همگاني و ايمني

  علي اردالن  رئيس كميته: 

  كتايون جهانگيري  نائب رئيس كميته: 

  دبيركميته: وحيد قنبري

  معاون دبير كميته: شيوا يوسفيان

  اعضاي كميته:
محمدمهدي   ، احمد كوشا  ، زهرا عبداللهي  ، حميد صمدزاده  ، نيتخسرو صادق  

 ، زادهساناز سهرابي ، احمد حاجبي  ، فرشهرام رفيعي   ،محمداسماعيل مطلق   گويا،
سيامك   شانديز مصلحي،   ، محمدجواد مراديان   جواد بابايي،  ، فروزنده جنت

، بهشته جبليعلي نصيري،   ، بخشيكيومرث اهللامحمود سروش،    ، سميعي ميراب
 ، بنار ، احدتوان صغرا ،شيوا صالحي ،بروجني حسيني محسن سيد، الهام قازانچايي
قي محمدت، حامد محمدي، حميد صفرپور، زادهعلي خداداديسده، مهراب شريفي

، سيد عارفه موسوي، خوش سابقه يوسفيهما ، ديزجي زادهرضا عباس، نيامقدم
  ، ماندانا ميرمحمدعلي.آرزو ياريقاسم موسوي، 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  كميته علمي مديريت،آموزش و پژوهش

  سيد حسام سيدين  رئيس كميته: 

  زهره قميان   نائب رئيس كميته: 

  دبير كميته: محمد سوراني

  دبير كميته: زهرا اسكندريمعاون 

  اعضاي كميته:
عباسعلي   ، طاهريعباس شيخ  ، زادهمصطفي لنگري  ، محمدحسين يارمحمديان  

لرخ گ  آبادي، زهرا عباسي دولت  كيا، حميدرضا شعباني  ، جواد بابايي  ، ابراهيميان
زهرا   علي نصيري،    سيد محمدرضا حسيني،  مجيد پورشيخيان،   ، چيانعتيقه

مقدم، ، پروين شفيعيزادهاهللاسيما فيض، پورعزت صمدي، براهيم سلماني، اقنبرپور
، بابك شيراوند، بردسيريحجت شيخ، فهيمه دادگري، ناهيد توكلي، فاطمه رضايي

هانيه  ، طاهره يعقوبي ،ماندانا ميرمحمدعلي، آرزو كرمپوريانعلي شيخي، رحيم
  .ناهيد آقايي ، درزي



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  كميته علمي امداد و نجات

  رئيس كميته: مرتضي سليمي

  احمد سلطاني   نائب رئيس كميته:

  دبيركميته: سيد قاسم موسوي

  بخشخاتمدانيال طباطبايي  معاون دبير كميته: 

  اعضاي كميته:

مهراب   ، اصغر هداييعلي  ، پورنواب شمس، امير نجاتي  ، غالمرضا معصومي  

 محمدجواد مراديان،   مهدي نجفي،   ، چيسعيدگيوه ، شاهين فتحي سده،شريفي

  علي نصيري.  آبادي، زهرا عباسي دولت



 

 
 

  

  

   

 كميته علمي درمان اضطراري

  پيرحسين كوليوند   رئيس كميته:
  حميدرضا لرنژاد   نائب رئيس كميته:

  حسين حسينيسيد  دبيركميته:
 جممهدي بيرامي: معاون دبير كميته

  اعضاي كميته:
فرشيد   ، امير نجاتي   ابوالفضل جارياني، مهدي ذهبي،  حميدرضا خانكه،   

 ، سميه فخاريان  ، سيده نگار پوروخشوري  سيد جليل حسيني،   ، رضايي
يوسف ، فرهاد مصدري  ، حسن اسفنديار  ، نياامين صابري  ، محمدجواد مراديان

الهام ، امير ساالري، زادهمحسن اميني، نصير امانتعلي نصيري،   ، اكبري
محمدرضا خواجه، نادر مجيدي، عزيزياهللا نعمت، آباديمعصومه عباس ،سپهوند
منش، جواد محمودي، فاطمه تيموري، شهين اخروي ، هادي سعادتامينيان

ايازي، محمد امام قلي زاده، شهروز  جويباري، علي شمسي، علي آيرملو ، زهرا
  نظاميمرجان مستشار ،عطيه مبيني مرادي ، معصومه حمزه بيدگلي



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  اجتماعي -كميته علمي سالمت رواني

  خورشيدحميدرضا خرم  رئيس كميته: 

  مهرداد فرخي  نائب رئيس كميته: 

  دبيركميته: خسرو شاكري

  حميد اخوان  معاون دبير كميته: 

  اعضاي كميته: 

سيد   ، ثانيمريم شريفيان  ، مهندس محمدفريد لطيفي ،حميدرضا خانكه  

زهرا عباسي   ، پورفردين علي  ، محمدعلي حسيني  ، محمدحسين جوادي

 ، آزادحسين فكر  ، هارونيامينيدئغالمرضا قا  ، نژادفرهاد نصرتي  آبادي، دولت

هندس م، بهمن صديق  ، مجتبي حبيبي  ، اصغر دالوندي  ، بهمن بهمني  ، مريم نخعي

 ،سينا احمدي ،مروئه وامقي  ، شيما نظري  ، فرحناز محمدي  ، سيد مسعود مرعشيان

 ،سيد احمد بطحايي، شكوفه احمدي، سيده سمانه ميراسماعيلي، شهرزاد پاكجويي

  مرزالهميالد احمدي، صالح الدين كريمي، مريم عزيزي



 

 
 

  

  

   

  آوري و توسعه پايداركميته علمي تاب

  احمد صادقي  رئيس كميته: 

  زادهعباس استاد تقي  نائب رئيس كميته: 

  نيادبير كميته: ليال محمدي

  معاون دبير كميته: مهندس سعيد فالح

  اعضاي كميته:

 ، نمازيپروانه پيش  ، مقصودي امين  ، محققمصطفي   ، زادهغنيقادر  ، زارعمهدي   

آبادي، فرناز زهرا عباسي دولت  ، نجفيمهدي   ، معصوميغالمرضا   زواره، خراسانيداود 

  .حامد محمدي، فرين فاطمي  ، تيغيجهان، مهدي تاجيك، زهره زادكامران



 

 
 

  

  

  

   

  كميته علمي حوادث ترافيكي

  كامران باقري لنكراني  رئيس كميته: 

  زوارهداود خراساني  نائب رئيس كميته: 

  دبيركميته: محمد حيدري

  پوريمعاون دبير كميته: سعيده بهرام

  اعضاي كميته:

محمدرضا سيد   سردار ، موسي اميري  سردار حميدرضا خانكه،   ، حميد سوري  

بهار  ،عليرضا مغيثي  ، سيد تقي حيدري  ، سرهنگ شهريار بهزاد بصيرت، مهماندار

علي   ، عليرضا رزاقي، ليذجواد با  علي شيخي، ، رحيممحمدرضا شكوهي، سيفي

  .حميد جعفري، پيشهالهام قناعت  نصيري، 



 

 
 

  

  

  

   

  كميته علمي پدافند غيرعامل در سالمت

  زادهمحمد رئيس  رئيس كميته: 

  تواناعلي مهرابي  نائب رئيس كميته: 

  عيسي مالمير  دبير كميته: 

  معاون دبير كميته: مهدي صفري

  اعضاي كميته: 

رضا   مدرسي،  سيد محمدمهدي   ،شكوهحسينيمحمدجواد  سيد  ، يونس پناهي  

غالمرضا   ، مقدمحسين حسنيان ، زادهمحسن فروغي  ، نيامحمد كريمي  ، رنجبر

  .هراتيفرزانه امين علي نصيري،  ، نفيسه ميركتولي  ، گرجيابوالقاسم حسن  معصومي، 



 

 
 

  

  

  

   

  كميته امور بين الملل

  الريمحسن اسدي  رئيس كميته: 

  فرين فاطمي  دبير كميته: 

  شانديز مصلحي  معاون دبير كميته: 

  اعضاي كميته: 

ضا ر  ژوليت روديني، ، علي نصيري   حميدرضا خانكهسيد محسن حسيني بروجني،   

علي نصيري، وحيد دلشاد،   نيا، زاده، بابك فرزينعباس استادتقي  ساروي، حبيبي

  مسلم ساراني.



 

 
 

  

   هاي دبيرخانة علمي:كارگروه

 

 

  

  

   

  هاهاي مردمي و سمنكارگروه مشاركت

  احمد اسفندياري  مسئول كارگروه: 

  اعضاي كارگروه:

  نوفرستي،  جواد بختياري، سعيدي، احمد عليرضا مهندس حامد حقي، مهندس

  .مينا باقري نراقي، الدينصفايي، حسام خسرقي، مسلم رزاقي رضا

  كارگروه كودك و نوجوان

  غالمرضا معصومي  مسئول كارگروه: 

  اعضاي كارگروه:

  سيده سمانه ميراسماعيلي (دبير كارگروه)، آرزو دهقاني.



 

 
 

 

  كارگروه طراحي و تدوين نقشه راه

  مهدي نجفي  مسئول كارگروه: 

  اعضاي كارگروه:

 زاده، عباس استادتقي  عيسي مالمير،   سعيد بينات،   محمد رئيس زاده،   ، حميدرضا خانكه  

  علي نصيري، سيده سمانه ميراسماعيلي.  آبادي، زهرا عباسي دولت

 

 

  كارگروه تشريفات

  نيامسئول كارگروه: بابك فرزين

  كارگروه:اعضاي 

  پيشه.الهام قناعت  علي نصيري، وحيد دلشاد، شكوفه احمدي،   عيسي مالمير،   

  

   



 

 
 

  

 بازآموزي و بازديدها ها،كارگاهكارگروه 

  مسئول كارگروه: يوسف اكبري

 اعضاي كارگروه:

  جم، محمود صالحي.، عاليه حسيني، نصير امانت، مهدي بيرامينادر مجيدي

 

 مستندسازي و  كارگروه ارزشيابي

  مجدمسئول كارگروه: پريسا مرادي

 اعضاي كارگروه:

 ابراهيمي، سبحان زاده، محمدعبدل روستايي، سارا زاده، فاطمهحسن زهرا، سمائي فاطمه

اني، سرداشت لهراسبي، اميرحسين معظمي، شيما ابري، هانيه لوايي، شقايق نقدي، مصطفي

صبا يزداني، زينب دانيالي، پريناز ، حميدرضا سمائي  اسبقي،  مروج، ابوالفضلمداح معصومه

 تقي نواز، مينا عابدي

  

   سايتكارگروه وب

  سمانه ميراسماعيليمسئول كارگروه: سيده 

  اعضاي كارگروه:

 محمدي.السادات قائمسيد محسن حسيني بروجني، مژگان

  

  

   



 

 
 

  

 هاآموختهكارگروه درس

  مسئول كارگروه: وحيد دلشاد

 اعضاي كارگروه:

 نرگس ارسالني،   نيا، زاده، سيده سمانه ميراسماعيلي، بابك فرزيناهللاسيما فيض

اد جو  ساروي، نصير امانت، رضا حبيبي   فرشيد رضايي،   نادر حقي،   محمدجواد مراديان، 

 فر، شهاب عبدالهي  غالمرضا معصومي، مهندس علي شجاع، الهام سپهوند،   بابايي، 

 علي نصيري.  آبادي، زهرا عباسي دولت  سيده نگار پوروخشوري، 

  

   كارگروه امور پوسترها

  مسئول كارگروه: محسن دولتي

  اعضاي كارگروه:

  پيران. قاسمي، بنيامين سخايي، مرضيه السادات فاضله

  

  

  

   



 

 
 

 

  خانه اجرايي:دبير

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  دبيرخانه اجرايي

  محمد رئيس زاده    دبير اجرايي كنگره:

  عيسي مالمير    مسئول دبيرخانه اجرايي:

  علي كرمي.حامد اسدبيگي، حميد كالته، عباس  همكاران دبيرخانه اجرايي:

  كميته فرهنگي

 حميد سپهري رئيس كميته:

علي اسالمي،ثريا اجاقلو، هادي محمدي نسب، محمد  اعضاي كميته:

  حميد زاهدي.

  كميته روابط عمومي

 مجيد نوروزي رئيس كميته:

فرزانه همتي، فاطمه پاخيرزن، حسام زاكاني، مصطفي   اعضاي كميته:

  شفيعي.  ميرزايي، فاطمه خسرونژاد، 

  كميته پشتيباني

 آيدين رحيمي اقدم رئيس كميته:

روح اهللا مظفري، شهرام قبادي، مسعود عمراني،   اعضاي كميته:

اميرعباس محمدي، محمدرضا مقامي پور، محمد 

  حسيني، حسين سوري.



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  كميته انتظامات

 سيد امين درخشان رئيس كميته:

  كميته ثبت نام و پذيرش

 باقرپوركاظم  رئيس كميته:

 آرمين آذر،بيگيامين غياث ناهيد ديناروند، قاسم حدادي،  اعضاي كميته:

زهرا  فاطمه نيشابوري، آذر،بيگيرضا غياث صفاييان،

  آذر.بيگيغياث

  كميته حراست

 مهدي حسنوند رئيس كميته:

  مجيد رحماني، كامران بيات.  اعضاي كميته

  كميته امور شخصيت ها

 مجيد احمدي كميته:رئيس 

  رضا مميوند، سعيده جليلوند.   اعضاي كميته

 كميته فناوري اطالعات

 حامد كلواني رئيس كميته:

  ي، ميثم پيرزادي.ريمهندس اكبر كب  اعضاي كميته:

  كميته انتظامات

 سيد امين درخشان  رئيس كميته:

  سيد علي حسيني، رضا عالي زاده.  اعضاي كميته:

خواهرانكميته   

 مهدوي       رئيس كميته:

  رضايي.  صالحي،     اعضاي كميته



 

 
 

 

  :كنگره يعلم ريدب اميپ

 يبرا يجد يديامر تهد نيو ا استدر قرن گذشته رو به گسترش  ايموجود، وقوع حوادث و بال يبر اساس آمارها 
 شامل يانسان يانسان ساخت؛ ابعاد مختلف زندگ اي يعيبا منشأ طب هادهيپد ني. اباشدمي يجامعه بشر ةو توسع اتيح

را  يهاي اجتماعتياستمرار فعال ورا مختل  نسانيا يزندگ ةمعاش و خدمات روزمر ،يستز طيمح ،ييسالمت، دارا
رح نظام سالمت در سراسر جهان مط ةهاي عمدبه عنوان يكي از چالش ايكنند. هم اكنون حوادث و باليممكن مريغ

 يادياست و حجم ز دهيها نفر گردميليون تيو معلول تيمصدوم ر،يحوادث، ساالنه منجر به مرگ و م نياست. وقوع ا
 ايشود. انواع بال يم ايحوادث و بال بارانيز جيگردد، مصروف نتا داريساز توسعه پا نهيتواند زميكه م يجهان نابعاز م

. ندينمارا بر جامعه تحميل مي يمعظي مادي هايعمدتاً جمعيت جوان، مولد و نان آور جامعه را در برگرفته، خسارت
  .باشديم تريجد سطو متو نييبا درآمد پا يامر بخصوص در كشورها نيا
ناگواري را متحمل اخير پيامدهاي  ةكشور ايران در معرض انواع مخاطرات طبيعي و انسان ساخت قرار دارد و طي سد 

بوده است. از  انيرانيسالمت ا يشگيهم داتياز تهد يجو راتييتغ يهاامديو پ يخشكسال ل،ياست. زلزله، س دهيگرد
مردم  ةمطالب نيو سالمت همواره اول استها سازمان يتمام يجامع خطر مستلزم مشاركت و همكار تيريآنجا كه مد

راحل در م يياجرا اتيعمل يريگيپ ،يبانيپشت ،يهماهنگ جاديراستا ا نيباشد، در ا يم ايمتعاقب رخداد حوادث و بال
به  اباشد. لذ يجامع و مؤثر م تيريمد كي اتياز ضرور و بالياآمادگي و پاسخ به حوادث  ب،يكاهش آس ،يريشگيپ

صورت گرفته تا تأمين سالمت  يهاي متعددهاي گذشته همچون زلزله بم تالشبزرگ سال يايدنبال حوادث و بال
 هيبا مشاركت كل يدانش بوم ديريزي شود. تولو برنامه يطراح ايخطر بال تيريمد ةدر كل چرخ يعلم كرديمردم با رو

ه ب يجهان كرديو رو نيقوان يخطر در راستا اهشفرهنگ ك شو گستر يمتعهد داخل نيمتخصص تيترب ن،يمتخصص
در  ،دهش هيتوص و ياقدام طراح يبرا يالملل نيب يكه چارچوب "ينداسِ"سند  و به دنبال آن "وگويه"دنبال نشست 

 يو برگزار يبا طراح يپزشك ةجامع جيبسسازمان منظور  نيقرار گرفته است. به هم رانينظام سالمت ا تياولو
در  يسالمت را گرد هم آورده و سهم بزرگ يفرهنگ، جامعه علم نيا جيضمن توسعه و ترو يالملل نيهاي بكنگره

  نموده است. فايمهم ا نيتحقق ا
 يشگاهدان ةدر توسع يسهم مهم يو خارج يداخل نياز متخصص يبا حضور جمع بزرگ يالملل نيب ةكنگر هفت يبرگزار 

  سالمت داشته است. ةدر حوز ايخطر بال تيريخطر در كل و مد تيريمد يو ساختار مل
 گريد يارشد گام رانيو مد استگذارانيو تعهد س يهماهنگ ،يمشاركت، همكار تيكنگره با محور نيمشته يبرگزار 

 يم يمقام معظم رهبر يهاي ابالغاستيس يو در راستا يكاهش خطر در جامعه اسالم يفرهنگ ةتوسع يدر راستا
 نچندياز  ينيمتخصص ،ران ارشد نظام سالمتيو مد يجامعه علم يكنگره كه ضمن مشاركت حداكثر نيباشد. در ا

دو  ييو اجرا يكار بزرگ علم كيشده است كه با  يسع ،مشاركت دارند زيندر حوزة كاري كنگره  ايكشور معتبر دن
  . رديقرار گ يمورد بحث و بررس يو مل يالمللنيموجود ب يهاو چالش يعلم يهاافتهي نيترساله، تازه

  .ياسالم رانيا زمانيو خصوصاً كشور عز يآحاد بشر يةكل يبرا داريپا ياسالم با توسعه من،يا يجامعه ا ديبه ام 
  

  حميدرضا خانكه  

  دبير علمي كنگره
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 باليا: فرصت يا تهديد؟ هاي برجسته درصحنةشخصيت

  ٣ علي نصيري، ٢، حميدرضا خانكه١آيدين آرين خصال

رساني پزشكي مديريت و اطالع ◌ٔ گذاري سالمت، استاديار گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشكدهدكتري سياست١
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

تحقيقات سالمت در حوادث و باليا، دانشگاه علوم بهزيستي و فوق دكتري سالمت در حوادث و باليا، استاد و رئيس مركز  ٢
  توانبخشي

رساني پزشكي ي مديريت و اطالعها؛ دانشكدهسالمت در باليا و فوريت PhDي مسئول، پزشك و دستيار تخصصي نويسنده ٣
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  

ويژه در مواردي كه عواطف عمومي ترين اركان پاسخ به بالياست و بهمديريت صحنه يكي از مهم زمينه و هدف:
هاي متعددي درصحنه موجب بروز ) با انگيزهVIPهاي برجسته (شود حضور مسئولين ارشد و شخصيتدار ميجريحه

 شود.مشكالت متعددي مي

مصاحبه غيرساختارمند  ١٣شناسي تحليل محتواي آشكار است. روش كار: اين پژوهش، يك مطالعه ي كيفي با روش
گزارش  ٣مشاهدة ميداني و مرور  ٣عميق با كاركنان، مديران و دانشگاهيان دارندة تجارب عملياتي در مديريت باليا و 

گيري هدفمند گردآوري شدند. براي تحليل ودند كه با نمونههاي مطالعه بسال اخير منابع داده ٥داده در بالياي رخ
 كارگيري شد.به MAXQDA12افزار ها شيوة كدگذاري باز، محوري و انتخابي با كمك نرمداده

با  -ترين مقامات قوا تا مديران محلياز عالي -نتايج مطالعه نشانگر حضور مقامات ارشد در صحنة باليا ها: يافته
فاوتي اعم از داليل انساني، انتظارات اجتماعي، تبليغاتي، الزامات سازماني و سياسي، حفظ و ارتقاي هاي متانگيزه

زدگي، مداخالت برنامه، توأم با هيجانجايگاه شغلي و نگراني از مديريت ضعيف حادثه است. اين حضور عمومًا بي
برخوردهاي غيرمنطقي با فرماندهان محلي، موجب نگري، پشتوانه به بالديدگان، بخشيهاي بيدهياي، وعدهغيرحرفه

اختالل در مديريت حادثه، تبعات مالي و رواني ناشي از افزايش سطح حوادث، مانع مديريت فرآيندمحور علمي و 
د توانهاي فرهنگي اجتماعي ميمجموعاً آسيب بيشتر ارزيابي شد. از سوي ديگر عدم حضور برخي مقامات از جنبه

  توجهي را تداعي كند. ني بيبراي جامعه، مع
توصية اين مطالعه حضور تأخيري، كوتاه و خوداتكاي حداقل تعداد مقامات با اتخاذ رويكرد حمايتي به  گيري:نتيجه

دهي به بالديدگان و ادامة جاي نظارتي نسبت به مديران محلي و فني و پرهيز از مداخله در فرماندهي صحنه و وعده
و  هاي تبيين شرايطدايت عمليات است. ضرورت انجام مطالعات بيشتر و تدوين پروتكلپيگيري از طريق مركز ه

سازي عمومي از طريق شيوة حضور مقامات، آموزش اصحاب رسانه و مسئولين سطوح مختلف مديريتي، فرهنگ
اين امر  ساماندهيبرنامه براي مردم و مسئولين ازجمله تدابيري است كه بايد براي ها، تشريح تبعات حضور بيرسانه

  انديشيده شود.

  هاي برجسته، مديريت صحنههاي كليدي: باليا، شخصيتواژه
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 پايتخت  اجتماعي مخاطرات به پاسخ در سالمت نظام جايگاه

  ٣علي نصيري ، ٢، حسين صمدي نيا ١عليرضا جاللي فراهاني

  (عج)متخصص بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب، استاد و رئيس دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا  ١
 پزشك و دستيار دكتري تخصصي نانوتكنولوژي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ٢

 ها ، دانشگاه علوم پزشكي ايراننويسندة مسئول؛ پزشك و دستيار دكتري تخصصي سالمت در باليا و فوريت ٣

  
هاي قومي، مطابق نظر سازمان جهاني هاي شهري و درگيريمخاطرات اجتماعي، مانند جنگ زمينه و هدف:

هاي خدماتي و جان بهداشت، يكي از چهار دستة اصلي مخاطراتند كه با تهديد امنيت عمومي و زيرساخت
ستي ت طبيعي، فناورزاد يا زيامدادگران، تأثيرپذيري انبوه مردم، اثرات شديدتر جاني و مالي نسبت به مخاطرا

هاي امنيتي در شهرها از جمله پايتخت، به تشخيص شوراي عالي امنيت را در پي دارند. در موارد بروز بحران
 (عج)گيرد و دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللاملي، حفظ امنيت به عهدة سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار مي

 دارد به ياري نظام سالمت بشتابد. به عنوان بازوي سالمت سپاه، وظيفه

اهللا تحليلي بر اقدامات انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي بقيه -مطالعة حاضر به مروري توصيفي روش كار: 
  پردازد.(عج) جهت آمادگي نظام سالمت در برابر مخاطرات اجتماعي پايتخت مي

اجتماعي به داليلي چون اعتصاب، غيبت يا فوت در مخاطرات  با فرض تأثيرپذيري حوزة سالمتها: يافته
ها، حضور بيماران امنيتي، كمبود منابع، دانشگاه ديدگي زيرساختكاركنان، حمله به مراكز سالمت، آسيب

اندازي يك سامانة هماهنگي (مركز هدايت عمليات) متصل به ارتباطات شهري و يك سامانة با راه (عج)اهللابقيه
هاي بهداشتي، درماني و ) شامل تيمDMATsهاي امداد پزشكي باليا (تشكيل تيمفرماندهي حادثه، به 

مديريتيِ مجهز، خوداتكا و تابع ساختاري كوچكتر اما شبيه سامانة فرماندهي اقدام كرد كه حسب ابالغ 
شان هاي تهران و البرز نظارت كرده، به ياري ايمافوق وظيفه دارند به كاركرد حوزة سالمت در سطح استان
ها از جمله زمان رسيدن به اماكن مورد نظر در در حفظ و ارتقاي سالمت مردم بپردازند. عملكرد اين تيم

  بخش ارزيابي شد. ها رضايتيك تمرين گستردة ميداني با حضور ساير بخش
هاي ههاي تخصصي، تدوين برنامها (با توجه به آموزشتالش براي ارتقاي كمي و كيفي اين تيم گيري:نتيجه

هاي اي با حضور ساير دستگاههاي مكرر و كوچك دورهپاسخ برآمده از ارزيابي خطر، تقويت منابع الزم، تمرين
ذيربط)، ضمن رعايت اصول پدافند غيرعامل، اثرات مطلوبي بر كاركرد نظام سالمت در شرايط وقوع مخاطرات 

  اجتماعي خواهد داشت.
  

  هاي امداد پزشكي در باليانظام سالمت، تيممخاطرات اجتماعي، هاي كليدي: واژه
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اي: زدايي بيمارستاني در برابر حوادث شيميايي، زيستي، پرتوي و هستهآلودگي
 شدهضرورتي فراموش

  زهرا طيار٢، دكتر علي نصيري١

  كي ايران رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشها، دانشكده مديريت و اطالعدانشجوي دكتري سالمت در باليا و فوريت ١
  نويسندة مسئول، دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري اورژانس، دانشكدة پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ٢

  
)، براي مراكز CBRNاي (آلودگي ناشي از حوادث شيميايي، زيستي، پرتوي و هسته زمينه و هدف:

ترين اجزاي برنامة آمادگي زدايي از مهمشود. آلودگيبهداشتي و درماني يك شرايط اضطراري محسوب مي
ترين سطح ممكن و اجتناب از در اين حوادث است كه جهت كاهش گسترش آلودگي، رساندن آن به پايين

در ايران، اين مطالعه به بررسي  CBRNشود. با توجه به وقوع انواع حوادث آلودگي ثانويه انجام مي
  ها در اين خصوص پرداخته است.زدايي بيمارستاني، انواع، ملزومات و وضعيت بيمارستانآلودگي

آلودگي، «هاي تحليلي است كه با استفاده از كليدواژه -حاضر مروري توصيفي يمطالعه روش كار:
هاي اطالعاتي به جستجو در پايگاه» زداييگيهاي آلود، برنامه، تيم، واحد و شيوهCBRNزدايي، آلودگي

PubMed ،Science direct ،SID،Google Scholar ،CDC ،OSHA به  ٢٠١٦تا  ٢٠٠٦هاي در سال
  هاي بيمارستاني پرداخته است.در اورژانس CBRNزدايي در حوادث بررسي آلودگي

نيازمند  CBRNزدايي در حوادث يها جهت انجام آلودگپژوهش حاضر نشان داد كه بيمارستان ها:يافته
ي و ساززدايي و شرح وظايف ايشان، نحوه فعاليك برنامة جامع مكتوبند كه در آن تشكيل تيم آلودگي

شده  زدايي و مالحظات بهداشتي و درماني) تدوينهاي آلودگيپاسخگويي عملياتي (ازجمله ترياژ، شيوه
ها و فاضالب مخصوص و تجهيزات حفاظت فردي يي شامل دوشزداباشد. عالوه بر آن، بايد تسهيالت آلودگي

هاي آموزشي اندازي شود. در اين ميان برگزاري دورههاي تشخيصي عوامل خطرناك راهها و روشدوتو آنتي
  هاي مكرر موجب ارتقاي سطح آمادگي در اين حوزه خواهد شد.و تمرين

رغم وجود برنامه و تسهيالت ان، نشان داد كه عليعمدة مطالعات صورت گرفته در جه گيري:بحث و نتيجه
د. در باشنها عملياتي نبوده، ناقص ميهاي بيمارستاني مورد مطالعه، اغلب آنزدايي در اغلب اورژانسآلودگي

ايران، اين  كهها در اين خصوص آماده نيستند و با توجه به اينكشور ما بجز يكي دو استثنا، اغلب بيمارستان
قرار دارد، تهية  CBRNقرباني تاريخ بشريت در برابر حمالت شيميايي، در معرض انواع تهديدات  بزرگترين

ي، زدايهاي عمومي آلودگيهاي استاندارد ملي، تجهيز مراكز ارجاعي در هر دانشگاه و آموزش و تمرينپروتكل
  ضرورتي انكارناپذير است.

  
  يمارستان، بCBRNزدايي، آلودگي، آلودگي هاي كليدي:واژه
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   ضربه از پس رشد ايجاد و PTSDاز پيشگيري هايروش
  خدابخش احمدي  

 و تجارب اين منفي پيامدهاي روي بر تروماتيك و زا استرس رويدادهاي زمينة در پژوهش سنتي طور به
 حاكي ها¬پژوهش اعظم بخش. دارد تمركز ضربه از پس شناسي آسيب براي درماني هاي¬روش همچنين

 انجام هاي¬پژوهش بر عالوه. يابد¬مي افزايش رواني بهداشت مشكالت ها،¬فاجعه از پس كه است آن از
 مقاومت به منفي، پيامدهاي از را خود تمركز برخي زا،¬آسيب رويدادهاي به مربوط اختالالت مورد در شده

 با همراه رشد و مثبت سازگاري مسيرهاي كه اميد اين با اند؛¬كرده منتقل سختي با مواجهه در رشد و
 غييرت باعث تواند¬مي رنج و درد كه موضوع اين كلي شناخت. كنند كشف را موثر مداخالت هاي¬مكانيسم

 با برخورد مورد در فلسفه و ادبيات اديان، تاريخ، طول در و دارد ساله هزاران قدمت شود، فرد در مثبت
 و مالي زيان گرسنگي، ترس، همچون اموري با را شما همه قطعاً : «اند¬كرده اشاره ها¬سختي و ¬مصيبت

 ه،بقر سورة( »كنندگان استقامت به بده بشارت و كنيم¬مي آزمايش ها¬زراعت و ها¬ميوه كمبود و جاني،
 ها¬ستم و آورد،¬مي خشم به را او كه ديد خواهد اموري و ها¬مصيبت و پيشامدها او گمان،¬بي). ١٥٥ آيه

 او پس. جويد¬مي متعال خداي از پاداشي گذر¬ره اين از و شود گرفته انتقامش كه آن بي چشيد، خواهد
 به رسد مي كرامت و آسايش به رفت، دنيا از چون و شود جدا دنيا از كه گاه آن تا است اندوهگين همواره
 نكشد مرا آنچه هر يا شود بينا خود كار در خورد، كس هر پا پشت: شود¬مي گفته كه است جهت همين

  .سازد¬مي ترم¬قوي
 و ردهك تغيير مثبت پيامدهاي به تروماتيك هاي¬آسيب پيامدهاي زمينه در فكري الگوي گذشته دهة در

 به ينوين ديدگاه رسد¬مي نظر به كه اي¬گونه به شده؛ ضربه از پس تعالي و رشد موضوع به زيادي توجه
 اكنشو به منجر توانند¬مي هم كننده¬ناراحت و زا¬آسيب وقايع حقيقت در. است گرديده اضافه روانشناسي

 نآ به اصطالحاً كه باشند داشته همراه به را آن از پس تعالي و مثبت واكنش هم و شوند استرس و منفي
 دمانن جهاني مذاهب توسط كه هايينوشته در بار¬اولين براي موضوع اين. گويند¬مي] ١[ضربه از پس رشد
 درتق كه كرد تأكيد موضوع اين به و يافت گسترش داشت، وجود يهوديت و اسالم هندو، مسيحيت، بودا،
  .است توجه قابل بسيار فرد در تغيير ايجاد براي روحي، ضربه يك

 از پس زندگي فلسفة ديگران، با روابط خود، از ادراك در تحول معني به ضربه از پس رشد اصطالح
 به خود از ادراك در تغيير و هويت در آمده وجود به تغيير بنيادي، باورهاي در تغيير شديد، هاي¬آسيب
 مثبت يرتغي تجربه ضربه از پس رشد ديگر تعبير به. رود¬مي كار به باال كارآمدي¬خود و خودتأييدي صورت

 طور به. باشد¬مي تغيير كيفيت روي بر تأكيد بنابراين. باشد¬مي ضربه با رويارويي از اي¬نتيجه عنوان به
 و رديف بين تعامالت خود، از تفسير: دهد مي رخ حيطه سه در مشخص آسيب يك با مرتبط تغييرات كلي

 زندگي رايب شدن قائل ارزش معنويت، از تابعي زندگي فلسفه در تغيير رسد¬مي نظر به كه زندگي؛ فلسفه



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  مقاالت و هاسخنراني خالصه
  
 

 ٤٥  

 افزايش از است عبارت ضربه از پس رشد ابعاد. باشد حيات ارزش فهم و زندگي هاي¬دوره مرور روزمره،
  .زندگي در مثبت تغييرات و شخصي توانايي معنويت، زندگي، ارزشمندي ديگران، با تعامل

 شمكشك پي در بلكه نيست خودي به خود رويداد يك ضربه از پس رشد كه دارند اين بر تأكيد پژوهشگران
 رويدادهاي آن اساس بر كه دارد وجود نظريه يك ضربه از پس رشد مورد در. آيد¬مي وجود به تروما با

 ديگران، خود، مورد در افراد تروما¬پيش ي¬طرحواره براي اساسي چالش يك عنوان به تروماتيك
 بشكند شان¬جهان درباره را افراد هاي¬فرض پيش تا شود¬مي باعث و كند¬مي عمل جهان و شان،¬روابط

  .  شود¬مي آنان بيني جهان گستردة طور به و اعتقادات اهداف، مجدد سازماندهي به مجبور و
 يريپيشگ در موثر عوامل بررسي به مرتبط، عوامل شيوع، ضربه، از پس رشد مفهوم طرح ضمن مقاله اين در
 معنوي،معنايابي، روشهاي: شامل ضربه از پس رشد روشهاي به بويژه و شده پرداخته به ،PTGو PTSD از

 شناختي روش روانشناختي، بازگويي شامل ضربه از پس رشد اي¬مداخله رويكردهاي و اجتماعي، حمايت
  شود¬مي پرداخته اجتماعي رواني مداخالت و رفتاري

  

  ضربه از پس رشد |ضربه از پس استرس |بحران واژه هاي كليدي:

   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  مقاالت و هاسخنراني خالصه
  
 

 ٤٦  

   لفيد مطالعه: ايران براي طبيعي حوادث در بيمار رديابي سيستم الگوي تدوين
  ٤آرا كيوان محمود   ،٣صفدري رضا   ،٢يارمحمديان محمدحسين   ،١توكلي ناهيد

 ايران، اصفهان، اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه سالمت، اقتصاد و مديريت تحقيقات مركز --١
tavakoli@mng.mui.ac.ir،  

 ايران، اصفهان، اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه سالمت، اقتصاد و مديريت تحقيقات مركز --٢
yarmohamadian@mng.mui.ac.ir،   

 ،.ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي، دانشكده سالمت، اطالعات مديريت گروه --٣
rsafdari@tums.mui.ac.ir،   

  keyvanara@mng.mui.ac.ir سالمت، در موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز --٤

  
 پزشكي وضعيت اطالعات ثبت مصدومان، نام ثبت و شناسايي شامل حوادث در مصدومان رديابي :مقدمه

 به دنرسي تا حادثه صحنه از آنها يابي مكان و كردن دنبال  حادثه، صحنه از تخليه براي بندي اولويت شان،
 گويال تدوين مطالعه اين از هدف. باشد مي ترخيص وضعيت و درمان دوره انتهاي تا سپس و مراقبتي مركز

  .  بود ايران براي طبيعي حوادث در بيمار رديابي سيستم
 سيستم ابتدا. شد انجام ١٣٩٥ سال در مرحله دو در كه بود كاربردي نوع از حاضر پژوهش :بررسي روش
 الكترونيكي و چاپي اي كتابخانه منابع از استفاده با منتخب كشورهاي در حوادث در بيمار رديابي هاي

 حوادث در اربيم رديابي سيستم اوليه الگوي ها سيستم اين از گيري بهره ببا سپس. شد مقايسه و گردآوري
 به  لاو مرحله هاي داده تحليل. شد اعتبارسنجي گروپ فوكوس و دلفي تكنيك اجراي با و طراحي طبيعي
  . گرفت صورت توصيفي آمار از استفاده با دوم مرحله  و محتوا تحليل صورت
 حيطه هس شناسايي به كشوري صاحبنظران از متشكل دلفي دور سه در خبرگان نظرات تحليل  :ها يافته
  الگوي تدوين براي درصد ٧٥ باالي اجماع با مولفه ١٢٧ و زيرحيطه ده ، فناوري و وظيفه محتوا، شامل

  .  شد منجر ايران براي طبيعي حوادث در بيمار رديابي سيستم
 يم طبيعي حوادث از ناشي مصدومان اطالعات مديريت براي منظم روند فاقد ايران كشور :گيري نتيجه

 ناسايي،ش فرآيند ارتقاي جهت موثري و بشردوستانه اقدام تواند مي بيمار رديابي سيستم الگوي ارائه و باشد
 تا ادثهح صحنه از آنان مكاني و پزشكي شرايط پيگيري و مستندسازي مصدومان، انتقال و تخليه مراقبت،

  . باشد آنها درمان دوره پايان
  

  ايران |طبيعي حوادث |بيمار رديابي سيستم |الگوواژه هاي كليدي: 
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  مقاالت و هاسخنراني خالصه
  
 

 ٤٧  

  : آن بهبود هاي استراتژي و باليا خطر درك بر موثر عوامل
   مند نظام مرور مطالعه يك

   ،٣ندوشان سلماني ابراهيم   ،٢پور صمدي عزت   ،١سيدين حسام سيد  

  ٦مجد مرادي پريسا   ،٥شيخي رحيم   ،٤زاده اله فيض سيما  

  ،h.seyedin@gmail.com ايران، دانشگاه -ايران دانشگاه مديريت دانشكده فوريتها، و درباليا سالمت گروه-١
  ،samadipourez@gmail.com ايران، دانشگاه -ايران دانشگاه مديريت دانشكده فوريتها، و درباليا سالمت گروه-٢

   ،E.salmani.n@gmail.com يزد، دانشگاه -يزد صدوقي شهيد دانشگاه -٣
     ،sima_fizolahzadeh@gmail.com يزد، دانشگاه -يزد صدوقي شهيد دانشگاه -٤

  ،rahim.shaykhi94@gmail.com ايران، دانشگاه -ايران دانشگاه مديريت دانشكده فوريتها، و رباليا د سالمت گروه -٥
  moradimajd.p@gmail.com ايران، دانشگاه -ايران دانشگاه مديريت دانشكده فوريتها، و رباليا د سالمت دگروه - ٦

  
 عوامل جمله از. بالياست آثار كاهش و آمادگي مديريت، روي پيش بزرگ هاي چالش از يكي امروزه :مقدمه
 رزيابيا در اي گسترده طور به كه است باليا خطر درك ميزان پيشگيرانه، سياستهاي اجراي و باليا خطر كاهش

 هدف اب مطالعه اين لذا. باشد مي حوزه اين در سياستگذاران اصلي اولويتهاي از و شده گنجانده ريسك مديريت و
  .شود مي انجام خطر درك افزايش استراتژيهاي و جامعه در باليا خطر درك بر مؤثر عوامل تعيين

 PubMed, Web ofاطالعاتي پايگاههاي در مقاالت. است سيستماتيك مرور يك مطالعه اين :روشها

Science, Scopus, google scholar  از استفاده با ٢٠١٦ سال تا زماني محدوديت گرفتن نظر در بدون 
 تشخيص  موضوع با مرتبط مقاله ١٥٩  تعداد مجموع در. گرفتند قرار جستجو مورد مرتبط هاي واژه كليد
  .گرفت قرار تحليل مورد و گرديده خالصه اطالعات آوري جمع فرم در  مقاالت اطالعات. شد داده

 امدهاپي مخاطره، نوع. بودند اكسپوز و ظرفيت پذيري، آسيب مخاطره،  با مرتبط  حوزه سه در مقاالت :ها يافته
 هنجارهاي و نگرشها آگاهي، نگراني، مالي، انگيزه رساني، اطالع مخاطرات، هشدار آنها، مثبت و منفي اثرات و

 بافت اجتماعي، طبقه اعتقادات، پرورش، و آموزش جنس، سن، اكسپوژر، و تجربه تحصيالت، سطح ، اجتماعي
 وثرم عوامل جمله از فيزيكي سالمت و اي رسانه پوشش كارشناسان، و مسولين به اعتماد شغل، درآمد،. زندگي

 ظرفيت افزايش مشاركت، بر مبتني محلي جوامع در آسيب كاهش هاي استراتژي. بودند خطر درك ميزان در
 تشويق ر،پذي آسيب منابع به عادالنه دسترسي طريق از سازي توانمند بر تاكيد با مخاطرات با مقابله براي مردم

  .بودند ضروري مردم درك افزايش در اطالعاتي منابع به عمومي دسترسي توسعه و داوطلبانه فعاليتهاي به
 دديمتع عوامل اجتماعي و سياسي اقتصادي، شرايط فرهنگ، تبع به مختلف كشورهاي در :گيري نتيجه

 جهت مناسب استراتژيهاي از الذكر فوق شرايط تبع به است الزم و باشند مي اثرگذار مردم خطر درك در
  . كرد استفاده باليا خطر به نسبت مردم درك افزايش

  درك افزايش استراتژيهاي خطر، درك عوامل خطر، درك بال، واژه هاي كليدي:
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  مقاالت و هاسخنراني خالصه
  
 

 ٤٨  

   باليا و سوانح در پرستاران نقش بررسي
  ٢زارعي مهران  ،١آشنا يعقوب

  ،ashena_a108@yahoo.com پزشكي، علوم -الرستان -١
  Zarei769@gmail.com احمر، هالل جمعيت -قيروكارزين -٢

  
ــتند رخدادهايي ، باليا ــاع كه هس ــطحي و ريزند مي هم به را موجود طبيعي اوض  مي ايجاد را رنجش از س

ــي.  رود مي فراتر تأثير تحت جامعه تطابق و ظرفيت از كه كنند ــي ها رخداد از بعض  طبيعي عوامل از ناش
 هب ســيل و زلزله و اســت دنيا بالخيز كشــورهاي از يكي طبيعي حوادث تعداد و تنوع لحاظ به ايران. اســت
 قابلهم درباره پرستاران ويژه به درمان كادر آگاهي.  هستند مطرح كشور در طبيعي بالياي ترين مهم عنوان

  .است برخوردار اي ويژه اهميت از حوادث اين با
ست حوادثي تأثير تحت روز هر ما دنياي ستان.  شوند مي تبديل بحران به عموما كه ا  انكاركن و ها بيمار
شتي مراكز  يشب پرستاران كه جا آن از و.  گيرند مي قرار ها بحران اين تأثير تحت مستقيما درماني و بهدا
  . دهند مي ارائه بحران مواقع در ها بيمارستان در را درماني و  بهداشتي خدمات ترين

سنل آگاهي ارتقاء كه جا آن از شتي مراكز در شاغل پر  صورت به كه هايي بحران اداره جهت درماني بهدا
 رساني عاطال و بحران كميته هاي فعاليت گسترش و پيگيري.  است مهم بسيار افتد مي اتفاق مترقبه غير

  .رسد مي نظر به ضروري زمينه اين در تر دقيق
  

  فوريتها | مترقبه غير حوادث | بحران | آموزش | پرستارواژه هاي كليدي: 
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 ٤٩  

Razi Psychiatric Hospital personnel concerns during 
disasters: Content Analysis  

nasir amanat1,  seyed Hossein hosseini2,  vahid ghanbari3,  masomeh abasabadi4,  
hamid reza khankeh5,  maryam nakhaee6,  Zahra Tamizi7,  Hossain Babaee8 

1- University of Social welfare and Rehabilitation Sciences, Koodakyar Alley, Daneshjoo BlV., Evin 
Street, Tehran, Iran. Nasir23a@hotmail.com- Research center in emergency and disaster, 

nasir23a@hotmail.com,   2-University of Social welfare and Rehabilitation Sciences, Koodakyar 
Alley, Daneshjoo BlV., Evin Street, Tehran, Iran.- Research center in emergency and disaster, 
hossein.hosseini389@gmail.com,   3-School of Public Health, Tehran University of Medical 

Sciences- Department of Disaster & Emergency Health, v-ghanbari@razi.tums.ac.ir,   4-University of 
Social welfare and Rehabilitation Sciences, Koodakyar Alley, Daneshjoo BlV., Evin Street, Tehran, 
Iran.- Research center in emergency and disaster, m.abasabadi@yahoo.com,   5-University of Social 
welfare and Rehabilitation Sciences, Koodakyar Alley, Daneshjoo BlV., Evin Street, Tehran, Iran.- 

Research center in emergency and disaster, Hamid Reza khankeh,   6-University of Social welfare and 
Rehabilitation Sciences, Koodakyar Alley, Daneshjoo BlV., Evin Street, Tehran, Iran.- Research 

center in emergency and disaster, maryamnakhaee@yahoo.com,   7-University of Social welfare and 
Rehabilitation Sciences, Koodakyar Alley, Daneshjoo BlV., Evin Street, Tehran, Iran.- psychiatric 
nursing, z.tamizi188@gmail.com,   8-Razi Psychiatric Hospital, University of Social welfare and 

Rehabilitation Sciences- Art Therapy, hossain0072847735@gmail.com 

 
Introduction:In this decade, the world has witnessed some emergencies and disasters 
with deadly human effects. As Hospital staff are among the first individuals 
encountering disasters, specially Nurses are count on and expected to fulfill 
responsible roles during disaster situations, but little is known about the personnel 
concerns, when they meet expectations and function as disaster responders. Since 
Tehran Razi Psychiatric Hospital is prone to many disasters, we aim to investigate the 
concerns of the staff of this hospital during disasters. 
Method: The study was performed in 2016; and conducted using qualitative content 
analysis methods. 23 Participants were selected purposefully and data were collected 
through interviews, focus group, observation, and other documents. Data saturation 
maintained the sample size. 
Results: “Disaster based resiliency” was the main theme. Three main categories 
include “Ignoring the human basic needs” and “lack of disaster-based organization” 
and “emotional response”. And we found 10 sub-categories, and 71 codes. Most of 
staff concern about their family in time of disaster. 
Conclusion: It seems for appropriate and effective response during disaster, need to be 
resolve main concerns of hospital personnel, and improve resiliency of hospital, for 
effective response and prevent loss in front of disaster. 
 

Psychiatric Hospital| concerns| disasters 
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 ٥٠  

   نظامي غير بحرانهاي مديريت در مسلح هاي نيرو نقش
  ١فر شريفي تاج سيمين  

  HSE، s_sharififar@yahoo.com دانشكده -بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه -١

  
سلح هاي نيرو : مقدمه سر در م سوب باليا مديريت كارآمد بازوي دنيا سرا سيب. شوند مي مح  پذيري آ

 جامعه نهادهاي و سازمانها جوامع، افراد، ساير  پذيري ازآسيب جدا مسلح نيروهاي ساختارهاي و كاركنان
 آسيب .گيرند قرار تاثير تحت مسلح نيروهاي در ها ساخت زير و كاركنان ، باليا آغاز با است ممكن. نيست

 اثيرت تحت را نظامي توان تواند مي ، كند مي وارد جامعه به كه كلي آسيب بر عالوه نيروها اين  به احتمالي
  .قراردهد

. است شده انجام منابع مرورجامع صورت به كه  ست مروري مطالعه يك حاصل مقاله اين :ها روش و مواد
  .است استفاده خارجي و داخلي معبتر مقاالت و اي كتابخانه وسيع جستجوي از مقاله اين نگارش براي

 توجه با. شود مي روان جوامع مسلح ي نيروها سوي به كمك هاي خواست در باليا بروز زمان در: ها يافته
 در مشـــاركت همچون مواردي باليا مديريت در نيروها اين نقش ي جوهره ، موجود منابع در جســـتجو به

ــخ ــان پاس ــتانه انس ــازمان با  همكاري باليا، در دوس  ديده، حادثه منطقه امنيت حفظ  نهاد، مردم هاي س
ــاخت ــيب جمعيت براي موقت هاي اردوگاه س  نيروهاي كارگماري به منابع، دادن قرار اختيار در ديده، آس
 و امداد و مسلح نيروهاي بهداشت سامانه ظرفيت از استفاده زياد، شدت با باليايي در مجهز و ديده آموزش

  .آمد دست به نجات
ست :گيري نتيجه و بحث ساني امداد هاي درخوا سلح نيروهاي از ر  يآمادگ به نياز نيروها اين قابليت و م

شتر چه هر ستورالعمل سندها، تدوين دليل اين به. دارد بي  سازماني متفاوت سطوح براي ها راهنما و ها د
شي بين هاي هماهنگي افزايش جهت به ها تمرين انجام همچنين و دفاعي نظام در  و  سازماني برون و بخ

ست برخوردار زيادي اهميت از المللي بين  هاي زيرساخت ، مسلح نيروهاي آحاد سالمت حفظ همچنين. ا
  .است  خدمات تدوام از مصداقي يگانها و انبارها ، اسكان اماكن ، تجهيزات نظامي،

  
  آمادگي |باليا مديريت |باليا |نظامي هاي كمكواژه هاي كليدي: 
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 ٥١  

   ايران در خطر كاهش هاي برنامه و باليا خطر درك مند مرورنظام مطالعه
  ٣ندوشان سلماني ابراهيم   ،٢پور صمدي عزت   ،١سيدين حسام سيد  

  ،h.seyedin@yahoo.com باليا، در سالمت گروه -مديريت دانشكده -ايران پزشكي علوم دانشگاه-١  
 ،samadipourez@gmail.com باليا، در سالمت گروه -ايران دانشگاه-٢

  E.salmani.n@gmail.com باليا، در سالمت گروه -يزد صدوقي شهيد دانشگاه-٣

  
ستها :مقدمه  سيبآ ابعاد تمامي در باليا خطر درك پايه بر بايستي  باليا خطر مديريت عملكردهاي و سيا
ــيات  مواجه، ظرفيت، پذيري، ــوص ــت محيط و مخاطره خص ــتوار زيس ــد اس  فعاليتهاي كه آنجايي از. باش

 انعم موجود پراكندگي گيرد، مي بر در را مختلف هاي حوزه  زمينه اين در كاربردي و پژوهشــي تحقيقاتي
 ويكردر با را زمينه اين در موجود تحقيقات كه شديم برآن لذا شده؛ تحقيقات اين نتيجه از مديران استفاده

  .نماييم اعالم برداري بهره براي آن از حاصل نتايج و آوري جمع سيستماتيك مرور
 واملع ". تحقيق سوال به پاسخ در سعي موجود اي كتابخانه و الكترونيك متون مرور با مطالعه اين :روش
 با "اســت؟ همســو باليا خطر كاهش اقدامات با ميزان چه و اســت كدام ايران در باليا خطر درك بر موثر

 ،دريافت مكاشــفه، اســتنباط، تشــخيص، فهميدن، فهم، دريافتن، ادراكات، ادراك، درك، : كليدي كلمات
ــك ــيب، كاهش ، مخاطره يا خطر يا ريس ــك، كاهش خطر، كاهش آس ــگيري،  ريس ــتجو با  پيش  در جس

ــايتهاي  – SID- SCIENCE DIRECT-MAGIRAN-  PUBMED- WEB OF SCIENCE س

SCOPOUS بدســت  عنوان ٢٦٢٩ بررســي از پس.  شــد تحقيق ديجيتال اي كتابخانه منابع همچنين و 
ــي با آمده ــه و عنوان بررس  فرم در و مطالعه تر مرتبط مقاالت كامل متن ، تكراريها  حذف و مقاالت خالص

 قدن تحقيق سوال به پاسخ راستاي در مقاالت كارشناسي جلسات در سپس.  گرديد خالصه مقاله خالصه
  .گرديد
 و سـازگاري اقدامات ، روسـتايي مناطق در ظرفيتي توسـعه هاي حيطه در شـده انجام تحقيقات: ها يافته

ـــيب( اي منطقه و فردي ادراكي تفاوتهاي و گردد مي ظرفيت افزايش باعث كه محافظتي  و) پذيري آس
ــرمايه ــاركت و اجتماعي هاي س ــك مديريت و باليا خطر كاهش هاي برنامه در مردمي مش  بر مبتني ريس

  .بود  جامعه
ست هاي يافته: گيري نتيجه و بحث ستاي در شده انجام مطالعات معدود از حاكي آمده بد  خطر درك را
 شنهادپي باليا خطر كاهش براي ايراني درجامعه موضوع اين به اختصاصي پرداختن لزوم. است ايران در باليا
  .گردد مي
  

  سيستماتيك مرور ريسك، كاهش ، خطر كاهش باليا، خطر، درك ايران، واژه هاي كليدي:
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 معلو دانشگاه بيمارستاني اورژانس هاي بخش عملكردي هاي شاخص ارزيابي
   ١٣٩٤ سال در مازندران پزشكي

   ،٥خاني حسين ابراهيم   ،٤معتمدي محمدرضا   ،٣حقيقي فريبا   ،٢نژاد هادي زويا   ،١طالبي حسن  

  ٧مرادي اسماعيل سيد   ،٦كالنتري ابوالحسن

  ،h.tghems@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز -١
     ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز -٢

     ،h.tghems@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٣
    ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٤

    ،h.tghems@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٥

    ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٦

  zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٧
  

 دباشن مي بيمارستان هاي بخش ترين پرمخاطره و ترين مهم از بيمارستاني هاي اورژانس : هدف و زمينه
 دفه با حاضر پژوهش. بگذارد بيماران رضايت و ها بخش ساير بر فراواني تأثير تواند مي آن عملكرد كه

 اول ماهه٦ در مازندران پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت هاي بيمارستان اورزانس هاي شاخص ارزيابي
  .گرفت انجام سال دوم ماهه ٦ به نسبت ٩٤ سال

 بيماران كل ي پرونده از عملكردي هاي شاخص. باشد مي مقطعي توصيفي نوع از مطالعه اين : ها روش
 و گرديد استخراج ٩٤ سال طي در دانشگاه پوشش تحت بيمارستان ٢٣ اورژانس بخش به كننده مراجعه

 گرفتن نظر در با ها شاخص ي مقايسه t-test  آزمون از استفاده وبا ثبت  spss19 افزار نرم در ها داده
p<0.05 گرفت انجام.  

 نفر ١٨٩٥٤٠٩ تعداد ها، بيمارستان اورژانس بخش به كننده مراجعه نفر ٢٨٨٤٣٤٠ كل تعداد :نتايج
 اول ماهه٦ در يك سطح بيماران ترياژ زمان ميانگين ، ارزيابي مورد هاي شاخص بين از. شدند ترياژ بيماران

 شده تكليف تعيين بيماران درصد همچنين. يافت كاهش ٩٤ سال دوم ماهه ٦ در ٠,١٥ به ٠,١٧ از ٩٤ سال
 به ٧,٤٤  از شخصي مسئوليت با بيمار ترك درصد و داشت كاهش درصد ٩٦,١ به٩٩,١ از ساعت ٦ طي

 ٨٩,٨ ،  سال اول ماهه ٦ در ساعت ١٢ ظرف بخش از شده خارج بيماران درصد.  يافت افزايش درصد ٨,٣٩
 به درصد٦٥,٤ از ناموفق احياء موارد درصد همچنين.  يافت تقليل %٨٩,٠٩ به سال دوم نيمه در كه بوده

 مي و است بوده معنادار آماري نظر از كه) p=0.04(است داشته كاهش ٩٤ سال دوم نيمه در درصد ٦٢,٩٢
 تعداد گرچه. باشد سال دوم ماهه ٦ در اورژانس طب متخصص نيروي بيشتر استقرار و جذب دليل به تواند
  .است رسيده مورد ٨٠٩ به دوم ماهه ٦ در كه بوده مورد ٨٦٦ اول ماهه ٦ در شده انجام cpr كل

 دانشگاه  پوشش تحت هاي بيمارستان اورژانس بخش گرچه بررسي اين نتايج اساس بر: گيري نتيجه و بحث
.  باشد مي جدي اصالحات نيازمند مواردي در اما داشته مطلوبي امتياز ، ها شاخص از بعضي در مازندران
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 رب،مج پزشكان و پرسنل از استفاده.است موثر ترياژبيماران زمان كاهش در اورژانس طب متخصص استقرار
 ايه شاخص بهبود در بخش اين در شاغل پرسنل تخصصي آموزش و اورژانس بخش فيزيكي فضاي اصالح

  .دارد بسزايي نقش عملكردي
  

  ارزيابي اورژانس، بخش عملكردي هاي شاخص ، بيمارستاني اورژانس واژه هاي كليدي:
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   پزشكي هاي فوريت در اي حرفه اخالق اصول به تقيد ميزان بررسي
  ٥حيدري محمد  ،٤خالدي فيروز  ،٣شيرواني مينا  ،٢پورنظري مهدي  ،١شهبازي سارا

   ،sara.shahbazi@yahoo.com شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -بروج پرستاري دانشكده -١
   ،mahdipoornazari@yahoo.co.uk شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -بروج پرستاري دانشكده -٢

  ،min101_chn@yahoo.com شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -بروج پرستاري دانشكده -٣
   ،firouzkhaledi89@yahoo.com شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -بروج پرستاري دانشكده -٤

  heydari@yahoo.com شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -بروج پرستاري دانشكده -٥

  
 ،حوادث و سوانح و فوريتها در بيماران از مراقبت در استفاده مورد هاي تكنيك اقتضاي به:  هدف و زمينه
 روي بر افراد خصوصي حريم و مال و ناموس و جان حيطه در جامعه معمول مرزهاي و مرسوم هاي حجاب

ــين ــكي فوريتهاي تكنس ــوده پزش ــود مي گش ــغلي هاي ويژگي مهمترين از يكي بنابراين ش  ياخالق و ش
 قيدت ميزان بررسي مطالعه اين از هدف لذا. است غيرتمندي و جوانمردي و پرهيزكاري ، پارسايي تكنسين،

  .باشد مي پزشكي هاي فوريت در  اي حرفه اخالق اصول به
ضر مطالعه :كار روش صيفي مطالعه يك حا ست تحليلي - تو سنل از نفر ٦٣ روي بر كه ا  فوريت مراكز پر
 محقق پرسشنامه از اطالعات آوري جمع براي. است گرفته انجام بختياري و چهارمحال استان پزشكي هاي

سنجي((  ساخته صول به تقيد ميزان خود شكي هاي فوريت در  اي حرفه اخالق ا ستفاده پز  اين)). شد ا
شنامه س ساس بر و بند ١٣ در پر شه، سطح ٤ در  ليكرت بندي رتبه مقياس ا  گاه هيچ و گاهي اغلب، همي

  . شد تكميل و طراحي
صل نتايج :ها يافته شان مطالعه اين از حا صد ٢٥/٢٥ تنها كه داد ن سنل از در شه كه بودند معتقد پر  همي
 به گاهي درصد ٤٥/٣٧ اغلب، درصد ٣/٣٧. گيرند مي كار به ها ماموريت انجام در را اي حرفه اخالق اصول
  .نباشند مقيد اصول به كه نبودند پرسنل از هيچيك. بودند مقيد اي حرفه اخالق اصول انجام

 در نندهك شركت اورژانس مراكز كاركنان كليه كه دريافت توان مي مطالعه نتايج به توجه با :گيري نتيجه
ــول انجام به مطالعه، ــت در اين. ندارند تقيد اي حرفه اخالق اص ــنل كه حاليس  نقش به توجه با ١١٥ پرس

سترده سي سوانح و حوادث و بحراني لحظات در كه اي گ  ات گردد اتخاذ ترتيبي رود مي انتظار دارند اورژان
 اي دوره صورت به پزشكي هاي فوريت مراكز پرسنل براي اي حرفه اخالق اصول آموزش و  يادآوري تذكر،

  .پذيرد صورت
  

  اخالق |پزشكي هاي فوريت |اي حرفه اخالق واژه هاي كليدي:
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Knowledge and attitude of Iranian Red Crescent Society 
volunteers in dealing with chemical attacks  

 سياوش حمزه پور

 
Introduction: Bioterrorism is a worldwide problem and has been the focus of attention 
during recent decades. There is no precise information on the knowledge, attitude, and 
preparedness of Iranian Red Crescent volunteers in dealing with bioterrorism. 
Therefore, the present study aimed to evaluate the above-mentioned parameters in 
Mahabad Red Crescent Society volunteers. 
Methods: In this prospective cross-sectional study, the knowledge of 120 volunteers 
was evaluated and rated as poor, moderate, and good. In addition, attitude of the 
volunteers and preparedness of Mahabad Red Crescent Society was rated as 
inappropriate and appropriate using a questionnaire. 
Results: The mean age of volunteers was 32.0 ± 8.2 years (62.5% male). 2 (1.7%) 
volunteers had good knowledge while 94 (78.3%) had no knowledge regarding 
bioterrorist attack management. Only 1 (0.8%) volunteer had ap-propriate attitude and 
6 (5.0%) stated their preparedness for being sent out to the crisis zone. 116 volunteers 
(96.7%) indicated that Mahabad Red Crescent Society has an inappropriate level of 
preparedness to encounter bioterrorist attacks. 
Conclusion: The findings of the present study showed poor knowledge and 
inappropriate at-titude of Mahabad Red Crescent Society volunteers in encountering 
probable bioterrorist attacks. Furthermore, the Red Crescent Society of this town had 
an inappropriate level of preparedness in the field of bioterrorism from the viewpoint 
of the studied volunteers. 

 
Bioterrorism| knowledge| civil defense| rescue work 
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Crowd Simulations and Determining the Critical Density 
Point of Emergency Situations 

  ١-- ، hojat.sheikhbardsiri@gmail.com 

 

Abstract 
Objective: In modern societies, crowd and human mass gatherings are recurrent. 
Simulation of people’s behavior in places of crowds can remarkably assist planning 
and management of mass gatherings especially in emergency situations. Emergency 
evacuation of people in mass gatherings and crowds requires prediction and 
determination of population behavior pattern. 
Methods: This study aimed to determine the crowd pattern of population and critical 
density point in grand bazaar of Kerman. Proceeded to collect the required data by 
census method using a questionnaire, which includes questions about age, gender, 
weight, height, accurate current position and the escape direction of people present in 
the bazaar after the accident. In order to determine the critical density point, height and 
weight data were placed in s=AWT IMAGE and the outer surface body of all the 
individuals in the bazaar was calculated. Simulating the crowd was conducted using 
flow-based modeling and according to data obtained from distributed questionnaires. 
In this way, using the equation (Flow rate = Density * Speed), the flow rate was 
determined and by the help of the Sketch up prove: 8 software, movement of each 
person based on 4 directions and the general flow rate were simulated in 3D 
environment of Kerman bazaar. 
Results: Based on these findings, the population critical density point in Kerman 
bazaar would be 6112people.In case of accident, the critical density in Kerman bazaar 
will be created in about a minute and ten seconds after the event. 
 Conclusion: Regarding estimation of critical gathering point and the crowds 
‘stimulation in this study, it seems necessary to identify and solutions provide for 
reducing the risk of disasters .Thus, suggest that the researchers conduct studies to 
design safe and secure emergency evacuation of Kerman bazaar as well as proper 
planning for better and faster access of aid squads to the victims at this location. 

 
Keyword: simulation| critical density point| emergency 
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   و خطر تحليل و تجزيه نظام رايندف در سالم غذاي تامين و غذا ايمني
   بحران نقاط كنترل

  ٢ديانت ايمان  ،١هاشمي اصل احمد

    ،aaslhashemi@yahoo.com تببريز، پزشكي علوم دانشگاه -تبريز دانشكده -١
  تببريز، پزشكي علوم دانشگاه -تبريز دانشكده -٢

  
 نينقوا با شــما ســازگاري براي بحران نقاط كنترل و خطر تحليل و تجزيه نظام فرايند اســتاندارد : مقدمه

 و مهمترين از يكي مردم براي ســالم غذاي تامين و غذا ايمني.باشــد مي مهم غذا ايمني المللي بين يا ملي
سي سا سائل ترين ا ست بحران در م شگيري بحث در كه ا  ايگاهج انگلي و عفوني بيماريهاي به ابتالء از پي
 مي فراهم ريســك مديريت ابزار يك اســتاندارد اين. دارد قرار نظارتي مســئولين توجه مورد و دارد خاصــي

ستانداردهاي ساير از كه كند ستم ا شتيباني) ٢٢٠٠٠ايزو مثل( غذايي صنايع مديريت هاي سي . كند مي پ
 مفيد المللي بين تجارت در مشاركت براي و كرده مشخص را غذا بخش براي خوب توليد فرايندهاي هسپ

 مفيد غذايي خدمات و فراوري، صـــنايع ســـازندگان، كنندگان، توليد براي ويژه به اســـتاندارد اين. اســـت
  .باشند مي بحران در  HACCP با مستقيم درارتباط غذايي مواد كنترل بازرسان عملكرد هدف.است

شد مي توصيفي نوع از مقاله :كار روش  وژهپر ذكر و مورد اين در شده كار مقالت و كتب به مراجعه با و با
 رانبح نقاط كنترل و خطر تحليل و تجزيه نظام فرايند در  ســالم غذاي تامين و غذا ايمني عنوان تحت اي

  . است آمده بدست
سك مديريت ابزار اين از:  گيري نتيجه و بحث سك مديريت براي ري ستفاده غذا ايمني هايري  شودمي ا

ستم يك سايي را خطرات تا دهد مي امكان شما به HACCP سي  مديريت براي هاييكنترل و كرده شنا
 ستانداردا مقتضيات پشتيباني براي توانمي استاندارد اين از. نماييد ايجاد خود توليد تأمين زنجيره در آنها

ـــتفاده) غذا ايمني مديريت( ٢٢٠٠٠ايزو مثل مديريت،  پياده  به توان مي  HACCP مزاياي از. نمود اس
ـــطح در غذا ايمني و خطرات كنترل ســـازي جاد المللي، بين س ماد اي يد براي هاكنترل باب در اعت  تول

 سيستم بهبود منظور به ٢٢٠٠٠ايزو با HACCP كردن همراستا كنندگان، تامين و سهامداران، كنندگان،
يت غذا، ايمني مديريت هاي  مداوم بهبود و بازنگري  و تأمين زنجيره در غذا ايمني خطرات مؤثر مدير

شاره آن كارآمدي حفظ براي شما سيستم  هاي آموزش با توان مي مديريتي سيستم در  همچنين. نمود ا
سان آگاهي ، الزم صوص در را غذايي مواد كنترل بازر ستاندارد خ  ارزش و نتيجه كه داد ارتقاء  HACCP ا

  .داشت خواهد پي در را جامعه  سالم غذاي تامين و غذا ايمني بر آن مثبت  عملكرد بر آن اجراي
  

  ، HACCP ،بحران بازرسان، ، غذا واژه هاي كليدي:
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 ٥٨  

   بروزحوادث در موثر عوامل شناسايي در كاوي داده كاربرد
  ٢خوجين پنهنده غالم   ،١بليل ابراهيمي فاطمه  

  ،f.ebrahimi@arums.ac.ir ، -ومامايي رستاري دانشكده پزشكي علوم دانشگاه اردبيل -١
  sara.1381@yahoo.com ، -قوامين بانك شعب مديريت ارديبل -٢

  
 به كاوي داده جمله از مختلف روشهاي به  حوادث بروز در موثر عوامل شناسايي امروزه :هدف و زمينه
 دهكنن تهديد خطرات مورد در گيري تصميم كه چرا آيد مي شمار به حوادث اين بروز از پيشگيري مثابه
 خراجاست براي تالش كاوي داده. باشد مي پيچيده و حياتي مسئله يك سالمت، جمله از مختلف هاي زمينه
 تواند مي سازي، مدل و آماري روشهاي از اي مجموعه كمك به كه است موجود هاي داده انبوه از دانش
 تمركز مساله اهميت لحاظ به بنابراين دهد تشخيص را داده هاي پايگاه در موجود پنهان روابط و الگوها
 حوادث بروز در اصلي عوامل خصوص به و موثر عوامل شناسايي در كاوي داده روش كاربرد مقاله اين  اصلي

  .باشد مي
 منابع ساير و معتبر علمي منابع در جستجو طريق از كه است مروري اي مطالعه حاضر پژوهش :كار روش

 با هك آن مختلف مراحل و كاوي داده تكنيك تا است شده سعي مقاله اين در.  است گرفته انجام اطالعاتي
  .شود معرفي نمايد، مي حوادث بروز در موثر عوامل شناسايي  به اقدام موجود هاي داده انبوه از استفاده

 سودمند اطالعات كشف براي روشي و شود مي ناميده هها داد پايگاه در دانش كشف كاوي، داده :ها-يافته
 قابل ارتباطات و الگوها شناسايي كاوي، ازداده هدف. است اطالعات از انبوهي حجم بين از بالقوه و جديد
 ادهد در مفيد الگوهاي كردن پيدا. باشد مي موجود هاي ه داد در سودمند بالقوه طور به و جديد معتبر، فهم،

 شناسي باستان اطالعات، برداشت اطالعات، كشف دانش، استخراج نمونه، عنوان به مختلف هاي نام با ها
 برداري بهره جهت فناوري مهمترين حاضر حال در و است شده شناخته ها داده الگوي پردازش ها، داده
 ,سيستم يك هاي داده روي بر كاوش با سازمانها تا كند مي كمك كاوي داده. است حجيم هاي داده از موثر

 ازاريابي،ب در كاوي داده. بگيرند تصميم بهتر و كرده بيني پيش و كشف را آينده رفتارهاي و روندها, الگوها
  دولت، الكترونيكي خدمات اي، زنجيره هاي فروشگاه شبكه، در نفوذ تشخيص هاي سيستم بيمه، بانكداري،
 زير اصلي دسته پنج به. دارد كاربرد ارتباط مديريت و ورزش خدمات،آموزش، مخابرات،صنعت، پزشكي،
 گرسيونر تصميم،الگوريتم درخت بندي،الگوريتمخوشه وابستگي،الگوريتم الگوريتم شود مي تقسيم

 وادث،ح بندي طبقه و بندي خوشه حادثه، بروز بر موثر عوامل شناسايي مراحل شامل و بيز، خطي،الگوريتم
 تكنيك از كه بوده، آن بروز بر موثر عوامل به توجه با حوادث نوع بيني پيش و حوادث بر حاكم قوانين كشف
 تكنيك از حادثه، هر در موجود هاي مشخصه به توجه با حوادث بندي خوشه منظور به بندي خوشه هاي

 حادثه، در موجود قوانين كشف براي همبستگي قوانين تكنيك از حوادث، بندي طبقه براي تصميم درخت
  .كرد استفاده توان مي حادثه وقوع شرايط پيشبيني بيزبراي تكنيك از نهايت در و
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 ٥٩  

 طرخ تشخيص در كاوي داده روش از استفاده مزاياي توصيف بر اصلي تمركز مقاله اين در: گيري- نتيجه
 يردائميتغي به توجه با كه است ممكنه حوادث درزمينه گيري تصميم كارآيي بهبود براي آن بر موثر عوامل و

 را اهر توان مي روش اين از استفاده با كه هستند روبرو اطالعات از انبوهي با گيرندگان تصميم عوامل اين
  .نمود فراهم ها زمينه همه در خطرات از پيشگيري براي

  
  خطر بروز در موثر عوامل خطر، تشخيص كاوي، داده هاي كاوي،الگوريتم داده واژه هاي كليدي:
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 ٦٠  

   مروري مطالعه يك: باليا به گويي پاسخ در هماهنگي موانع
  ٤امانت نصير   ،٣خانكه حميدرضا   ،٢اردالن علي   ،١قنبري وحيد  

   ، هران،ت پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -١  
   ، هران،ت پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -٢
   توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -ايران تهران توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه ها، فوريت و باليا در سالمت گروه -٣

  وانبخشيت و بهزيستي علوم دانشگاه -ايران تهران توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه ها، فوريت و باليا در سالمت گروه-٤

  
 هاي لياتعم رشد حال در نيازهاي به گويي پاسخ و باليا پيچيدگي و تعداد افزايش با مقابله بمنظور :مقدمه
 هماهنگ يكديگر با كه اند شده آن بر بحران مديريت امر در مسئول هاي سازمان دوستانه انسان مداوم
 گيهماهن عدم كه باشد مي اين بيانگر پيشين حوادث گزارشات و ها آموخته درس بررسي حال اين با. شوند
 ررسيب حاضر مطالعه از هدف. است بوده ديده آسيب افراد به موقع به و كيفيت با خدمات ارائه موانع از يكي
  .باشد مي بحران مديريت در سازماني هاي ناهماهنگي علل

 ,Pubmed, Scopus, Science Direct پايگاه پنج. است مرروي مطالعه يك حاضر مطالعه: روش

Google scholar هاي واژه كليد از استفاده با :Disaster, Emergency, Coordination, challenge, 

Problem للع بررسي به كه مطالعاتي سپس. گرفتند قرار جستجو مورد زباني و زماني محدوديت بدون 
  .شدند انتخاب بودند، باليا به پاسخگويي در هماهنگي مشكالت

 روند مشكالت دسته دو در باليا به گويي پاسخ در هماهنگي عدم مشكالت مطالعات، بررسي با :ها يافته
 فرهنگ رفتاري، تضادهاي ارتباطي، مشكالت عامل مهمترين. شدند تقسيم سازماني بين مشكالت و سازماني
 تفاوت،م مديريتي هاي سبك كاركنان،  جابجايي اداري، بروكراتيك ساختار تحت كردن متفاوت،كار سازماني

 يچيدهپ و بودن بيني پيش قابل غير اطالعات، ضعيف مديريت اعتماد، عدم متفاوت، سازماني وظايف و اهداف
  .باليا شرايط بودن
 رونب و درون ساختاري و ارتباطي مشكالت رفع منظور به حادثه فرماندي سامانه شدن معرفي عالرغم :بحث

 ستد منظور به رسد مي نظر به لذا. شود اجرا عملياتي بصورت است، نتوانسته هنوز سامانه اين سازماني،
  .گيرد قرار ارزيابي مورد حوادث فرماندهي سامانه شدن اجرايي موانع بايد بيشتر، هماهنگي به يابي

  
  ها چالش |موانع |هماهنگي |پاسخ |باليا واژه هاي كليدي:
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 ٦١  

   پزشكي هاي فوريت دانشجويان آوري تاب ميزان بررسي
  ٣شريفي اعظم   ،٢آبدر اسمعيلي محمد   ،١نيا نوروزي انگيز روح  

     ،Norouzinia.r@gmail.com البرز، پزشكي علوم دانشگاه -البرز پزشكي علوم دانشگاه-١
    ،mesmaeli87@gmail.com البرز، پزشكي علوم دانشگاه -البرز پزشكي علوم دانشگاه-٢

  sharifi38@yahoo.com همدان، پزشكي علوم گاه -همدان پزشكي علوم دانشگاه-٣

  
 ساير هب نسبت درماني، سيستم پاسخگويان اولين عنوان به پزشكي هاي فوريت كاركنان :هدف و زمينه

 راداف ظرفيت معناي به آوري تاب. كنند مي تجربه را بيشتري زاي استرس شرايط درمان بخش كاركنان
 ناي. آورد شمار به عمومي سالمت كننده بيني پيش يك توان مي را فجايع و استرس با سازگاري براي

 انجام رزالب پزشكي علوم دانشگاه پزشكي هاي فوريت دانشجويان آوري تاب ميزان سنجش منظور به مطالعه
  .گرديد
 سرشماري روش به پزشكي فوريت دانشجويان كليه كه باشد مي مقطعي نوع از پژوهش اين: كار -روش

 هشد استاندارد پرسشنامه و دموگرافيك مشخصات پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار. شدند مطالعه وارد
 آزمون از استفاده با و وارد SPSS 16 افزار نرم در گردآوري از پس اطالعات. بود ديويدسون و كانر آوري تاب
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد واريانس آناليز و مستقل تي هاي

 كارشناسي گروه دو بين مستقل تي آزمون نتايج. بود) ٨٢/٦٤±٩٦/٩( آوري تاب نمره كلي ميانگين: ها يافته
 گروه و) ٣٥/٦٨±٥٧/٨( كارشناسي گروه در نمره ميانگين بين معناداري اختالف كه داد نشان كارداني و

 بين كه داد نشان واريانس آناليز آزمون نتايج همچنين). p<0/05( داشت وجود) ٣٠/٦٢±١٧/١٠( كارداني
 سابقه داشتن كه طوري به) p<0/05( شود مي ديده معناداري اختالف نيز متفاوت كار سابقه با هاي گروه
  .بود شده آوري تاب نمره ميانگين افزايش موجب كار

 آوري تاب زانمي از پزشكي فوريت دانشجويان كه گفت توان مي مطالعه اين نتايج به توجه با: گيري -نتيجه
 مت،خد دوران طول در زا استرس شرايط با مواجهه كه داد نشان مطالعه اين عالوه به. برخوردارند قبولي قابل

 كاركنان حقيقت در كارشناسي گروه مطالعه اين در چراكه شود، مي افراد آوري تاب ميزان افزايش موجب
  .باشند مي كشور اورژانس در شاغل

  
  دانشجو |پزشكي هاي فوريت |آوري تاب واژه هاي كليدي:
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 ٦٢  

 و حوادث مديريت در اجتماعي هايشبكه از استفاده هايچالش و هافرصت
   طبيعي بالياي

  ٢نياكان رستم شراره   ،١كريم حسام  

    ،karim.hesam@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم دانشگاه-پيراپزشكي دانشكده -١
  niakan2@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم دانشگاه-پيراپزشكي دانشكده -٢

  
 گذارياشتراك به جهت را جديدي ابزار اجتماعي هاي-شبكه و اينترنت اخير هاي-سال در :هدف و زمينه

 هيد-پاسخ در مناسب راهكار يك عنوانبه توانند-مي كه اند-آورده پديد مختلف كاربران بين در اطالعات
 هاي-چالش و ها-فرصت بررسي مطالعه اين از هدف. گيرند قرار مورداستفاده طبيعي حوادث مديريت و سريع
  .باشد-مي طبيعي حوادث مديريت در اينترنت و اجتماعي هاي-شبكه
 PubMed شامل پزشكي حوزه هاي-داده پايگاه آن، انجام براي كه است مروري نوع از مطالعه اين :كار روش

 ،"internet"، "social network" كليدي كلمات از استفاده با Google Scholar همچنين و Scopus و
" disaster"، "health" و "management" مرتبط مقاله هفت شده، يافت مقاالت بين از. شدند جستجو 

  .گرفتند قرار بررسي مورد و انتخاب پژوهش اين باهدف
 اهشك منظوربه عمومي بهداشت مشكالت شناسايي طبيعي، حوادث مديريت در اولويت اولين : ها -يافته
 مناطق از اطالعات انتشار و تفسير آوري،- جمع بنابراين. باشد-مي حادثه از ناشي صدمات و وميرمرگ

 هايهشبك و اينترنت از استفاده شدن فراگير دليل به. است ضروري امري سريع و دقيق طوربه ديدهحادثه
 اجتماعي هاي- شبكه و اينترنت اطالعات، انتشار براي مفيد ابزارهاي از يكي اخير، هاي-سال در اجتماعي

 وجودبااين. باشد-مي اورژانسي مواقع در اجتماعي هاي-شبكه مزاياي از مؤثر و سريع دقيق، ارتباط. باشد-مي
 ازكارافتادن محروم، مناطق در اينترنت به دسترسي عدم ازجمله هايي-چالش اينترنت از استفاده

 يمحر حفظ و شده تبادل هاي-پيام اعتبار و صحت كنترل طبيعي، حوادث هنگام در فناوري هاي-زيرساخت
  .دارد همراه به را اطالعات تبادل در افراد خصوصي

 رفتارها تغيير آگاهانه، گيري-تصميم باعث ديدهحادثه جمعيت با ارتباط طبيعي، حوادث با مواجهه در: نتايج
 سريع ارتباطات ايجاد براي را مفيدي نقش اطالعات فناوري راستا اين در. شود-مي عمومي اعتماد حفظ و
 يزن هايي-چالش طبيعي، حوادث مديريت براي اجتماعي هاي- شبكه مزاياي كنار در. نمايد-مي ايفا مؤثر و

  . شود انجام الزم هاي-ريزي-برنامه هاآن رفع براي حادثه وقوع از قبل بايد كه دارد وجود
  

  طبيعي بالياي طبيعي، حوادث اجتماعي، هاي شبكه اينترنت، واژه هاي كليدي:
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Cities resilient to disasters  
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Background and Aim: Ensuring these targets are met demands all levels of 
communities and governments work together to ensure the safety of all people and 
protect the economic, social, environmental, and cultural assets and attributes which 
define the unique character of each city. Methods: In this literature review, the 
information in the field of health searched and extracted from the related databases 
including Pub Med, Scopus, Google Scholar, Magiran and SID, conference papers, 
WHO reports and published papers in the last years about resilience cities by keywords 
of disaster, resilience, resilience cities. Results: The focus on urban disaster risk has 
helped raise awareness of localized disasters that have devastating impacts on 
communities, especially poor households, and constitute a persistent drain on national 
and local budgets. Conclusion: For those at earlier stages of resilience building, the 
creation of a new committee or working group is often the first step. Also in Iran this 
task do every year but in practice it don’t resulted in good news. 
 
Resilience| Cities| Disaster 
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Attachment style predicts PTSD, pain and somatization 
after intensive Motor vehicle accident  

Ph.D. Manijeh Firoozi1  

  ١-Tehran- University of Tehran, mfiroozy@ut.ac.ir 

 
Abstract 
Introduction 
The development of persistent pain post-accident injury is still an unresolved mystery 
despite the fact that approximately 50% of individuals reporting accident develop 
persistent pain. Recently attachment insecurity has been proposed as a vulnerability 
factor for both pain and PTSD. In order to guide treatment, it is important to examine 
possible mechanisms which may cause persistent pain and medically unexplained 
symptoms after an intensive motor vehicle accident. The present study examines 
attachment insecurity as possible vulnerability factors in relation to high levels of pain 
and somatization after motor vehicle accident. 
Methods 
Data were collected from 203patients referred consecutively to the emergency unit 
after acute motor vehicle accident injury. Within 1-month post injury, patients 
answered a questionnaire regarding attachment insecurity, pain, somatization, and 
PTSD symptoms. Multiple mediation analyses were performed to assess whether the 
attachment insecurity symptom clusters mediated the association between PTSD, pain, 
and somatization. 
Results 
Attachment style increased the likelihood of belonging to the moderate-severe pain 
group three-fold. In relation to somatization the likelihood of belonging to the group 
was almost increased four-fold. The symptom clusters of avoidance and hyper arousal 
mediated the association between the PTSD, pain, and somatization. Impaired 
attachment did not correlate with pain but not somatization when models were adjusted 
on sociodemographic variables and history of psychological distress. 
Conclusion 
Acknowledging that attachment insecurity is part of the etiology involved in 
explaining persistent symptoms after accident, may help sufferers to gain early and 
more suited treatment, which in turn may prevent the condition from becoming 
chronic. 
 
Motor vehicle accident| Insecurity attachment| Post-traumatic stress (PTSD)| 
Pain| Somatization 
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Drought and its psychological consequences  
Ph.D. Manijeh Firoozi1  

  ١-Tehran- University of Tehran, mfiroozy@ut.ac.ir 

 
Abstract 
Introduction & Aim 
Drought (a period of abnormally dry weather) has been common and widespread in 
Iran in recent years. Little is understood about the long-term, indirect psychological 
health consequences of drought. In particular, the implications of drought for mental 
health via pathways such as loss of livelihood, diminished social support, and rupture 
of place bonds have not been extensively studied, leaving a knowledge gap for 
practitioners and researchers alike. 

Methods 
A systematic review of literature was performed to examine the mental health effects 
of drought. While the economic and environmental impacts of drought have been 
widely studied, there are few large-scale studies that have examined the impact of 
drought on mental health. It was found only 10 studies after 20015 about psychological 
consequences of Drought. 

Results 
The diagram highlights the complexity of the relationships between drought and 
mental health, including the multiple ways that factors can interact and lead to various 
outcomes. The drought effect on psychological health by pollution, poverty and 
nutrition as mediators. The review and resulting causal process diagram can be used 
in both practice and theory, including prevention planning, public health 
programming, vulnerability and risk assessment, and research question guidance. 

Conclusion 
The review and resulting causal process diagram can be used in both practice and 
theory, including prevention planning, public health programming, vulnerability and 
risk assessment, and research question guidance. The use of a causal process diagram 
provides a much-needed avenue for integrating the findings of diverse research to 
further the understanding of the mental health implications of drought. 
 
Changing the weather| Drought| Psychological health| Pollution| Poverty| 
Nutrition 
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   تهران در زلزله برابر در آمادگي رفتار پرسشنامه اعتباريابي و ترجمه
   ،٤شاهبالغي محمدي فرحناز   ،٣صدقپور صالح بهرام   ،٢سليماني اكبر علي   ،١رنجبر مريم  

  ٥پيتون داگالس

    ،maryam.ranjbar.75@gmail.com توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه -بهزيستي علوم دانشگاه -١  
    ،solaymani64@yahoo.com دانشگاهي، جهاد -انساني علوم پژوهشگاه -٢ 
    ،bahramsaleh@gmail.com دانشگاه، -رجايي شهيد دبير تربيت دانشگاه -٣ 

    ،mohammadifarahnaz@gmail.com توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه -بهزيستي علوم دانشگاه -٤ 
  douglas.paton@cdu.edu.au تاسمانيا، دانشگاه -استراليا -٥ 

  
 دهمانن رويدادي زيانبار عواقب تواند مي كه است توجه مورد جهت آن از باليا برابر در آمادگي رفتار: مقدمه
 رد آمادگي اعظم بخش. كند پيشگيري زيادي حد تا خسارات بروز از حتي يا و برساند حداقل به را زلزله
 اند ادهد نشان پيشين مطالعات. باشد مي اجتماعي و فردي هاي توانايي به مربوط زلزله همانند خطري برابر
 الياب وقوع زمان در مردم پزشكي نيازهاي حتي و پذيري آسيب ميزان بر جامعه اقتصادي اجتماعي سطح كه

 و نپيتو: روش. دارد بسزايي تاثير مردم آمادگي هاي تصميم گيري شكل در اجتماعي بستر و است موثر
 حيطه سه در پرسشنامه يك صورت به و شناسايي را آمادگي رفتار بر موثر عوامل ٢٠٠٦ سال از همكاران

 رفته ارك به مختلفي مطالعات در تاكنون كه اند نموده تنظيم انگليسي زبان به اجتماعي و محيطي فردي،
 مطالعه اين در بوده، موجود ابزار ساير از تر كامل اجتماعي، عوامل حوزه در پرسشنامه اين كه آنجا از. است

 پرسشنامه سپس. گرديد اصالح آن طراح نظر با و بازترجمه ترجمه،) ٢٠٠٥( همكاران و وايلد الگوي براساس
  .شد اجرا هدف جامعه از نفر ٥٢ روي و تنظيم پاسخگويي براي) رگرسيون خطاي اصالح براي( صورت دو به

 انگينمي به تمايل خطاي بروز نظر از معناداري تفاوت دوگروه بين كه داد نشان آمده بدست نتايج: ها يافته
. شد ارزيابي مطلوبي بسيار حد در) α=٩٢٥/٠( مقياس كل براي ها گويه دروني همساني. نداشت وجود

 در. داد نشان را ابزار خوب زماني پايايي)  ICC=٩٢/٠( اول، دور از دوهفته فاصله با پرسشنامه ١٥ بازآزمايي
 هاي آزمون كليه در و استفاده SPSS 19 افزار نرم از آماري محاسبات و ها داده تحليل براي مطالعه اين

  .است شده گرفته نظر در درصد ٥ با برابر خطا سطح شده انجام
 عتبارا داراي ايراني فرهنگ در استفاده براي زلزله برابر در آمادگي رفتار ابزار فارسي نسخه: گيري نتيجه
  .باشد مي مطلوبي پايايي و محتوا

  اعتباريابي |اجتماعي عوامل | زلزله |آمادگي رفتار پرسشنامه واژه هاي كليدي:
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  سيستماتيك مرور: باليا و حوادث از پس تروما از پس رشد

  ٢احمدي شكوفه ،١كمال نظري مينا

 ١-- ، mnkamalabadi@gmail.com ،  -- ، ٢ shekoofe.ahmadi@yahoo.com 

 است شده مطرح باليا و حوادث روانشناسي حوزه در اخيرا كه است جديدي مفهوم تروما، از پس رشد :مقدمه
 شدن ايلق نظير مثبت تغييرات يا و حادثه از پس پيشين روانشناختي عملكرد سطح به فرد برگشت شامل و

 زندگي فلسفه و معنا شدن تر عميق و عملكرد، سطح بهبود فردي، بين روابط بهبود زندگي، بيشتربراي ارزش
 از پس رشد وجود امكان بررسي و تروما از پس رشد زمينه در فعلي دانش بر مروري مطالعه، اين هدف. است
  .است آن كننده تعيين عوامل و تروما
 جستجو با و زماني محدوديت داشتن نظر در بدون ٢٠١٦اكتبر تا ژانويه از مروري، مطالعه اين :روشها و مواد

 ومنابع PubMed، WHO،Google Scholar، Science Direct، CINAHL اطالعاتي هاي پايگاه در
 مطالعه ١٢٣٠ از شد انجام post traumatic growth ، PTSD، Disaster نظير هايي كليدواژه با و مكتوب

 ارزيابي روش با شده استخراج مطالعات كيفيت ارزيابي شدند، مرور وارد مطالعه ١٢ ورود معيارهاي احتساب با
 اول دهنويسن دو توسط كند مي بررسي را)و گزارشها و كمي كيفي،(  مطالعات انواع كيفيت كه اورهلت_فينوت

  .ميشد ارجاع سوم نويسنده به توافق، عدم موارد در و شد انجام جداگانه طور به
 مطالعات برخي دارد، وجود مطالعات در تروما از پس رشد وجود خصوص در متضادي هاي يافته: ها ويافته بحث
 اشين حقيقت در و نبوده واقعي تروما از پس رشد كه كنند مي ديگرگزارش برخي و تاييد را رشد نوع اين وجود

 نمرات عمل، در بودند كرده گزارش را تروما از پس رشد كه كه هايي آزمودني و است مثبت توهم ازنوعي
 ازتروما پس رشد نوع دو كه شد مشخص نظري مدلهاي بكارگيري با نهايت در.اند داده نشان را باالتري افسردگي

 كه است رشد واقعي و سازنده بعد اول بعد. رسد مي ظهور منصه به زمان از اي برهه در يك هر كه دارد وجود
 از بخشهايي فرد آن در و بوده خودفريبي نوعي دوم بعد و كند مي بروز افراد برخي در باليا و حوادث از پس

 به ملع اين با و نموده عمل گيري ضربه مثابه به شده تحريف واقعيت اين واقع در و كند مي تحريف را واقعيت
 اريرفت نمود و است رشد احساس رشد، بعد اين. شود مي كمك شده تجربه تروماي با فرد مدت كوتاه سازگاري

 رد اين بر عالوه شود، مي جاگزين تروما از پس رشد سازنده بعد با رشد، كاذب احساس اين زمان گذر با. ندارد
 ميانسالي، سني دوره معنويت، بينانه، خوش اي مقابله سبكهاي زمان، گذر مانند عواملي شده، مرور مطالعات

 يشپ عنوان به گذشته حوادث آميز موفقيت حل تجربيات وجود و اميدواري باال، نفس عزت داشتن رويي، سخت
  .اند شده معرف تروما از پس رشد مثبت هاي كننده بيني

 كننده نيبي پيش بكارگيري و آموزش باليا، و حوادث در رواني توانبخشي و آمادگي هاي برنامه در: گيري نتيجه
  . باشد كننده كمك تواند مي تروما از پس رشد مثبت هاي

  
  سيستماتيك مرور باليا، و حوادث تروما، از پس رشد
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 ٦٨  

“Preparedness against bioterrorism and biological 
incidents, the role of emergency medical personnel” 

  ٢نجفي مريم   ،١پور حمزه سياوش  

  ران،اي ، تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده ، پاتوبيولوژي دپارتمان -تهران پزشكي علوم دانشگاه-١ 

hseavash@yahoo.com،   
 ايران، ، كاشان ، كاشان پزشكي علوم دانشگاه ، تروما تحقيقات مركز -كاشان پزشكي علوم دانشگاه-٢

Najafi_parnian@yahoo.com  
 
Introduction: Following the events of September 11, 2001, the threat of another 
bioterrorism event has become a realistic concern for health care workers. Among the 
employees of Iran's health system, EMS personnel policy due to its activity first of all 
on the scene of the accident to deal with pre- hospital care. Therefore, EMS personnel 
have the necessary knowledge and prepare to deal with biological threats and a 
biological emergency to identify and react quickly. 
Methods: We searched all epidemiological studies from 1960 to 2016 in electronic 
databases. We found 87 studies. Only 15 observational studies out of these studies met 
the inclusion criteria of the study. The quality of the included studies was assessed 
using the strengthening the reporting of observational studies in epidemiology 
(STROBE) checklist. 
Results: The findings of this study showed that among health personnel in Iran 
especially nurses and emergency medical personnel 73.3% any practical training on 
how to deal with bioterrorism events are not biological contamination. Also, 86.6% of 
personnel health system in Iran has no knowledge of the deal were not Bioterrorism 
and Disaster Management. In addition, most educational needs raised by nurses and 
emergency medical personnel 93.3% have been associated with biological agents and 
bioterrorism. 
Conclusion: According to the study of health care workers at all levels is an important 
educational need in bioterrorism attacks with biological incidents. The problem of the 
lack of enough training and consequently the lack of awareness and preparedness 
among emergency personnel due to the inherent nature of its activities is felt. 
Therefore, the design and implementation of training courses and special courses to be 
taught in universities biological attacks. And refresher courses are held at appropriate 
intervals. 
 
bioterrorism| emergency medical personnel| biological incidents| preparation 
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   باليا و حوادث خطر مديريت و سرزمين آمايش
   ،٣پويش وحيده   ،٢سيدين حسام   ،١آبادي دولت عباسي زهرا  

  ٤مقدم ذاكري معصومه  

 علوم گاهدانش -تهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده شرقي، نصرت خيابان توحيد، ميدان تهران،-١ 
 دانشكده ياسمي، رشيد خيابان وليغصر، خيابان تهران،-٢  ،zahra_abasi2000@yahoo.com تهران، پزشكي
 خيابان - نور خيابان-٣  ،h.seyedin@gmail.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي رساني اطالع و مديريت
 هر،ايرانش پزشكي علوم دانشكده -ايرانشهر درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده - گمنام شهداي پارك

poyeshv@gmail.com،  دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده شرقي، نصرت خيابان توحيد، ميدان تهران،-٤ 
  mzakerimo@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم

  
 هاي-تمدن بر باليا و حوادث از ناشي نتايج و خسارات كاهش باليا، و حوادث خطر مديريت هدف :مقدمه
 و اناتامك جمعيت، بهتر توزيع براي بلندمدت ريزي برنامه نوعي سرزمين آمايش ديگر سوي از. است بشري

 هدف با حاضر مروري مطالعه. است جامعه هماهنگي و آسايش، رفاه، افزايش هدف با مختلف هاي فعاليت
  .است شده انجام پايدار توسعه و سرزمين آمايش بر باليا و حوادث مديريت تاثير شناسايي

 آمايش و باليا و حوادث خطر مديريت باليا، و حوادث دستيابي هاي-واژه كليد با مطالعه اين در :كار روش
 Magiran و Pubmed, Google Scholar, Science direct, SID هاي-داده هاي-پايگاه در سرزمين
  .گرديد انجام ٢٠١٦ دسامبر ابتداي تا ١٩٩٥ سال از جستجو

 عياجتما جغرافيايي، پذيري-آسيب توان-مي سرزمين، آمايش هاي-سياست و ها-برنامه كمك با: ها -يافته
 نگاري،-آينده سرزمين، آمايش هاي-برنامه تركيب با. داد كاهش باليا، و حوادث خطر مقابل در سازماني و

 اقدامات تمركز بيشتر، منابع اختصاص مخاطرات، و خطر معرض در جمعيت شناسايي خطر، نقشه تهيه
 با باليا و حوادث وقوع از پس و پيش فازهاي در مناسب اقدامات توان-مي پرخطر، مناطق در اي-توسعه
  .داد انجام باليا و حوادث خطر مديريت هدف

 رد با. نمود مديريت مخاطرات و خطرات توان-مي سرزمين، آمايش هاي-سياست كمك با.  :گيري- نتيجه
 ختصاصا بيشتر مناطق اين به را منابع و پايدار توسعه با مرتبط اقدامات پرخطر هاي-موقعيت گرفتن نظر
 آن در فقير افراد اغلب پذير،كه-آسيب مناطق هاي-توانمندي و ها-ظرفيت توان-مي صورت اين در. داد

 جهت دولتي مسئولين با مردم عموم مشاركت نياز به توجه با ديگر سوي از. داد ارتقا را هستند، ساكن
 حوادث خطر درك و آگاهي ارتقاي در مهمي عامل سرزمين، آمايش هاي-سياست و ها-برنامه سازي اجرايي

  .اشدب-مي باليا و حوادث خطر مديريت رويكرد به باليا و حوادث مديريت رويكرد تغيير و جامعه در باليا و
  

  سرزمين آمايش |باليا و حوادث خطر مديريت |باليا و كليدي: حوادثواژه هاي 
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 ٧٠  

 ي راهها از اربعين ايام مذهبي درتجمع كربال زائرين آگاهي ميزان بررسي
   اصيل مطالعه يك نتايج: عفوني هاي بيماري انتقال

 معصومه   ،٤نژاد متقيان عباس   ،٣چگيني زهرا   ،٢جهانگيري كتايون   ،١فر شريفي تاج سيمين  

  ٥حسيني

   ،HSE، s_sharififar@yahoo.com دانشكده -بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه-١ 
   ،HSE، katayounjahangiri@yahoo.com دانشكده -بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه-٢ 

   ،s_sharififar@yahoo.com پرستاري، دانشكده -ارتش پزشكي علوم دانشگاه-٣
   ،s_sharififar@yahoo.com پرستاري، دانشكده -ارتش پزشكي علوم شگاه-٤
  s_sharififar@yahoo.com پرستاري، دانشكده -ارتش پزشكي علوم شگاه-٥

  :مقدمه
 مذهبي تجمع. است كليدي عنصري آن هاي ساخت زير و عمومي بهداشت خطرات ارزيابي تجمعات، ريزي برنامه در

 اجتماعي هاي زمينه از مردم تعامالت جمعيت، حركت كنندگان، شركت تعداد لحاظ به عراق كشور در اربعين ايام
 يريز برنامه مهم عناصر از آموزش. است ساخته فرد به منحصر را آن ؛ تجمع مركز در تروريست افراد وجود گوناگون،

 بروز نزما و اربعين مذهبي تجمع ايام است سالي چند. است عمدي و طبيعي واگير هاي بيماري انتقال از پيشگيري
 ايام در كربال زائرين آگاهي وضعيت تعيين هدف با مطالعه اين دليل همين به. است شده متقارن وبا بيماري طغيان
  .است شده اجرا و طراحي اربعين

  :ها روش و مواد
 اربعين ايام در زائرين از نفر ٢٠٠تعداد روي بر مقطعي روش به كه است توصيفي و اصيل مطالعه يك حاصل مقاله اين

 ققمح هاي پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار و شده انجام تصادفي روش به گيري نمونه. است شده انجام ١٣٩٤ سال
  . است ساخته
  :ها يافته

 كنندگان شركت از %٣ و مطلوب دانش سطح كنندگان شركت از %٢٧ و متوسط دانش سطح كنندگان شركت از % ٧٠
 ميزان .نداد نشان داري معنا تفاوت زنان و مردان گروه دو بين دانش نمرات ميانگين. داشتند ضعيف سطح در اطالعات

  .تنداش آماري دار معنا ارتباط كربال به سفر دفعات و سواد سطح مانند ها معيار ساير با كنندگان مشاركت دانش
  :گيري نتيجه و بحث

 نتقالا نحوه از زائرين اگاهي سطح است، افزايش به رو اخير هاي سال طي اربعين ايام در كربال زائرين تعداد آنكه با
 مي زائران نگرش و آگاهي سطح مناسب ارتقاء با. نيست مناسب وبا، بيماري عامل مانند زايي بيمار و عفوني عوامل

 التتحصي سطح هر با زائرين شد داده نشان همچنين. كرد پيشگيري عمدي غير و عمدي هاي عفونت انتقال از توان
  .دارند زمينه اين در آموزشي برنامه به نياز
  

  وبا. آمادگي.آگاهي.اربعين. باليا مديريت. انبوه كليدي: تجمعواژه هاي 
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 اربعين در پاسخ فاز در واگير بيماريهاي سندروميك مراقبت نظام ارزيابي
   مهران مرز در ١٣٩٥ سال حسيني

  ٤ميرشكاري رضا محمد ،٣فر ناصري راضي ،٢رستمي نوراهللا ،١ياسمي اكبر علي

  ، ايالم، استان بهداشت مركز -ايالم-yasemi.cdc@gmail.com،  2 ايوان، شهرستان بهداشت مركز -ايالم-١ 
  ايالم، استان بهداشت مركز -ايالم-٤  ، ايالم، استان بهداشت مركز -ايالم-٣

  
 جهان مردمي اجتماعات بزرگترين از يكي صدر در اربعين سوگواري مراسم اخير، سالهاي در :هدف و زمينه

 ها، همايي گرد و تجمعات اينگونه در خدمات ارائه از سالمت نظام هدف راستا اين در.است گرفته قرار
 هايبيماري از ناشي مير و مرگ و ابتال از پيشگيري و زائرين براي سالمتي مخاطرات كاهش و پيشگيري

 ينيحس اربعين در مهران مرز در واگير بيماريهاي سندروميك مراقبت نظام ارزيابي منظور به لذا.است واگير
  .گرفت قرار مطالعه مورد ٩٥ سال در

 مراقبت نظام هاي فرم اساس بر كه باشد مي مقطعي توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش :كار روش
 از مهران المللي بين مرز در ١٣٩٥ سال حسني اربعين در پاسخ فاز در واگير بيماريهاي سندروميك

 انجام بود، گرديده ثبت و تكميل سالمت نظام توسط كه روز ٢٠ مدت به ١٠/٠٩/٩٥ لغايت ٢٠/٠٨/٩٥
  .گرفت
 شناخته سندروم ١٥ از مهران مرز در سندروميك مراقبت نظام اجراي از حاصل هاي يافته براساس :ها يافته
 سندروم بيشترين كه. گرفتند قرار بررسي مورد و شناسايي مورد ١٨٩٤ تعداد به سندروم ٧ تعداد شده

 مورد ٤٨٠ با آبكي حاد اسهال سپس و موارد درصد ٧/٦٥ يعني مورد ١٢٤٦ با آنفلوانزا شبه شده شناخته
 تنفسي شديد سندروم نهايتا و موارد درصد ٥ يعني مورد ٩٧ با غذايي مسموميت و موارد درصد ٣/٢٥ يعني

 ريگي نمونه بيشترين همچنين. بود شده شناخته هاي سندروم بيشترين موارد درصد ٢ يعني مورد ٣٥ با
 گونه هيچ آزمايشگاهي نتيج اساس بر كه بود موارد درصد ٩٠ با التور گيري نمونه به مربوط ها سندروم از

  .نشد مشاهده وبا نظر از مثبتي مورد
 ايه جمعيت در مهم كاركرد يك عنوان به واگير بيماريهاي سندروميك مراقبت نظام اجراي :گيري نتيجه

 يماريهاب اپيدمي صورت در احتمالي كنترلي اقدامات انجام و كشور به بيماري موارد زودرس شناسايي در انبوه
 شكل به مهران مرز در امسال حسيني اربعين در مهم اين. باشد مي سالمت نظام جدي توجه مورد كشور در

  .گرفت قرار ارزيابي مورد و انجام فعال بصورت در و گرفت قرار توجه مورد جدي
  

  اربعين ، واگير بيماريهاي ، سندروميك ، مراقبت كليدي: نظامواژه هاي 
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 انيبيمارستهاي پيشتوسعه ابزار شناخت خطر سالمت بيماران داخلي در محيط
  هاي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران: مركز تحقيقات مراقبت*عباسعلي ابراهيميان
 : گروه طب اورژانس، بيمارستان فيروزگر، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايرانغالمرضا معصومي

رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ها، دانشكده مديريت و اطالع: گروه سالمت در باليا و فوريتحسام سيدين
 تهران، ايران 

 : گروه آمار، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران اوركانگيز جمشيديروح

  
ها و غربالگري بيماران معموالً ابزارهاي شناخت خطر سالمتي جهت تشخيص شدت بيماري زمينه و هدف:

بيمارستاني شناخت خطر سالمتي بيماران داخلي دشوار هاي پيشيابند. در برخي مواقع، در محيطتوسعه مي
 بيمارستانيپيشهاي اي با هدف توسعه ابزار شناخت خطر سالمت بيماران داخلي در محيطشود. لذا مطالعهمي

 انجام شد.

اين پژوهش با رويكرد تركيبي (كيفي و كمّي) انجام شد. جامعه پژوهش در مرحله كيفي شامل؛ كار:  روش
شهر تهران بودند. روش  ١١٥متخصصين طب اورژانس، كاركنان مركز پيام اورژانس تهران و كاركنان اورژانس 

هاي نيمه ساختاريافته بود. مرحله ها مصاحبهآوري دادهمعگيري در اين مرحله مبتني بر هدف و روش جنمونه
نفر از مددجوياني كه مشكل داخلي داشتند با استفاده از  ٩٣٥كّمي مطالعه در چهار گام اجرا شد. در گام اول، 

ا با هاي كه بر اساس متغيرهاي تحقيق كيفي طراحي شده بود، مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس دادهپرسشنامه
تفاده از روش رگرسيون لجستيك چندگانه تحليل آماري شده و براساس آن متغيرهاي مرتبط شناسايي شدند. اس

در گام دوم، براي احراز روايي از روايي صوري، نسبت روايي محتوا و شاخص روايي محتوا استفاده شد. در گام سوم، 
دند. در گام چهارم نيز اعتبارسنجي ابزار با دهي شهاي ابزار پيشنهادي وزنبا استفاده رگرسيون لجستيك گويه

  انجام شد. Roc استفاده از آلفاي كرونباخ و تعيين نقطه برش، حساسيت و ويژگي ابزار با استفاده از منحني
و همساني  ٩٧١/٠متغير شد. شاخص روايي محتوايي ابزار  ٢٢ها منجر به تهيه ابزاري با تحليل دادهها: يافته

، نقطه برش محاسبه ٩١٧/٠برابر  Roc بدست آمد. همچنين، مساحت زير منحني ٧٧٤/٠آن دروني متغيرهاي 
  .بدست آمدند ٧/٨٧/٠و  ٩/٨٠/٠و حساسيت و ويژگي ابزار به ترتيب برابر  ٥/١١شده 

م تر و درك بهتر شرايط حاكابزار طراحي شده در مطالعه حاضر به شناسايي بهتر، قضاوت دقيقنتيجه گيري:  
نمايد. اين ابزار از توانايي الزم براي بيمارستاني از سوي ساير اعضاء تيم درماني كمك ميهاي پيشبر محيط

بيمارستاني بويژه در نقطه برش ذكر شده، شناسايي بيماران داخلي متقاضي استفاده از خدمات اورژانس پيش
بيمارستاني و حتي وزمره اورژانس پيشهاي رشود از اين ابزار در مأموريتبرخوردار است. بنابراين پيشنهاد مي

  .هاي داخلي استفاده شودهاي بيماريگيريدر بالياي ناشي از همه
  

  هاي داخلي، ابزاربيمارستاني، فوريتهاي كليدي: شناخت خطر، اورژانس پيشواژه
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  ترافيكي حوادث از ناشي متعدد تروماي با مصدومين در توانبخشي مراقبت فرآيند تبيين
  ،تبريزي نوروزي كيان دكتر ، خانكه حميدرضا   ، ثابت پاشايي فاطمه  : نويسندگان

    عابدي علي حيدر  ، سعادت سهيل  

 بازگشت در كه است اجتماعي  فرهنگي زمينه به وابسته و ايرشته بين پديده يك توانبخشي مراقبت :مقدمه
 بعادا كشف به نياز. دارد بسزايي نقش نرمال، زندگي به بازگشت براي بيمار كردن وآماده سالمتي مجدد

 طالعهم اين لذا،. تاكيد مورد متعدد مطالعات در ترافيكي حوادث مصدومين توانبخشي مراقبت ابعاد مختلف
  .است دهش انجام ترافيكي حوادث از ناشي متعدد تروماي با  مصدومين در توانبخشي فرآيند تبيين هدف با

 شامل گان كنند مشاركت. شد انجام در ١٣٩٣-١٣٩٤ سالهاي در حاضر تئوري گراندد مطالعه :ها روش
 حادثه از پس اول ماه ١٢ در  اندام يا عضو يك از بيش گيري در با ترافيكي صدمه با نفر ١٥ شامل نفركه ٣٧

 كنندگان مشاركت. بودند خانوادگي مراقب ٧ و كاردرمان ٢ و تراپ فيزيو ٣پزشك،٣ پرستار، ٧ همچنين ،
 و صيخصو توانبخشي مركز چند همچنين بيمارستاني، هاي بخش پزشكي، علوم دانشگاه ستاد از  مطالعه
 نظري گيرينمونه از ادامه در و تنوع حداكثر با البته و هدفمند گيرينمونه روش از ابتدا. شدند انتخاب منزل

 ، ساختاريافته نيمه مصاحبه طريق از نيز هاداده آوريجمع. گرديد استفاده آمده دستبه مفاهيم اساس بر
 هاداده. گرفت انجام ها داده اشباع تا مستندات از استفاده و عرصه در هاييادداشت آن دنبال به و مشاهده

 مفاهيم، تشكيل با سپس..گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد ٢٠٠٨ كوربين و استراوس رويكرد اساس بر
  .گرديد ارائه آن با مرتبط نظريه فرايند، كشف و هاآن بين ارتباط تعيين و ساختار
 شامل محوري يا اصلي طبقات اين شد؛ بنديطبقه اصلي محور ٦ در مطالعه، اين هاييافته حاصل :هايافته

 رهزنجي جستجوي« ،»حمايتي-مشاركتي مراقبت« ،»متعدد هايرساننده آسيب و هامحدوديت با رويارويي«
 تازبازگش«  ،»نگرجامع غير مراقبت«  ،»حمايتي غير ساختار« ،»ساز توانمند حمايت تا تخصصي مراقبت

 و هادياگرام رسم يادآورها، ساماندهي. بودند »هامحدوديت در خانوادگي شدن ايزوله تا جامعه به تدريجي
 حمايت تا تخصصي مراقبت زنجيره جستجوي« مركزي طبقه شدن نمايان منجربه داستان خط نگارش
  .گرديد»ساز توانمند
  زمان زا توانمندساز حمايت تا  تخصصي مراقبت زنجيره جستجوي بر تاكيد فرآيند اين در :گيرينتيجه
 يريكارگ به. باشد مي ترافيكي حوادث مصدومين در جامعه به موفق بازگشت تا  مراقبتي مداخالت شروع
 توسط  »ساز توانمند حمايت تا تخصصي مراقبت زنجيره«  مفهومي مدل از شده پردازش كاربردي مدل

 اجرا رايب ترافيكي حوادث مصدومين توانبخشي مراقبت هاي برنامه مجريان و گزاران سياست به پژوهشگران
  .شود مي توصيه
 ي،كيف مطالعه اي، حرفه چند تيم پرستار، ترافيكي، حوادث توانبخشي، مراقبت: ها واژه كليد

  اي زمينه تئوري
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  اطالعات و ارتباطات در مديريت حوادث و باليا  جايگاه و كاربرد فناوري
  رضا حبيبي ساروي  

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون دفتر مديريت آمار و فنآوري اطالعات، وزارت 

  
ت صحيح خطرا تجزيه و تحليل ،شناسايي اثرات حوادث و باليا،گام در جهت كاهش  و شايد مهمترين اولين

وريت ف گي در برخورد باآمادافزايش و يا  اثرات ، كاهشپيشگيري موجب است كه مي تواندي اقدامات و انجام
گانه مديريت جامع حوادث و باليا يعني كاهش اثرات، آمادگي، ها، حوادث و باليا گردد. در فازهاي چهار 

و  آسيب پذيريوضعيت مناطق خطر، تعيين نقش مهمي در  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتپاسخ و بازيابي، 
آن بازي مي كند. آگاهي بخشي جامعه تحت تاثير پيش از وقوع باليا از خطرات جمعيت بالقوه تحت تاثير 

، در افزايش درك خطر و انجام اقدامات الزم به منظور كاستن از سطح خطر، حذف آن و بالقوه محيط آنان
آمادگي مناسب در مواجهه با خطر، تاثير بسزايي خواهد داشت. عالوه بر آن با استفاده از سامانه هاي هشدار 

ت. در فاز پاسخ، با اطالع رساني بهنگام با آمادگي مناسب مي توان از اثرات حوادث و بال نيز كاس سريع 
فنآوري اطالعات و ارتباطات به نحو موثري در هدايت گروه هاي جستجو و نجات، اقدامات امدادي و كمك 
به جامعه آسيب ديده اثر خواهد داشت و در فاز بازيابي نيز در هدايت هدفمند منابع، متناسب به وضعيت 

از وقوع باليا و توسعه سطح ايمني و آسيب ديده گي جوامع و بازگشت هرچه سريع تر به وضعيت پيش 
كاستن از سطح خطر پيشين با رويكرد توسعه پايدار و تبديل جامعه به جامعه تاب آور، نقش بسزايي خواهد 

  ت.داش
 

  : فناوري اطالعات، مديريتواژه هاي كليدي
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Be Information-Prepared for Disaster Management: How 
prepared we are in Iran 

Mahmood Tara MD PhD 

Proper investment on information empowerment has always been a win-win strategy 
in disaster management. Disaster information technology offers an opportunity to 
support disaster management: industrial accidents, road collisions, complex 
emergencies, earthquakes, fires, floods and similar catastrophes. Access to needed 
information, facilitation of the interoperability of emergency services, and provision 
of high-quality care to the public are some of the key requirements . 
Iranian Ministry of Health has recently invested on several IT solutions to boost the 
information power for better management of health-related events and accidents, 
including disaster. These tools and technologies have been created to cover the 
information needs of disaster managers in Pre, intra, and post disaster phases. 
Prediction of disaster events by monitoring abnormal patterns, monitoring the current 
status of disaster progress, resource management and care guidance, and information-
powered disaster recovery are all examples of what a full spectrum information-based 
disaster management strategy may benefit from. 
Iranian national health information observatory, disaster data center, and health GIS 
projects are the three MoH projects that are introduced and described throughout this 
presentation. These ongoing projects are expected to upgrade the disaster management 
plan in Iran using information technologies. 
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 ومعل دانشگاه بهداشتي معاونت حوزه عمومي بهداشت پاسخ عمليات و اقدامات
   ١٣٩٥سال اربعين در مايال استان پزشكي

  ٤ياسمي اكبر علي ،٣كريمي امين ،٢فر ناصري راضي ،١رستمي نوراله

  rostami2148@gmail.com پزشكي، علوم دانشگاه -ايالم استان بهداشت مركز-١ 

  
 ايالم، ايوان،-چرداول، هاي-شهرستان( ايالم استان هاي-ورودي در بهداشتي هاي اكيپ :حادثه شرح

 اربعين زائرين به خدمت ارائه جهت روزي شبانه صورت به) آباد صالح بخش و دهلران مهران، ملكشاهي،
 بيماريهاي( واحدهاي شامل ها-اكيپ اين. يافتند استقرار ٣/٩/١٣٩٥ تا ٢٣/٨/١٣٩٥ تاريخ از حسيني

 فوق شهرستانهاي هاي-ورودي و مهران مرزي پايانه در)وپزشك خانواده ،سالمت واگير،غيرواگير،محيط،روان
 وشهرستان.گرديد ارايه زوار به خدمت هزار٦٠٠٠٠٠از وبيش. نمودند فعاليت ساعته ١٢ شيفت صورت به

 قرمست زون سه در بهداشتي پرسنل مهران مرزي پايانه در. گرديد تعيين فرماندهي ستاد عنوان به مهران
  .اند بوده

 عين،ارب عمليات حين در ها -برنامه نمودن اجرايي جهت عملياتي برنامه و خدمتي بسته تدوين :قوت نقاط
 تيمهاي قالب در پرسنل كردن مشخص تجهيزات، و بودجه تخصيص و برآورد چگونگي نمودن مشخص
 عينم دانشگاههاي تعيين زائرين، به خدمت ارائه جهت شده تعيين مكانهاي تجهيز و استقرار ، بهداشتي

  . شده مشخص هاي زون در پرسنل بندي شيفت برنامه تدوين واصفهان، اردبيل-اراك-همدان(
 تناسب عدم برنامه، در مناسب عمليات براي الشكل ومتحد مناسب دولتي خودرو نداشتن :ضعف نقاط

 ايدرمانگاهه جهت وثابت دائم تشكيالت نبود زائرين، انتظارات و نيازها با بهداشتي تجهيزات و امكانات
 مهران يمرز پايانه در اي سازه غير ايمني بالعكس، و مهران به پايانه ارتباطي جاده ترافيك مشكل سرپايي،
 از بيش به تردد مدت شدن طوالني ها، موكب يابي مكان در خطر ارزيابي و ايمني عدم ، بود، نامناسب

  .مواكب بعضي طريق از دار مشكل غذاي مواد توزيع مهران، مرز روزدر دوازده
 رحش برابر ها برنامه نمودن اجرايي خصوص در ارگانها با نامه تفاهم انعقاد :پيشنهادها و گيري -نتيجه
 دارند، نقش ها-موكب ايجاد در كه افرادي شناسايي و ساماندهي اربعين، از قبل مربوطه ارگانهاي وظايف
 هحاشي ايمني گيرد، صورت اربعين از قبل تا آنها نمودن اجرايي و اي سازه غير و اي -سازه ايمني ارزيابي

 هشدار عالئم نصب مرتبط، ارگانهاي سوي از ها-جاده طرف دو بين كردن مسطح و گاردريل نصب و جاده
  .خدمت ارائه بهبود جهت كلي طور به ارتباطي، مسير كور نقاط رفع و دهنده

  
  زائرين رساني، خدمت حسيني، اربعين ايالم، استان كليدي:واژه هاي 
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 پيشگيرانه آموزشهاي طريق از باليا وقوع زمان در واگير هاي بيماري كنترل
   محيط بهداشت

  ٢جعفريان سميه   ،١لري  زهرا  

 ١-- ، z.aghalari@gmail.com،  ٢-- ، 

  
 دنبالب نيز را واگير هاي بيماري انتشار جاني، و مالي خسارات بر عالوه طبيعي بالياي وقوع :هدف و زمينه

 اضرح پژوهش لذا. شوند مي مربوط ديده حادثه منطقه محيط بهداشت شرايط به بيماريها اين اكثر كه دارد
 زمان در واگير هاي بيماري انتقال كاهش جهت در محيط بهداشت هاي آموزش ضرورت بررسي هدف با

  .پذيرفت انجام باليا وقوع
 نادياست پايگاههاي در شده منتشر فارسي و التين مقاالت از استفاده با مروري نوع از مطالعه اين: كار روش

magiran، Google ، SID، Science direct ، springer مورداستفاده كليدي كلمات. است شده انجام 
 مطالعه از پس كه شد يافت مقاله ٦٥ مجموع در. محيط بهداشت آموزش واگير، هاي بيماري باليا،: از عبارتند
  .گرفت قرار استفاده مورد تحقيق اين در مقاله ٢٨ مرتبط، غير مقاالت حذف و مقاالت چكيده
 دارند دنبال به را خود خاص بهداشتي مسائل باليا، مختلف انواع از هريك داد نشان مقاالت بررسي :ها يافته

 ههايرا ترين عمده اينكه به توجه با. است متفاوت بالها از يك هر جريان در واگير هاي بيماري شيوع خطر و
 ذال باشد، مي ناقلين و حشرات توسط انتقال آلوده، غذايي مواد و آب طريق از واگير هاي بيماري انتقال

 آب تهيه همانا كه محيط بهداشت اوليه اصول تأمين جهت محيطي بهداشت دستورالعملهاي آموزش
 تتوال احداث و فاضالبها بهداشتي دفع و آوري جمع سالم، غذايي مواد تأمين بهداشتي، و سالم آشاميدني

 كارشناسان وظايف اهم از باشد، مي ناقلين و حشرات با مبارزه منظور به محيط بهسازي و بهداشتي هاي
 مقاالت در هدف هاي گروه. شود تأمين بالديده افراد و آوارگان سالمت طريق اين از كه است محيط بهداشت
 نچندي برگزاري طريق از ها گروه اكثر در آموزش و بودند شهرها خانوارهاي و بهياران پرستاران، شده بررسي

  . بود شده افراد آگاهي افزايش به منجر آموزشها اغلب كه شد انجام كارگاه دوره
 جلب و مختلف اجتماعي و سني گروههاي به محيطي بهداشت دستورالعملهاي آموزش :گيري نتيجه

 طحس ارتقا و واگير هاي بيماري بروز كاهش سبب بحران صحيح مديريت همراه به مردمي و فراگير مشاركت
 يتهايفعال و محيط بهداشت كاركنان آموزش طريق از واگير بيماريهاي كنترل. شد خواهد بالديدگان سالمت
  .رسدب ممكن حداقل به ها اپيدمي وقوع امكان طريق اين از تا پذيرد، مي انجام تري موثر نحو به آنان كارآمد

  
  محيط بهداشت آموزش، واگير، هاي بيماري هاي كليدي: باليا،واژه 
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   نآموزا دانش در باليا وقوع از ناشي اجتماعي-رواني هاي آسيب از پيشگيري
  ٤ميراسماعيلي سمانه   ،٣خصال آرين آيدين   ،٢سيدين حسام   ،١آبادي دولت عباسي زهرا  

 تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده شرقي، نصرت خيابان توحيد، ميدان تهران،-١ 
zahra_abasi2000@yahoo.com،   

 ايران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده ياسمي، رشيد خيابان وليغصر، خيابان تهران،-٢ 
h.seyedin@gmail.com،   

 ايران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده ياسمي، رشيد خيابان وليغصر، خيابان تهران،-٣
a.aryankhesal@gmail.com،   

 تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده قدس، كشاورز،خيابان بلوار تهران،-٤
s.miresmaeeli@gmail.com 

  
 عضايا ساير به نسبت را آموزان-دانش جمله از پذير-آسيب افراد باليا، وقوع از ناشي زيانبار نتايج :مقدمه
 هاي-آسيب از پيشگيري بومي مدل شناسايي هدف با حاضر مطالعه. دهد-مي قرار تاثير تحت بيشتر جامعه
  .گرديد انجام آموزان-دانش در باليا وقوع از ناشي اجتماعي-رواني
 نفر هفت و باليا مديريت حوزه در خبرگان از نفر ٢٠ با ،٩٤ سال در حاضر كيفي مطالعه در :كار روش
 از هدف بر مبتني گيري-نمونه روش با كه ،٩٣ تابستان زلزله تجربه با مورموري شهرستان اهل آموز-دانش
 ستد به هاي-داده. گرديد انجام چهره-به چهره ساختاريافته-نيمه مصاحبه بودند، شده انتخاب كليدي افراد
  .شد تحليل اي-مرحله پنج چارچوبي تحليل از استفاده با آمده

 داد نشان مورموري زلزله تجربه با آموزان دانش و خبرگان با شده انجام هاي-مصاحبه تحليل :ها- يافته
 زمينه اين در الزم هاي-آموزش است الزم باليا وقوع از پس اجتماعي-رواني هاي-آسيب از پيشگيري جهت

 و مدارس طريق از تخصصي هاي-آموزش يا ها-رسانه از عمومي آموزش مانند مختلفي هاي-روش طريق از
 ايه-تيم مدرسه، مسئولين و معلمان آنها، خانواده آموزان،-دانش به باليا وقوع از پيش مسئول هاي-سازمان
 مفاهيم با آشنايي بر عالوه ها-آموزش اين در. شود داده) NGOs(غيردولتي و دولتي امدادرساني مسئول
 اضطراب، و خشم كنترل هاي-روش خودمراقبتي، رفتارهاي همچون مفاهيمي است الزم باليا، به مربوط
 بهداشت در استفاده قابل مدرن هاي-تكنولوژي از استفاده باليا، در مسئول هاي-سازمان وظايف و نقش
  .بگيرد قرار مدنظر نيز اجتماعي-رواني
 سمي،ج تلفات كاهش و پيشگيري راهكارهاي باليا، وقوع جهاني افزايش به توجه با :گيري -نتيجه و بحث
 به توجه. باشد-مي باليا مديريت المللي-بين هاي-اولويت از محيطي-زيست و اقتصادي اجتماعي، رواني،
 مدارس يا روزي-شبانه مدارس در كه گروهي خصوص به آموزان،-دانش مانند پذيري-آسيب هاي-گروه

 اليا،ب وقوع از پيش است ضروري اينرو از. است اي-ويژه اهميت داراي هستند، تحصيل به مشغول استثنايي
 متناسب بومي هاي-روش از فوق نيازهاي تامين جهت و شوند شناسايي آنها مختلف نيازهاي و ها-گروه اين
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  .گردد استفاده جهاني استانداردهاي با همگام و
  

  ايران |باليا |آموزدانش |اجتماعي-رواني آسيب |هاي كليدي: پيشگيريواژه 
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   عروقي قلبي هاي بيماري و هوا آلودگي بحران
  ٢نژاد كاويان رسول   ،١محمدي سعيد  

   ،dr.saidmohamadi@gmail.com كرمانشاه، پزشكي علوم -كرمانشاه پزشكي علوم-١ 
  كرمانشاه، پزشكي علوم -كرمانشاه پزشكي علوم-٢ 

  
 شافزاي و شهرها توسعه. باشد مي جهان صنعتي و بزرگ شهرهاي مشكالت از يكي هوا آلودگي :هدف و زمينه
 را هوا آلودگي توانند-مي ها زيرساخت و آموزش عدم و فسيلي هاي سوخت مصرف و صنعتي هاي فعاليت
  .باشد-مي عروقي قلبي سيستم و افراد سالمت بر آلودگي اين مخرب اثرات از. دهند افزايش
 معتبر اطالعاتي هاي بانك در جستجو با و زماني محدوديت بدون كه بود مروري نوع از پژوهش اين :كار روش

scincedirect,Iranmedex,Scopus,Pubmed,Magiran ,آلودگي هاي واژه كليد از استفاده با و 
  .گرفت قرار بررسي مورد مرتبط مقاله ٣٠ و شده انجام عروقي قلبي هاي بيماري و ها آالينده,هوا

 جهان سراسر در مورتاليتي از %٣٠مسئول هوا آلودگي از ناشي عروقي قلبي هاي بيماري اثرات :ها يافته
 و هري التهاب طريق از قلبي بيماريهاي حاد حمالت تشديد به منجر تواند مي آلوده هواي استنشاق. هستند
 و عروق هديوار بر التهابي اثرات كرونر، عروق اختالالت قلب، ريتم اختالالت سيستميك، انعقادپذيري افزايش

 قلبي سيستم Tثانويه بصورت آن هاي بيماري و تنفسي عملكرد و ريه روي اثرات. گردد ثانويه سايتمي پلي
 دوره يك از پس سالم افراد در C پروتئين واكنشي و پالسما غلظت افزايش. دهد-مي قرار تاثير تحت را عروقي
. شود-مي افراد زندگي كيفيت كاهش و ها هزينه افزايش به منجر اثرات اين.است شده ديده آلوده هواي با تماس

 اين. ودش مي عروقي قلبي هاي بيماري بروز و عصبانيت و پرخاشگري ميزان افزايش باعث اثرات اين همچنين
  .اشدب داشته بيشتري منفي تاثيرات تواند مي قلبي ، ريوي بيماري داراي و مسن مستعد، افراد در اثرات

 عروقي يقلب هاي بيماري با ابتال خطر افزايش با معناداراي ارتباط تواند-مي معلق ذرات افزايش :گيري نتيجه
 وضع آلوده، مناطق غربالگري افراد، به آموزش آن، فرهنگ و آلودگي كاهش هاي برنامه لزوم. باشد داشته
  .است ضروري و الزم اثرات كاهش جهت زمينه اين در نظارت و قوانين

  
  عروقي قلبي هاي بيماري |ها آالينده |هوا كليدي: آلودگيواژه هاي 
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   يزد شهرستان در جلدي ليشمانيوز بروز با اقليمي تغييرات ارتباط
  ٣براتي حديث ،٢لطفي حسن محمد ،١براتي محمد

 ١-- ، mbaratim@gmail.com،  ٢-- ، mhlotfi56359@gmail.com،   
 3-- ، hbarati7@gmail.com 

  

 شدهن وكنترل نوپديد بيماريهاي جمله از و پوستي بيماري يك جلدي ليشمانيوز بيماري :هدف و زمينه
 مطالعه، اين از هدف بنابراين .دارد قرار طبيعي مخاطرات و اقليمي عوامل تاثير تحت آن بروز. باشد مي

  .باشد مي يزد شهرستان در جلدي ليشمانيوز بروز و گسترش بر اقليمي عوامل تعيين
 ١٣٨٣-٩٢ دوره طي در هواشناسي به مربوط هاي داده. باشد مي اكولوژي نوع از حاضر مطالعه: كار روش

 يبهداشت معاونت از بيماري موارد به مربوط اطالعات و يزد شهرستان هواشناسي كل اداره از ماهانه صورت به
 هتجزي مورد زماني سري و زماني تاخير اسپرمن، همبستگي آماري روشهاي طريق از و تهيه شهرستان اين

  .قرارگرفت وتحليل
 تاخير زمان اب جلدي ليشمانيوز موارد و اقليمي عوامل بين ارتباط كه است آن بيانگر مطالعه نتايج :ها- يافته

 همبستگي ماهه، ١١ تاخير زمان در كه طوري به. باشد مي دار معني درصد ٩٩ سطح در ماهه ١١ و ١٠
-٦/٠بترتي به( شد مشاهده دما حداكثر و حداقل ميانگين، با جلدي ليشمانيوز بين معكوس و قوي نسبتا

=r ، 565/0-=r، 565/0-=r ٠١/٠ و=p (ترطوب با ليشمانيوز موارد بين مثبتي و قوي نسبتا وهمبستگي 
  .شد ديده) p=٠١/٠ و r=٣٧٦/٠( بارش و) p=٠١/٠ و r=٥٩٩/٠( نسبي

 تغييرات برينبنا. باشد مي سالك با محيطي و اقليمي عوامل بين ارتباط از حاكي مطالعه نتايج :گيري-نتيجه
 و بآ تغييرات واقع در. باشد مي يزد شهرستان در بيماري بروز اصلي هاي كننده تعيين جمله از اقليمي
  .كنند مي ايجاد بيماري انتقال و انتشار براي را مساعدي شرايط) طبيعي مخاطرات( هوايي

  
  بيماري بروز يزد، جلدي، ليشمانيوز اقليمي، كليدي: عواملواژه هاي 
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بررسي امداد و نجات در گفتمان تشيع با تاكيد بر انديشه هاي امام خميني (ره) 
 و مقام معظم رهبري

 آيت اهللا حايري ميبد: استاديار دانشگاه شهاب الدين وحيدي مهرجردي

  
توجه به جايگاه واالي انسان و اهميت آن در انديشه هاي سياسي از يك سو و نيز با عنايت به  زمينه و هدف:

فراگير شدن مباحث نوين در موضوع كمك به انسانها در زمان صلح ، جنگ و فجايع و بالياي طبيعي و حقوق 
ثار و پيامدهاي متعددي از جمله وظايف نويني براي حوزه هاي بشردوستانه و ابعاد داخلي و بين المللي آن، آ

امدادرساني در پي دارد از سوي ديگر پرداختن به موضوع اهداف هالل احمر از منظر حضرت امام خميني و مقام 
معظم رهبري را از دو جنبه داراي اهميت مي گرداند: اوالً: روشن نمودن بخشي از نظريه عام سياسي حضرت 

) و مقام معظم رهبري در باب بشردوستي و وظايف آن در ابعاد حقوقي باالخص بعد بين المللي آن با امام(ره
عنايت به بنيان هاي نظري انسان شناختي و هستي شناختي در حكومت اسالمي كه تاكنون تالش قابل توجهي 

ت ل احمر از جمله موضوعادر اين مورد صورت نپذيرفته است. ثانيا: موضوع نهضت بين المللي صليب سرخ و هال
بين المللي است كه جزو مباحث روز ادبيات حقوق بشر دوستانه بوده و نيز يكي از مسائل چالش زا در عرصه 
امداد و نجات و كم هاي بشر دوستانه است. فلذا با عنايت به ديدگاه و نگرش متفاوت جمهوري اسالمي كه منبعث 

الم است، توجه به اين موضوع و همچنين اس مكتب و  معظم رهبري از انديشه هاي حضرت امام (ره) و مقام 
 .تبيين نگرش ها در اين مورد و در ادامه يافتن پاسخ خايي براي اين نوع چالش ها مي تواند مفيد باشد

اين مطالعه به صورت اكتشافي و تحليل اطالعات به صورت تفسيري و از متن آثار امام خميني و  روش كار:
ار مقام معظم رهبري مي باشد. در مجموع سخنان و بيانات حضرت امام در كتاب صحيفه نور و بيانات بيانات و آث

  .مقام معظم رهبري با استفاده از چك ليست استخراج گرديد و با استفاده از روش تحليل محتوا بررسي شد

يني و مقام معظم رهبري آنچه در مجموع اين مطالعه به دست آمد گفتار و انديشه هاي امام خم يافته ها:
مغايرتي با اصول هفتگانه جمعيت هالل احمر نداشته و در موارد بسياري كامل كننده آن است و در خصوص 
مبحث امداد و نجات بررسي هاي تاريخي تاثير فرمان امام خميني در زلزله طبس و حضور مقام معظم رهبري 

نشهر در قبل از انقالب و زلزله هاي پس از انقالب به ويژه به عنوان امدادگر در زلزله فردوس، طبس و سيل ايرا
 .بم و آذربايجان نكات و مباحث ارزنده اي در جهت اعتالي تدوين پروتكل هاي امداد و نجات دارد

نتايج اين تحقيق ميتواند چراغ راهي براي اعتالي اهداف هالل احمر در ايران اسالمي باشد.  نتيجه گيري:
مهوري اسالمي مي تواند با بهره گيري از نتايج اين تحقيق، شيوه هاي ديني و شيعي جمعيت هالل احمر ج

موثري را براي ارتقاي سطح كيفي، معنوي خدمات بشر دوستانه در سطح ملي و بين المللي و در هنگام حوادث 
 .ارائه نمايد

  م معظم رهبريكلمات كليدي: امداد و نجات، گفتمان تشيع، انديشه هاي امام خميني (ره)، مقا
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-لبيق بيماران اورژانسي بيمارستاني پذيرش ميزان با هوا آلودگي بين ارتباط
   Air Q مدل از استفاده با سال ده طي تنفسي و عروقي

 سادات فاضله   ،٤رضايي روشنك   ،٣جعفري جنيدي احمد   ،٢دولتي محسن   ،١كرماني مجيد  

  ٥سخائي

 تحقيقات مركز -ايران تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده محيط، بهداشت مهندسي گروه-١ 
   ،Majidkermani@ yahoo.com ايران، تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه محيط، بهداشت تكنولوژي

 تحقيقات مركز -ايران تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده محيط، بهداشت مهندسي گروه-٢ 
   ،mohsendowlati.69@gmail.com ايران، تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه محيط، بهداشت تكنولوژي

 تحقيقات مركز -ايران تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده محيط، بهداشت مهندسي گروه-٣
   ،ahmad_jonidi@ yahoo.com ايران، تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه محيط، بهداشت تكنولوژي

 تحقيقات مركز -ايران تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده محيط، بهداشت مهندسي گروه-٤
   ،rezaei@iums.ac.ir ايران، تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه محيط، بهداشت تكنولوژي

 ايران، پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشكده -ايران پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشكده-٥
FIROOZRH.AS@GMAIL.COM  

  
 مي شمار به انسان سالمت كننده تهديد اصلي عوامل از يكي عنوان به امروزه هوا آلودگي :هدف و زمينه

 فمختل هاي بيماري اثر در بيمارستان به اورژانسي مراجعه و مرگ افزايش موجب ها آالينده باالي ميزان. رود
 اردمو بر تهران هواي آلودگي تاثير بررسي هدف با مطالعه اين. گردد مي تهران شهر جمله از آلوده مناطق در

  .گرفت انجام) ٨٤-٩٣(سالهاي طي تهران در بيماران اورژانسي پذيرش
 هواشناسي هاي شاخص ها، آالينده غلظت اطالعات.باشد مي مقطعي-توصيفي نوع از مطالعه اين :كار روش

 سازمان تهران، زيست محيط اداره تهران، هوا كيفيت كنترل شركت از نياز مورد جمعيتي هاي داده و
 زاراف نرم به ورود جهت نياز مورد مقادير ها، داده سنجي اعتبار از پس. گرديد دريافت آمار مركز و هواشناسي

 مراجعه موارد تعداد محاسبه جهت سپس. گرديد محاسبه اكسل محيط در بهداشتي اثرات سازي كمي و
 طريق از ها بيماري خطر عوامل. گرديد استفاده است شده ارائهWHO توسط كه Air Q مدل از اورژانسي
  .شد تعيين بروز ميزان و سطح سه در نسبي خطر محاسبه

 و يعروق-قلبي هاي بيماري علت به ها بيمارستان به اورژانسي مراجعه موارد تعداد نتايج طبق :ها-يافته
. گرديد برآورد نفر ٥٤٣٥٢ و ٢٠٩٩٠ترتيب به ٨٤-٩٣ سالهاي طي معلق ذرات با مواجه از ناشي تنفسي

 با مواجهه از ناشي از) COPD(ريوي مزمن انسداد بيماري علت به اورژانسي مراجعه موارد تعداد همچنين
 برآورد نفر ٢٩٤١ و ٢٤٥٤ ،١٨٠٦ ترتيب به ازن و نيتروژن اكسيد دي گوگرد، اكسيد دي هاي آالينده
 محاسبه مورد ٢٤٧٨ سال ده طي حاد ميوكارد انفاركتوس از ناشي اورژانسي مراجعه ميزان همچنين. گرديد

  .شد
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 هايبيماري بروز خطر و داده افزايش را بيمارستانها به اورژانسي مراجعه تهران هواي آلودگي :گيري-نتيجه
 تانهابيمارس آمادگي و هوا آلودگي كنترل و كاهش جهت اقداماتي انجام. برد مي باال نيز را قلبي و تنفسي
  .باشد مي فراواني اهميت داراي باشد مي باال هوا آلودگي كه روزهاي در ويژه به اورژانس هاي بخش ازجمله

  
سي، هاي بيماري قلبي، هاي بيماري هوا، كليدي: آلودگيواژه هاي  سي، پذيرش تنف  مدل اورژان

Air Q  
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Industrial Chemical Accidents:  
A Creeping Health Hazard in Iran 

١--  , farin.fatemi@gmail.com 
 
Introduction: Iran is experiencing the process of industrialization quickly and 
exposed to chemical hazards. The statistics of chemical accidents have been increased 
in the recent years in Iran. In June and August 2015, three large explosions and releases 
of toxic vapors happened at chemical warehouses in Ray, Tehran province, in Iran. 
The aim of this article is reviewing the lesson learned of occurred chemical accidents 
with the approach of mitigating them according the core capacities of International 
Health Regulations (IHR .( 
Methods: Using Secondary data and field visiting were the methods of collecting data 
in this study. Secondary data were related to the inspection checklists of Ministry of 
Health. Also, the important industrial zone of Ray, Kahrizak district was selected for 
adopting the core capacities of IHR with the existing capacity in the industrial and 
residential areas .    

Results: Some weak points observed in core capacities of IHR to health hazards in the 
research area. The main challenges for mitigating the impacts of chemical incidents 
come back to the lack of effective surveillance system for chemical accidents and low 
level of safety in chemical plants and warehouses. The other main weaknesses involve 
the lack of residents’ awareness about the hazards of chemicals and not equipped 
health center for the victim management of chemical accidents . 
Conclusion: The research area is not prepared against to chemical accidents both in 
industrial and residential areas. Further studies of human vulnerability are needed for 
improving the weakness points and providing the essential capacities according to 
International Health Regulation. 
 
Chemical hazard| Warehouse| International Health Regulation 
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 اززلزله ناشي خسارات بركاهش بشردوستانه تامين زنجيره تاثيرمديريت
   تهران احمراستان هالل جمعيت موردمطالعه

  حسين رحيمي

  چكيده
ـــارات كاهش و زلزله وقوع زمان در بحران مديريت فرايند موفقيت در گذار اثر فاكتور ترين عمده  و خس
 قشن بحران تأمين، زنجيره كل در كه چرا اســت، دوســتانه بشــر تامين زنجيره مديريت آن از ناشــي تلفات

 دهايفرآين كليه شــامل دوســتانه بشــر تامين زنجيره مديريت. كندمي ايفا را اي كننده تعيين و اســاســي
ـــيب هاينيازمندي تمامي و خدمات تجهيزات، كاالها، توزيع و نگهداري نقل، و حمل تأمين، برآورد،  آس
ــدمي امدادي هايتيم و ديدگان  ميزان به شــده تعيين هايمكان در و ممكن زمان كمترين در بايد كه باش

 هب نيازمندان براي مشكالت كمترين داراي و دقيق و علمي روش با و نظر مورد هايتيم و افراد به نياز مورد
 هالل جمعيت بشردوستانه تامين زنجيره مديريت تاثير ميزان تعيين هدف با پژوهش اين.برسد هاآن دست
 شامل اينمونه نظرهاي بررسي و گردآوري به زلزله زمان در تلفات و خسارات كاهش بر تهران استان احمر
 ،هدف نظر از پژوهش اين. است پرداخته تهران شهر بحران مديريت بخش مديران و كارشناسان از نفر ١٨٦

. ستا پيمايشي -توصيفي تحقيقات زمره در روش نظر از پژوهش همچنين. است كاربردي تحقيقات نوع از
ــتفاده ايكتابخانه روش از اطالعات گردآوري براي ــنامه روش از نيز ميداني بخش در گرديد، اس ــش  ايپرس
 فاسميرنو -كلموگروف آزمون ابتدا هافرضيه آزمون براي تحقيق اين در. شد استفاده هاداده گردآوري براي
ستفاده هاداده توزيع بودن نرمال بررسي براي  زا يكي از هاداده بودن نرمال عدم يا نرمال به توجه با و شد ا

ستفاده اينمونه يك T يا ايدوجمله هايآزمون  همه آن، هاييافته تحليل و هاداده گردآوري از پس. شد ا
ضيات ضيه همچنين، شدند پذيرفته فرعي فر صلي فر  شپذير مورد و گرفت قرار آزمون مورد هم تحقيق ا

 اهشك بر تهران استان احمر هالل جمعيت بشردوستانه تامين زنجيره مديريت گفت توانمي پس شد واقع
  .دارد دار معنا تاثير زلزله زمان در تلفات و خسارات

  
ستانه تأمين زنجيره مديريت: كليدواژه شردو سارات كاهش |ب شاركت |تلفات و خ  |هماهنگي و م

  امدادي پشتيباني |ريزي برنامه
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 به توجه با برابري آيا تهران؛ در نشاني آتش ايستگاههاي توزيع وضعيت بررسي
   دارد؟ وجود جمعيت تراكم

  ٤رنجبر مريم ،٣هاروني قائداميني غالمرضا ،٢محمّدي فرحناز ،١قياسوند حسام

   ،hesambs82@gmail.com سالمت، بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز -توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-١ 
   ،mohammadifarahnaz@gmail.com سالمت، بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز -توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-٢ 
   ،Gholamreza Qaedamini Harouni اجتماعي، رفاه مديريت تحقيقات مركز -توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-٣

  maryam.ranjbar.75@gmail.com سالمت، بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز -توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-٤ 

  
 شــب در و نفر ميليون ١٠ از بيش روز طول در آن جمعيت كه اســت كالنشــهري تهران: هدف و زمينه
ست نفر ميليون ٨ حدود س شده موجب آن صنعيت اهميت و اقتصادي سياسي، جغرافيايي، موقعيت. ا  تا

ضعيت با كه شيم مواجه سوزي آتش جمله از آن پيامدهاي و ها زلزله بروز هنگام در برانگيزي چالش و  .با
ضر پژوهش از هدف ستگاههاي توزيع در نابرابري ميزان برآورد حا شاني آتش اي ست تهران شهر در ن  زا تا ا

 قتضيم امكانات و تشكيالت ي توسعه براي ريزي برنامه و گيري تصميم جهت مقتضي اطالعات طريق اين
  . گيرد قرار سياستگذاران اختيار دذ

صيفي نوع از پژوهش :كار روش ست تو ستفاده با و مقطعي صورت به كه ا  و تعداد به مربوط هاي داده از ا
ستگاههاي پراكنش شاني آتش اي ست شده انجام تهران شهر در ن  آتش سازمان از نظر مورد هاي داده. ا
شاني  در نابرابري ي سنجه بعنوان جيني ضريب مقادير و شده آوري جمع تهران شهر ايمني خدمات و ن
ستگاهها توزيع ستفاده با تهران گانه ٢٢ مناطق جمعيت تراكم به توجه با اي سته از ا  محيط در DASP ي ب

STATA است شده محاسبه ؛١٤ ي نسخه.  
 جيني ضــريب كه دارد وجود تهران شــهر ســطح در نشــاني آتش ايســتگاه ١٢٣ حاضــر حال در: ها -يافته

  .شد برآورد ٠,٣٢٧ آنها توزيع در نابرابري
ــاني امداد كه آنجا از :گيري نتيجه ــوزي آتش جمله از زلزله پيامدهاي نيز و زدگان زلزله به رس  هب بايد س
شاني آتش ايستگاههاي توزيعي الگوي حاضر حال در باشد، اثربخش صورت  بر مبتني و متوازن تهران در ن
 ايســتگاههاي تعداد بايد بنظر و اســت مشــهود بيشــشــتر مركزي مناطق در ويژه به امر اين و نبوده عدالت
  .شود ايجاد مناطق اين در ي بيشتر

  
  جيني ضريب |نشاني آتش ايستگاه |زلزله |واژه هاي كليدي: نابرابري
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 ٨٨  

   كيفي مطالعه يك ثانيه درچند زندگي ناگهاني فروپاشي بم زلزله تجربه
  ٤نژاد يوسف صادق ،٣جهانگيري كتايون   ،٢زاده خدادادي علي ،١قميان زهره  

 زشكيپ علوم دانشگاه -ايران تهران. بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست محيط و ،ايمني سالمت دانشكده-١ 
 پزشكي علوم دانشگاه زيست محيط و ،ايمني سالمت دانشكده-٢  ،zghomian@gmail.com بهشتي، شهيد
 دانشكده-٣  ،akhodadadi67@gmai.com بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -ايران تهران. بهشتي شهيد
 بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -ايران تهران. بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست محيط و ،ايمني سالمت

katayounjahangiri@yahoo.com،  شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست محيط و ،ايمني سالمت دانشكده-٤ 
  yusefnejad785@yahoo.com بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -ايران تهران. بهشتي

  
 را زلزله اين كه كساني نگاه اساس بر مردم زندگي بر زلزله تاثير ازمنظر بم زلزله به پژوهش اين در :مقدمه
 ايروســ زلزله برابر در مناســب وپاســخ آمادگي ، پيشــگيري دانش زيرا اســت شــده پرداخته اند كرده تجربه
  آيد مي دست به اند كرده درك را ها بحران اين كه مردمي تجارب بررسي راه از تنها ها، بحران
 ) Content analysis( محتوي تحليل روش با كه اســـت كيفي مطالعه يك از قســـمتي مقاله اين :روش
سفند تا ازدي شتن پژوهش به ورود معيار.  شد انجام بم شهر در ١٣٩٤ سال ماه ا  زمان در زلزله تجربه دا
 داده باعاش تا گيري نمونه و هدف بر مبتني گيري نمونه روش.  بود تحقيق اين در شركت تمايل و بم زلزله

صاحبه از اطالعات آوري جمع جهت.  يافت ادامه طبقات و كدها وتكميل ها  سوال با يافته ساختار نيمه م
ــتفاده) كنيد بيان زلزله از را خود تجربه كنيد لطف( باز ــاحبه حين در.  شــد اس  نكنندگا شــركت با مص

   شد پرسيده كنندگان شركت از كه شد استخراج ديگري سواالت
 به مقاله دراين.  بودند مرد % ٥٠ و زن آنها %٥٠ كه. بودند نفر ١٠ پژوهش دراين كنندگان شــركت :نتايج
صلي يكي ست به ي ها مايه درون ترين ازا صاحبه از آمده د ست شده پرداخته كنندگان شركت م  اين.  ا

شي از عبارت مايه درون صلي طبقه با ثانيه درچند زندگي ناگهاني فروپا شي تاثيرات ا شي از نا  طبقا و فروپا
 دادن دست از زندگي، شرايط شدن سخت  ، جسمي هاي آسيب زندگي، ساختهاي زير بر تاثير (فرعي ت

  .شد با مي) نزديكان ناگهاني
 رزشا دهنده نشــان كه.  يافتيم دســت زندگي ناگهاني فروپاشــي مايه درون به مقاله دراين :گيري نتيجه

 لزلهز بخصوص طبيعي بالياي بازماندگان و مصدومين مشكالت از صحيح درك با رابطه در كيفي مطالعات
  باشد مي
  

  . زندگي پاشي فرو ، بم ، زلزله ،تجربه كيفي كليدي: مطالعهواژه هاي 
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 ٨٩  

   ملي اعتباربخشي استانداردهاي طراحي
  ٢خانكه حميدرضا     ،١عرب آبادي عباس معصومه  

 در سالمت تحقيقات مركز - توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه - كودكيار خيابان - دانشجو بلوار - ولنجك-١ 
   ،m.abasabadi85@yahoo.com توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه -باليا و حوادث

 در سالمت تحقيقات مركز - توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه - كودكيار خيابان - دانشجو بلوار - ولنجك-٢ 
  hamid.khankeh@ki.se توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه -باليا و حوادث

  

شي :هدف و زمينه ستاني اعتباربخ سيار ابزاري عنوان به بيمار ست درماني خدمات كيفيت ارتقاء در مؤثر ب  ا
 لزوم و كشــور اقليمي شــرايط عليرغم. رود مي كار به كشــور درماني مراكز ارزشــيابي براي حاضــر درحال كه

 است پايين بيمارستانها آمادگي ميزان كه داده نشان متعددي مطالعات باليا، و حوادث در بيمارستانها آمادگي
ستانداردهاي در و شده مقوله اين به كافي توجه نيز موجود ا ست ن ساس. ا  ركد ارتقاء بر سنداي تأكيدات برا

  .بود يبيمارستان خطر مديريت بر تأكيد با استانداردها اين بازنگري به نياز بيمارستانها، بودن ايمن و خطر
ــي اســتانداردهاي ابتدا در :كار روش  شــامل باليا و حوادث زمينه در دنيا معتبر بيمارســتاني اعتباربخش

ستانداردهاي ستراليا ACHSو كانادا CCHSAامريكا، JCI،JCAHOا سه يكديگر با و بررسي ا  .شدند مقاي
 و شد انجام نيز حوادث آماده بيمارستانهاي معيارهاي مورد در صاحبنظران، از نفر ١٠ با مصاحبه همچنين

  .گرديد طراحي كشور بيمارستاني باليا و حوادث خطر مديريت اعتباربخشي استانداردهاي سپس
ستانداردهاي: ها يافته  اين كه داده اختصاص خود به را ها سنجه كل ١% از كمتر ايران در باليا و حوادث ا
 برنامه وجود بر تأكيد با JCAHOاستانداردهاي استانداردها، كاملترين. است ٥ -٨% كشورها ساير در ميزان

 خطر اهشك بر كشورها اكثر تمركز بيمارستاني، آمادگي بر تأكيد با ما استانداردهاي عليرغم. است ايمني و
شگيري،( باليا و حوادث ستاني آمادگي و اثر كاهش پي صاحبه نتايج. بود)بيمار شان ها م صها داد ن  يشاخ

 شآموز و تمرين راهنماها، برنامه، تدوين خطر، مناسب،ارزيابي مديريتي ساختار شامل آماده بيمارستانهاي
 در كه گرديد تدوين سنجه٣٨ طي رويكرد اين با باليا و حوادث خطر مديريت استانداردهاي. است كاركنان

  .يافت افزايش استانداردها حجم%٤,٢ به ٩٥ اعتباربخشي جديد نسخه
 وقوع زا پيشــگيري ســمت به بايد كشــوري اســتانداردهاي المللي، بين تأكيدات به توجه با: گيري نتيجه

ــتان آمادگي و ايمني حوادث، ــد خارجي و داخلي فوريتهاي و حوادث برابر در بيمارس  زا رويكرد تغيير. باش
 فزايشا در مؤثري گام) اثر كاهش و پيشگيري( باليا و حوادث خطر مديريت سمت به) پاسخ( باليا مديريت

    .بود خواهد بيمارستانها ارشد مديران براي خطر از درك
  

  بيمارستاني آمادگي خطر، ،مديريت بيمارستاني اعتباربخشي كليدي استانداردهايواژه هاي 
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 طراتمخا تمام بارويكرد وباليا درحوادث بيمارستان آمادگي برنامه سازي پياده
   كرج باهنر شهيد دربيمارستان

  ٣صالحي نسرين   ،٢الهي احمد   ،١زاده اله فيض سيما  

 -عظيميه-كرج-٢  ،sfeizolahzadeh@gmail.com البرز، پ ع -درمان معاونت- ٥ بوستان. عظيميه كرج-١ 
 ع -درمان معاونت -٥ بوستان -عظيميه-كرج-٣  ،elahi84@gmail.com البرز، پ ع -درمان معاونت -٥ بوستان

  nasrinsalehi105@gmail.com البرز، پ
  

 اي عمده نقش سالمت وحوزه است سالمت ،حفظ انسانها دغدغه اولين وباليا حوادث بروز از بعد: هدف و زمينه
 موءثر پاسخ ارائه و مختلف وبالياي باحوادث مقابله جهت حوزه اين آمادگي. دارد نياز اين كردن دربرآورده

 هدرنتيج بيمارستان صدها درسراسرجهان ساالنه. است برخوردار اي ويژه ازاهميت بيمارستانها خصوصاًدرسطح
 گسل درمسير قرارداشتن به باتوجه البرز استان. دهند مي دست از خودرا كارآيي يا شده تخريب طبيعي بالياي

 تاناس پذيرترين آسيبب( تهران با مجاورت و نامناسب شهرسازي باال، جمعيت تراكم كرج، رودخانه همچنين و
 اهميت به وباتوجه اساس براين. دارد وباليا دربرابرحوادث باال آمادگي باميزان مراكزدرماني نيازبه) دربرابرزلزله

 استمرار حفظ-١ باهدف را وحوادث دربرابرباليا بيمارستان آمادگي برنامه كه شدند برآن پژوهشگران موضوع
 دربيمارستان باليا از ناشي ورواني جسمي وميروصدمات مرگ كاهش-٣ و باكيفيت مراقبت تأمين-٢ عملكرد

  . دهند استقرار كرج باهنر شهيد
 آمادگي و مديريت شيوه تغيير و بيمارستان عملكرد ارتقاء درجهت و  HSR طرح درقالب مطالعه اين :كار روش
 هبرنام كتاب" استفاده مورد ابزار و كرج باهنر شهيد بيمارستان طرح اجراي محل. شد وفوريتهاانجام درباليا

 هبرنام: از بود عبارت پژوهش اجراي مراحل. بود)وهمكاران خانكه( "وباليا درحوادث بيمارستاني آمادگي كشوري
 به ماه شش مدت درطي كه بود تمرين اجراوارزشيابي و سناريو طراحي كاركنان، آموزش سازماندهي، ريزي،
 مادگيآ كشوري استقراربرنامه از بعد و قبل آمادگي، ارزيابي ابزاز با بيمارستان آمادگي سپس. درآمد اجرا مرحله

  .شد سنجش بيمارستاني
 رياژ،ت امنيت، و ايمني كنترل، و فرماندهي هاي؛ مؤلفه براي بيمارستان، آمادگي كليدي مؤلفه ٩ بين از: ها -يافته
 براساس. شد دوينت عملياتي برنامه بيمارستان بحران كميته توسط تداركات، و پشتيباني مديريت ني، انسا نيروي
 و درصد١٧ ترتيب به برنامه سازي پياده از بعد و قبل بيمارستان آمادگي ميزان شده انجام تمرين ارزيابي نتايج
  .شد تدوين مركز براي برابرباليا در بيمارستان آمادگي برنامه سند همچنين. گرديد برآورد درصد ٧٥,٥

 در يمارستانب پاسخ نحوه بر زيادي تاثير باليا برابر در بيمارستان آمادگي برنامه اجراي و طراحي :گيري -نتيجه
  .دارد ومير مرگ ميزان كاهش و باليا وقوع زمان

  باليا به پاسخ بيمارستان، آمادگي هاي كليدي باليا،واژه 
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 ٩١  

 در تهران مطهري شهيد سوختگي و سوانح بيمارستان آمادگي وضعيت بررسي
   موردي مطالعه يك: استاندارد ابزار از استفاده با باليا و حوادث مقابل

  ٣دالوندي اصغر ،٢خانكه حميدرضا ،١كريميان آرام

 كردستان، پزشكي علوم دانشگاه -پيراپزشكي دانشگده. كردستان پزشكي علوم دانشگاه-١ 
ar.bio67@gmail.com،  و ستيبهزي علوم دانشگاه -پرستاري دانشكده -توتانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-٢ 

 لومع دانشگاه -پرستاري دانشكده - توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-٣  ،hamid.khankeh@ki.se توانبخشي،
  dalvandi@uswr.ac.ir توانبخشي، و بهزيستي

  

 واحدهايي اولين جز درماني - بهداشتي مراكز و ها بيمارستان باليا و حوادث وقوع هنگام در :هدف و زمينه
 ومينمصد نجات و مير و مرگ كاهش در تواند مي آنان، موقع به و بهينه درماني -بهداشتي خدمات ارائه كه هستند

 از ناشي عوارض درگير كه هستند مراكزي اولين جز ها بيمارستان. باشند داشته اي كننده تعيين و حياتي نقش
 ازمندني آنها به پاسخ كه كنند مي ايجاد را فردي به منحصر مشكالت حوادث اين. شوندمي مترقبه غير حوادث
 لمقاب در تهران سوختگي و سوانح بيمارستان آمادگي وضعيت بررسي حاضر مطالعه هدف. باشد مي آمادگي
  .باشدمي استاندارد ابزار از استفاده با باليا و حوادث
 پژوهش محيط عنوان به تهران مطهري شهيد سوختگي و سوانح بيمارستان موردي، مطالعه اين در: كار روش

 ستا جهاني بهداشت سازمان استاندارد ليست چك اطالعات، آوري گرد ابزار. شد انتخاب تصادفي غير صورت به
 روش به ها داده. گرفت قرار استفاده مورد پايايي و روايي انجام از پس كه باشد مي سوال ٩٢ و مولفه ٩ شامل كه

 توصيفي آمار هاي شاخص از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه. شد آوري جمع محقق توسط مشاهده و مصاحبه
  .گرديد انجام
 مورد بيمارستان) ٢٧٣ كلي نمره از ١٧٧ ميانگين نمره( زياد آمادگي پژوهش، هاي يافته كلي طور به: ها -يافته

 مولفه در بيمارستان آمادگي بررسي، مورد هاي مولفه نظر از. دهد مي نشان باليا و حوادث مقابل در را مطالعه
 ايشافز امنيت، و ايمني ارتباطات، هاي مولفه در و خوب سطح در انساني نيروي و ترياژ كنترل، و فرماندهي هاي

  .گرفتند رارق متوسط سطح در بال از بعد بازيابي و تداركات و پشتيباني مديريت حياتي، خدمات استمرار ظرفيت،
 مورد تانبيمارس متوسط آمادگي و باليا و حوادث مقابل در بيمارستاني آمادگي اهميت به توجه با :گيري نتيجه
 رگزاريب و مقوله اين به بيمارستاني و كشوري سطح در مديران ويژه توجه پژوهش، هاي مولفه بيشتر در مطالعه

  .گردد مي پيشنهاد بيمارستان كاركنان و مديرلن براي باليا و حوادث مقابل در آمادگي آموزشي هاي دوره
  

ستاني آمادگي :كليدي هايواژه  ستان |باليا و حوادث با مقابله ملي برنامه |بيمار  و انحسو بيمار
  باليا و حوادث |مطهري شهيد سوختگي
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 ٩٢  

   وباليا حوادث در مادر شير با تغذيه اهميت
  مرضيه عبادي

  
 مي محسوب جهان اول كشور ١٠ جزء ازآن ناشي ومير مرگ و حوادث شيوع نظر از ايران :مقدمه

 و غذا به دسترسي وعدم توزيع روند در اختالل توليد، منابع تخريب به منجر اغلب غيرمترقبه حوادث.شود
 از يهتغذ سوء به ابتال براي ويژه استعداد علت به شيرخواران ميان اين در و شود مي. و سالم آشاميدني آب

 خطر هب شوند مي تغذيه مادر شير با كه شيرخواراني براي.هستند اي تغذيه پذير آسيب هاي گروه مهمترين
 تمداخال مهمترين از مادر شير با تغذيه از حمايت و اساسي بحران يك حوادث در مادر شير با تغذيه افتادن
 مادر شير با تغذيه ترويج و حمايت حفظ، اهميت بر تاكيد جهت مقاله اين.آنهاست حيات حفظ جهت

  .است شده نگاشته باليا و درحوادث
 سايتهاي و مقاالت و كتب درجديدترين اينترنتي جستجوي از و بوده مروري پژوهش اين: ها روش و مواد
  .است شده استفاده آن نگارش در علمي
 به.حرانهاستب در حتي شيرخواران تغذيه روش ايمنترين و مطلوبترين كاملترين، شيرمادر با تغذيه :ها يافته
 يك.رددگ مي استقالل و خودكفائي به منجر است مختل رساني كمك كه شرايطي در شيرمادر با تغذيه عالوه
   .نمود پيشگيري مادر شير با انحصاري تغذيه زودرس شروع با توان مي را نوزادان هاي مرگ از پنجم

 ايه برنامه هدف مهمترين.دارد قرار اولويت در زده بحران شيرخواران براي شيرمادر با تغذيه: گيري نتيجه
 جهت اند كرده قطع را شيردهي كه مادراني به كمك و پستان از شيردهي حفظ دربحرانها، شيرخوار نجات

 نفس هب اعتماد تقويت شيرخوار، جاي به مادر تغذيه به غذايي منابع اختصاص طريق از شيردهي ازسرگيري
 مي ديده آسيب خانوارهاي وضعيت دقيق ارزيابي بدون شيرخشك توزيع از اجتناب و شيرده مادران

 قويتت بحران شرايط در مقابله براي را مادران توانايي حادثه، وقوع از قبل شيرمادر با تغذيه از حمايت.باشد
  .كند مي
  

  باليا و حوادث |شيرمادر |هاي كليدي: تغذيهواژه 
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 ٩٣  

   يابال و حوادث مديريت در كشور استثنايي مدارس بهداشتي مراقبين آمادگي
  ٤نصيري علي   ،٣سهرابي احمد   ،٢مقدم ذاكري معصومه   ،١آبادي دولت عباسي زهرا  

 علوم گاهدانش -تهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده شرقي، نصرت خيابان توحيد، ميدان تهران،-١ 
 دانشكده شرقي، نصرت خيابان توحيد، ميدان تهران،-٢  ،zahra_abasi2000@yahoo.com تهران، پزشكي

   ،mzakerimo@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري
 ايران، پزشكي علوم دانشگاه -پيراپزشكي دانشكده ايران، پزشكي علوم دانشگاه پرديس همت، اتوبان-٣ 

ahmadsohrabi1368@gmail.com،  و مديريت دانشكده ياسمي، رشيد خيابان وليغصر، خيابان تهران،-٤ 
 alinasiri2@yahoo.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي رساني اطالع

  

. است رواني و ذهني جسمي توان-كم كودكان جمله از كودكان تمامي حق ايمن، مدارس در تحصيل :مقدمه
 مدارس در باليا و حوادث به پاسخ آمادگي افزايش جهت مناسب راهكار به دستيابي هدف با حاضر مطالعه

  .گرديد انجام استثنايي
 گيري-نمونه روش با گروهي-تك آزمون-پس -آزمون-پيش روش به حاضر اي-مداخله مطالعه در :كار روش
 مطالعه دوار استان، هر نمايندگان عنوان به كشور استثنايي مدارس بهداشتي مراقبين از نفر ١٩ دسترس، در آسان
 مديريت مفاهيم زمينه در عملي و تئوري هاي-آموزش ساعت ٢٥ مدت به روزه سه كارگاه يك طي در. شدند

 و حوادث در كودكان از اجتماعي-رواني هاي-حمايت مدارس، در اي-سازه-غيره سازي-مقاوم و باليا و حوادث
 با موزشآ از پس و قبل. گرديد ارائه مختلف آموزشي-كمك ابزار از استفاده با بزرگساالن تدريس -روش با باليا

 دهش گردآوري هاي-داده انتها در. گرديد ارزيابي فوق حيطه سه در افراد آگاهي ساخت پژوهشگر ابزار از استفاده
 ""=:spss<span style="font-family: " b="" nazanin";="" font-sizeآماري افزار-نرم از استفاده با

12pt;="" mso-bidi-language:="" fa;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-

hansi-theme-font:="" mso-ascii-font-family:="" "times="" new="" roman";="" mso-

hansi-font-family:="" roman";"=<"" شدند تحليل استنباطي و توصيفي آماري هاي-تست و.  
 آزمون نتايج. بودند پرستاري كارشناسي مدرك داراي %٤٢,١ و زن كنندگان،-شركت %٧٨,٩: ها- يافته

 مباني حيطه سه هر در آموزشي مداخله از بعد افراد دانش سطح داد نشان زوجي تي و اسميرنوف كولموگروف
-P ٠٠١/٠( است يافته افزايش اجتماعي-رواني هاي-حمايت و اي-غيرسازه سازي-مقاوم باليا، و حوادث مديريت

value >.(  
 و حوادث وقوع زمان در رواني-ذهني جسمي، توان-كم افراد و آموزان-دانش كه-اين به توجه با: گيري- نتيجه

. داد يشافزا آنها مراقبين در را باليا به پاسخ آمادگي ظرفيت است الزم هستند، پذير-آسيب هاي-گروه جز باليا،
 افزايش در تخصصي و اي-دوره منظم، هاي-آموزش دريافت صورت در استثنايي مدارس بهداشتي مراقبين
 وجهت با. نمايند ايفا را مهمي نقش توانند-مي ايمن مدارس به دستيابي هدف با آموزان-دانش و مدارس -آمادگي
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 ٩٤  

 اين در الزم هاي-آموزش نيز آنها ي-خانواده كودكان، بر عالوه است الزم نيز توان-كم كودكان هاي-توانايي به
  .نمايند دريافت نيز را زمينه

  
  باليا و حوادث مديريت |آمادگي |بهداشتي مراقبين |استثنايي هاي كليدي : مدارسواژه 
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 ٩٥  

   ترافيكي حوادث كنترل در شدن ديده و ديدن تاثير
  ٢بهرامپوري سعيده   ،١بهرامپوري حميدرضا  

    ،bahrampouri@gmail.com ،- -ايران تهران، ايران، مكانيك مهندسان انجمن عضو مكانيك، مهندسي ارشد كارشناس-١ 
 -يرانا تهران، توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه باليا، در سالمت آموزشي گروه فوريتها، و باليا در سالمت ي  دانشجوي-٢

 s_bahrampouri@yahoo.com بهزيستي، علوم دانشگاه

  

 ضريب افزايش اي،جاده و ترافيكي حوادث كاهش در تأثيرگذار عوامل ترينمهم از يكي: هدف و زمينه
 لحظه از) PIEV(العملعكس و ديد زمان. باشدمي مناسب فرصت در موانع شدن ديده و راننده توسط ديدن

 شارف شامل كه بدن مختلف اجزاي به تصميم انتقال وسيلهبه العملعكس بروز تا مانع كردن خطر احساس
 مهدك روي بر دست دادن فشار يا و گاز پدال روي از پا برداشتن يا دادن فشار يا ترمز پدال روي به پا دادن
 كيترافي حوادث كنترل در شدن ديده و ديدن تأثير تبيين باهدف مطالعه اين. شودمي شامل را است بوق

  .است شده نگارش
 تجربيات و موجود علمي مقاالت كتب، از شدهآوريجمع هايداده بر مشتمل حاضر مطالعه :كار روش

  .است شدهارائه مروري مطالعه قالب در و بوده نويسنده
 سرعت و بنديرنگ ارتفاع، ازنظر مختلفي هايگروه به ايجاده خودروهاي شدن، ديده منظر از: ها -يافته

. شودمي ارائه مقاله متن در سوانح كاهش در شدهاشاره عوامل از يك هر تأثير و شوندمي تقسيم حركت
 بنابراين ند؛كنمي پيدا اشياء به نسبت مختلفي ديد زاويه خودرو، سرعت نسبت به رانندگان ديدن، نظرازنقطه

 ديد انميد شودمي زياد نقليه وسيله سرعت افزايش با كه خودرو كردن ترمز هنگام توقف مسافت مقابل در
 يزن كوچك نقليه وسايط راكبين و عابران ديگر طرف از. دارد عكس نسبت خودرو سرعت با راننده مؤثر
  .شوند تصادف بروز از مانع بيشتر شدن ديده با حوادث ايجاد دوم عامل عنوانبه توانندمي

 دنش ديده و راننده ديدن منظر از جاده سوانح اصلي عامل عنوانبه خودرو ابتدا مقاله اين در: گيري-نتيجه
 عابران ايمني موارد ادامه در و معرفي حوادث كاهش در مختلف پارامترهاي فني تأثير و شدهتحليل خودرو
  .ستا شده ارائه ايجاده تصادفات از پيشگيري جهت كوچك نقليه وسايط ساير و دوچرخه راكبين و پياده

  
  ديدن ضريب. ترافيكي حوادث:  واژه هاي كليدي
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 ٩٦  

   باليا به موثر گويي پاسخ در ضرورت يك: مشترك اقدام برنامه تدوين
  ٣طالبي فرزانه   ،٢اردالن علي   ،١قنبري وحيد

 هران،ت پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده-١ 
vahid.gh13@gmail.com،  بهداشت، دانشكده -ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده-٢ 

 ان،كرم كرمان، پزشكي علوم دانشگاه كرمان، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، معاونت-٣  ، تهران، پزشكي علوم دانشگاه
  كرمان، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، معاونت -ايران

  

. اشدب مي باليا به بخش اثر گويي پاسخ اصول از يكي شده درك و مشترك اقدام برنامه و همكاري :مقدمه
 و يابال ديدگان آسيب به مراقبت ارائه مسئول هاي سازمان ميان همكاري به نياز مشترك ريزي برنامه اين

 تدوين معيارهاي و اصول تدوين حاضر مطالعه از هدف. دارد نياز مراقبتي خدمات دهنده ارائه سازمانها ساير
  .بود سالمت حوزه پشتيبان و همكار و مسئول سازمان توسط باليا به گويي پاسخ مشترك برنامه
 نمايندگاني كنندگان شركت. گرديد اجرا گروهي بحث روش با و كيفي رويكرد با حاضر مطالعه :روش

 وينتد عنوان با اي جلسه. بودند كرمان استان در باليا مديريت در پشتيبان و همكار مسئول، هاي سازمان
 ها فوريت و باليا در سالمت نظام پاسخ ملي برنامه كاركردهاي بر مبتني باليا در گويي پاسخ مشترك برنامه

)EOP (از هريك در مشترك برنامه تدوين چگونگي با ارتباط در را خود نظر افراد از يك هر. گرديد برگزار 
 فرادا نظرات. گرفت مي قرار بررسي و بحث مورد افراد ساير توسط سپس. كردند مي بيان EOP كاركردهاي

  .گرديد تدوين كاركردها از هريك در مشترك برنامه تدوين اصول سپس. شد ثبت و ضبط
 صمشخ ملي، گويي پاسخ برنامه يك تدوين: از بودند عبارت شده پيشنهاد راهكارهاي مهمترين :نتايج
 هر نيازهاي و هاي توانمندي بر مبتني هاي نامه تفاهم انعقاد سازمان، هر توانمنديهاي و وظايف كردن

 هاي سازمان وظايف ابالغ ديگر، هاي سازمان ساير به سازمان هر شده تدوين وظايف شرح آموزش سازمان،
 ماميت براي مشترك اطالعاتي هاي ساخت زير ايجاد وظيفه، هر در مسئول سازمان توسط پشتيبان و همكار

  .ها سازمان
 گذاري شتراكا به نياز گويي پاسخ مشترك برنامه تدوين به كه باشد مي اين بيانگر شده بيان نتايج :بحث
 عناصر تواند مي ها سازمان ساير به ها برنامه اين آموزش و ها سازمان از يك هر در شده نوشته هاي برنامه
  .باشد مشترك گويي پاسخ هاي برنامه به يابي دست در اصلي

  
  .هماهنگ |مشترك |گويي پاسخ |ريزي برنامه |باليا:  واژه هاي كليدي
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 ٩٧  

 جامعه هاي سازمان مشاركت بعد از آوري تاب ارتقاء در باليا خطر ادراك تاثير
   دولتي و محور

  ٣يارمحمديان حسين محمد ،٢آرا كيوان محمود ،١رضايي فاطمه

 ١-f.rezaei.ms@gmail.com- پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده دانشجويي، هاي پژوهش كميته 
   ،f.rezaei.ms@gmail.com اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه

٢- keyvanara@mng.mui.ac.ir پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه 
keyvanara@mng.mui.ac.ir،  

٣- -mhyarm@yahoo.com پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه 
mhyarm@yahoo.com  

  

 مشاركت و خودكفايتي مداخله، آموزش، شامل سطح ٤ به حداقل جامعه يك آوري تاب گذشته مطالعات اساس بر :مقدمه

 فرهنگ و ها پتانسيل به توجه با اي جامعه هر در بايد بعد هر از است موثر باليا خطر ادراك در كه آنچه. است شده بندي تقسيم

  .شد خواهد بحث دولتي غير و محور جامعه هاي سازمان بعد از ادراك و يادگيري هاي پروسه مطالعه اين در. گردد تعريف آن

 دولتي غير و محور جامعه هاي سازمان بعد از باليا خطر ادراك راهكارهاي تعيين هدف با جامع مرور يك مطالعه اين :روش
 كتب، ها، نامه پايان ،Proquestو ISI، Pubmed، Scopous ، Ovid هاي پايگاه مقاالت مطالعه مورد منابع. است

  .است المللي بين هاي سازمان و دولتي مستندات
 هر كه گرديد معرفي محور جامعه بعد از باليا خطر ادراك راهكارهاي عنوان به محوري مؤلفه ١٥ مطالعه اين در :ها يافته
 ارتقاء در باليا خطر ادراك نقش) ١: است زير موارد شامل ها مولفه اين. دارند را خود خاص اجرايي روش و مفاهيم كدام

 مؤلفه) ٣ آوري، تاب و ظرفيت ايجاد پذيري، آسيب كاهش با باليا خطر ادراك رابطه) ٢ ، محور جامعه آوري تاب فرهنگ
 و دولتي غير هاي سازمان هماهنگي و همكاري ارتقا در باليا خطر ادراك نقش) ٤ ، چيست محور جامعه آوري تاب هاي

 جامعه آمادگي ايجاد و باليا خطر ادراك در اجتماعي هاي شبكه نقش اجتماعي، هاي رسانه نقش بررسي) ٥ ، محور جامعه
 ايجاد در خصوصي بخش نقش) ٧ محور، جامعه آوري تاب ايجاد در سالمت نظام نقش) ٦ ها، فوريت به پاسخ در محور
 تمرين( آموزشي هاي برنامه وجود نقش) ٩ باليا، خطر كاهش ريزي برنامه در جامعه مشاركت) ٨ محور، جامعه آوري تاب

 ادراك آيا) ١١ آوري، تاب طريق از جامعه حاكميت)١٠ جامعه،) مسن(پذير آسيب افراد براي باليا برابر در آمادگي) مانور و
 ادراك نقش) ١٢ و باشد؟ اختصاصي بايد يا است موثر باليا خطر كاهش در مخاطرات تمامي رويكرد بكارگيري در باليا خطر
  .باليا برابر در آمادگي در اتكايي خود و كارآمدي خود ايجاد در باليا خطر

 آوري تاب ايجاد و باليا خطر ادراك در جامعه مشاركت با مرتبط هاي فعاليت از تصوير يك مطالعه اين در : گيري نتيجه
 رخط ادراك در تغيير حال در محيط با سازگاري براي جامعه مستمر مشاركت راستا اين در. است شده داده نشان اجتماعي

  .است موثر ها فوريت و باليا

  مشاركت محور، جامعه هاي سازمان آوري، تاب باليا، خطر، هاي كليدي : ادراكواژه 
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 و درمان بهداشت، وزارت هايمعاونت از يكي سازماني آوريتاب ارزيابي
   بحراني شرايط به پاسخ در پزشكي آموزش

 علي مهندس ،٣آبادي دولت عباسي زهرا   ،٢يارمحمديان محمدحسين   ،١چيان عتيقه گلرخ  

  ٤مظاهري

 1 -- ، atighechian.g@gmail.com ،  2-- ، mhyarm@yahoo.com ،  3-- ، 
zahra_abasi2000@yahoo.com ،  4-- ، a.mazaheri2007@gmail.com 

  

 در .است بوده اخير هايسال در مهم بسيار مفاهيم از يكي بحراني شرايط برابر در آوريتاب :هدف و زمينه
 كه ايگونه به است شده هابحران برابر در آورتاب هايسازمان به زيادي نسبتا توجه اخيراً راستا همين

 هدف .نمايند آورتاب بحراني شرايط برابر در را خودشان تا نمايند تالش بايد خصوصي و دولتي هايسازمان
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت هايمعاونت از يكي در سازماني آوريتاب ميزان ارزيابي پژوهش اين انجام از

  .بود بحراني شرايط در پزشكي
 كارشناسان و مديران كليه مطالعه، مورد جمعيت. است شده انجام كمي صورت به پژوهش اين :كار روش
 ادهس تصادفي روش طريق از گيرينمونه. بودند پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت هايمعاونت از يكي
 آوريابت مفاهيم تبيين و سازماني بحران مديريت آموزشي دوره يك برگزاري از پس منظور بدين. شد انجام

 حضور هب منوط پرسشنامه تكيمل. نمايند مشاركت پرسشنامه تكميل در تا شد خواسته افراد از سازماني،
 مانوس مك سازماني آوريتاب پرسشنامه طريق از نفر ٨٠ نظرات پژوهش اين در. بود آموزشي دوره در افراد

)McManus (پرسشنامه، اين در ٣ امتياز. گرفت قرار بررسي مورد اصلي حوزه ٣ و فرعي حوزه ٢٠ در 
 متغير در سازمان قوت دهندهنشان ٣ از بيشتر امتياز و ضعف دهندهنشان ٣ از كمتر امتياز بود، خنثي امتياز
 مورد تحليلي و توصيفي آماري هايروش از استفاده با  SPSS افزارنرم طريق از هاداده. بود مطالعه مورد

  .گرفت قرار تحليل
 ردمو معاونت در آوريتاب زمينه در ضعف وجود بيانگر مطالعه، مورد متغيرهاي وضعيت بررسي :ها- يافته

 اين سانكارشنا و مديران موقعيتي آگاهي يا شناسي موقعيت ميزان بحراني، شرايط در بطوريكه. بود مطالعه
 شرايط با پذيري تطابق ظرفيت و) ٢,١١(زياد معاونت، اين كليدي هايپذيريآسيب ،)٢,٢٣(كم معاونت،
  .بود) ٢,١٧( كم نيز بحراني
 آوريتاب ميزان افزايش جهت آموزشي هايدوره ريزيبرنامه براي پژوهش اين هاييافته از :گيري نتيجه

 ارتباطات ها،آن پيامدهاي و مخاطرات تحليل و درك ها،مسؤليت و هانقش با آشنايي هايزمينه در سازماني
 بيروني، و دروني وضعيت از دهيگزارش و نظارت عادي، حالت به بازگشت هاياولويت سازماني، و فردي

 شناسايي سازمان، خارج و داخل هايظرفيت شناسايي مانورها، و هاتمرين در شركت ريزي،برنامه راهبردهاي
 و رهبري ساختار نگري، آينده و راهبردي نگرش سازمان، در حضور و مشاركت ها،پذيري آسيب تحليل و
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  .شد استفاده بحراني، شرايط در نوآوري و وخالقيت مسئوالنه و پيشرفته گيري تصميم مديريت،
 دينب هستند، بحراني شرايط در سازماني آوريتاب افزايش به موظف گذار،سياست دولتي نهادهاي كليه 

 نميزا مداوم ارزيابي همچنين. باشد راستا اين در بايد سازماني هر استراتژيك و مهم اهداف از يكي منظور
 از استفاده با توانمي رواين از. ضروريست بهبود قابل و قوت نقاط سنجش براي سازماني آوريتاب

  .نمود ريزيبرنامه هاآن براي و شناسايي را ضعف نقاط اي،دوره بازخوردهاي
  

  ارزيابي سازمان، بحران، ، آوريهاي كليدي : تابواژه 
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 مخاطرات از متأثر ترافيكي حوادث رويكرد با( ترافيكي حوادث خطر شناخت
  ) فيروزان-نهاوند محور موردي اقليمي،مطالعه

  ٣شهبازي تقي محمد ،٢سوري محمود ،١اي كارخانه بهروز

 نهاوند-همدان-٢  ،mahmoodsouri88@gmail.com احمر، هالل -احمر هالل جمعيت جهاد ميدان- همدان-١ 
  احمر، هالل -احمر هالل جمعيت رسالت خيابان نهاوند-همدان-٣  ، احمر، هالل -احمر هالل جمعيت رسالت خيابان

  

 عوامل ميان اين در. هستند دخيل تصادفات عامل در محيط و جاده نقليه، وسيله انسان، عامل چهار همواره
 ميان از. دهدمي اختصاص خود به اول عامل سه تأثير در توجهي قابل سهم اقليمي هايپديده و محيطي

 ردگ طوفان سنگين، و آساسيل هايبارندگي وقوع به توانمي اي-جاده نقل و حمل بر مؤثر اقليمي مخاطرات
 ديد كاهش ها جاده سطح كردن لغزنده با كه كرد اشاره بهمن و برف ريزش و يخبندان طوفان، مه، غبار، و
 همدان استان جنوب در فيروزان- نهاوند محور.افزايندمي ايجاده تصادف وقوع احتمال بر راننده، تمركز و

 اين در.ميباشد كربال زائران مسير و غربي استانهاي طرف به تردد پر محورهاي از كيلومتر،يكي ٤٠ طول به
 تالش ١٣٩٤تا ١٣٩٠ سال از اقليمي مخاطرات از ناشي اي جاده تصادفات ساله پنج هاي داده طبق پژوهش

 حادثه نقاط تعيين و اي جاده حوادث بر گذار تأثير اقليمي عوامل بررسي و معرفي ضمن است شده
 هب استناد با ونقل حمل سالمت و ايمني در سازي آگاه و مديريت،پيشگيري راستاي در خيز،راهكارهايي

  .گردد ارائه فيروزان- نهاوند احمر هالل اي جاده امداد پايگاه حوزه تصادفات مستند گزارشهاي
  

شگيري| GIS|اقليمي مخاطرات|حوادث مديريت |نقل و حمل كليدي : ايمنيواژه هاي   پايگاه|پي
  اي جاده نجات و امداد
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   يرانيا سالمندان جامعه بستر در كيفي مطالعه: اجتماعي زاويه از پذيري آسيب
   ،٤نخعي مريم   ،٣عبادي عباس   ،٢حانكه حميدرضا   ،١داددوست ليال  

  ٥صحاف رباب  

 طبيعي بالياي از حاصل نتايج دهدمي-نشان كه دارد وجود بسياري تاريخي شواهد: هدف و زمينه
 هاآن فردي هاي ويژگي و مردم زندگي شرايط به شود-مربوط كننده-ويران عامل به كه-آن-از-بيش
 ،از ندارند-قرار خطر معرض در يكسان طور به كنندمي زندگي پرمخاطره مناطق در كه افرادي.گرددبرمي

 حاضر-حال در.دارند-قرار خطر معرض در ديگران از بيش سالمندان جمله از مردم از خاصي هاي گروه طرفي
 دتعدا افزايش بيني پيش و كشور كل جمعيت رشد با مقايسه در سالمند جمعيت رشد سرعت فزوني

 مورد ار قشر اين پذيريآسيب كاهش براي نگر-آينده ريزي برنامه لزوم( باالتر و سال ٦٠ جمعيت )سالمندان
 قوعو كه جا-آن از ولي آن،-به وابسته-نه و است سن با مرتبط-نه پذيري-آسيب اگرچه. دهد-مي-قرار تاكيد

 تمام دباي دارند،-قرار باليا خطر معرض در اي-فزاينده صورت به جوامع و بوده ناپذير-اجتناب طبيعي-بالياي
 يشناساي شوند،مي سالمندان در پذيريآسيب افزايش و ايجاد باعث كه عواملي شناسايي درجهت هاتالش
  .گرديد-طراحي سالمندان پذيريآسيب ابعاد شناسايي هدف با حاضر پژوهش رو اين از. گردند
. شد انجام ١٣٩٥ سال در محتوي تحليل روش و كيفي تحقيق رويكرد با مطالعه اين :كار روش

 گيرينمونه. بودند اخير سال ٥ در طبيعي بالياي در حضور تجربه با سالمند ٢٢ شامل كنندگانمشاركت
 با هاداده و بوده ساختارمند هامصاحبه. يافت ادامه هاداده اشباع تا و شد شروع هدف بر مبتني بصورت
  .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد مداوم ايمقايسه بصورت و كيفي محتواي تحليل روش از استفاده

 در انسالمند پذيريآسيب ابعاد و ماهيت دهندهنشان كه طبقه پنج محتوا، تحليل فرايند طي در: هايافته
 الي،م وضعيت زندگي، مكان وضعيت سالمتي، وضعيت شامل؛ طبقات اين. شد آشكار بود طبيعي بالياي

  .بودند اعتقادي و ديني وضعيت و فرهنگي وضعيت
 الياوب حوادث در سالمت حوزه ريزانبرنامه و مديران توجه ضرورت و اهميت دهندهنشان نتايج: گيرينتيجه

 پذيريآسيب كاهش راستاي در كندمي مشخص و بوده طبيعي بالياي در سالمندان پذيريآسيب مسيله به
 هايريزيبرنامه و كرده تمركز هدفي چه با و هاييحيطه چه در حوزه اين ريزانبرنامه و مديران سالمندان،

  . دهند انجام را الزم
  

  سيستماتيك مرور |پذيري آسيب |سالمندان |طبيعي كليدي : باليايواژه هاي 
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  ) مورد يك گزارش(ابوال طغيان در سالمت خدمات گاندهنده ارائه پذيري آسيب
  ٥مصدري فرهاد ،٤جم بيرامي مهدي ،٣زادهاميني محسن ،٢امانت نصير ،١حسيني حسين سيد

 و حوادث رد سالمت تحقيقات مركز-توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -بهزيستي علوم دانشگاه-كودكيار-تهران-١ 
 علوم دانشگاه -بهزيستي علوم دانشگاه-كودكيار-تهران-٢  ،hossein.hosseini389@gmail.com باليا،

 -بهزيستي علوم دانشگاه-كودكيار-تهران-٣  ، باليا، و حوادث در سالمت تحقيقات مركز-توانبخشي و بهزيستي
 علوم دانشگاه-كودكيار-تهران-٤  ، باليا، و حوادث در سالمت تحقيقات مركز-توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه

-كودكيار-تهران-٥  ، باليا، و حوادث در سالمت تحقيقات مركز-توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -بهزيستي
  باليا، و حوادث در سالمت تحقيقات مركز-توانبخشي و ي -بهزيستي علوم دانشگاه

  
 اين غيانط. شود مي ايجاد ويروسها فيلو دسته از ويروس يك بوسيله كه است عفوني بيماري يك ابوال بيماري
 وآثار. شد كشورها اين در سالمت تيم وسيع آلودگي و مرگ سبب٢٠١٥ سال در آفريقايي كشورهاي در بيماري
 و ابوال طغيان در سالمت تيم پذيري آسيب مطالعه اين در. گذاشت جاي بر سالمت نظام در شديدي مخرب
 يك عنوان به تا.است شده ارائه بيولوژيك مشابه مخاطرات در آنها آوريتاب افزايش راهكارهاي متعاقبا
 پذيريهايآسيب به كه بوده مورد گزارش يك پژوهش اين.باشد مدنظر آينده در مشابه حوادث در آموختهدرس
 هايتوصيه و هپرداخت ابوال بيماري با مقابله در سيرالئون و گينه ليبريا، شامل آفريقايي كشور درسه سالمت نظام

 ظرن از آفريقا غرب كشورهاي طغيان اين از قبل مدتها.است نموده مشابه پيامدهاي از جلوگيري جهت عملياتي
 المتس پرسنل تعداد اندبوده نامناسب وضعيت در بهداشتي ساختهاي زير و سالمت خدمات به دسترسي سطح

 با رويارويي جهت افراد آمادگي كسب جهت سازي ظرفيت و است بوده همراه زيادي گپ با كشور سه اين در
 بنديستهد توانمي بعد پنج در ابوال طغيان در سالمت تيم پذيري آسيب كلي طور يه. بود نگرفته صورت حوادث

 حفاظت وسايل از استفاده در موانع -٣محيطي كنترل و مهندسي فقدان-٢:مديريت ضعف -١: شامل كه كرد
 پرسنل رضاينمندي و اجتماعي عوامل گرفتن ناديده -٥عملياتي تمرينهاي و كافي مهارت نداشتن -٤شخصي

 قشن انساني نيروي باليا، در سالمت نظام پذيريآسيب كاهش و ظرفيت ايجاد براي داد نشان ها يافته.است
 هاي حوزه در آوريتاب ارتقا جهت برنامه داشتن با جز سرمايه اين وحفظ. كندمي بازي را بديليبي و اساسي
 ارتقا ،مدون آموزشهاي شخصي، حفاظت وسايل از صحيح استفاده محيطي، كنترل بهداشتي، مديريتي، مختلف
  .آيدنمي بدست مادي و اجتماعي حمايتهاي افزايش و پرسنل مهارت

  
  سالمت پذبري،پرسنلهاي كليدي: ابوال،آسيبواژه 
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 نقش كودكان و نوجوانان در شناخت خطر حوادث وباليا

  غالمرضا معصومي

  تهران،ايران ايران، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده علمي هيات عضو

  
ساني ندگي نيروي انبي شك مهمترين سرمايه هر جامعه، نيروي انساني آن است. برنامه ريزي براي رشد و بال

جزو اليفك و انكارناپذير و از اهرمهاي رشد يك كشور مي باشد. قطعاً هر جامعه ي مترقي بايد براي سرمايه 
انساني خود  برنامه هاي مشخص در دوره هاي مختلف زندگي داشته باشد. در اين بين براي اقدامات و برنامه 

رين سرمايه گذاري، برنامه ريزي و  سياستگزاري براي هاي زير بنايي و طوالني مدت بهترين و منطقي ت
 آموزش و بالندگي گروه سني كودكان و نوجوانان، براي تبيين بستر فرهنگي و ماندگار است.

كشور ما كشوري حادثه خيز است، لذا برنامه ريزي منطقي، فراگير و همه جانبه براي تمام هموطنان باالخص 
ن ممكن نخواهد شد مگر با شروع آموزش وحساس سازي از پايين ترين نسل آينده امري بديهي است و اي

سطح سني اجتماع، يعني كودكان و نوجوانان و حتي خردساالن. سرمايه گذاري براي كساني كه آينده كشور 
را خواهند ساخت و در تمام حوزه هاي مختلف اجتماع حضور پيدا خواهند كرد و اين تفكر صحيح ايجاد 

 خود را قطعاً در تمام اليه هاي جامعه وارد خواهند.شده از كودكي 

جوامع پيشرفته تجاربي ارزشمند از آموزش و حساسيت زايي در سنين كودكي دارد  كه و طبيعتاً از نتايج 
 مثبت آن در زمان حال و آينده بهره مند  خواهد شد.
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 پدافند غيرعامل در فرآيندهاي امداد و نجات

  غالمرضا معصومي

  تهران،ايران ايران، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده علمي هيات عضو

  
پدافند غيرعامل مجموعه اقدامات غيرمسلحانه اي است كه براي جلوگيري ازتهاجمات و كاهش اثرات ناشي 

ها،  فرايندهاي امداد و نجات از آن انجام مي شود. با عنايت به اين تعريف، و با توجه به تغيير ماهيت جنگ
بايد ضمن ايجاد آمادگي مناسب، براي اقدامات بعد از رخداد و اجراي عمليات مناسب تجهيز و مهيا گردد. 

هاي آموزشي و اين اقدامات در راستاي كاهش آسيب پذيري ناشي از يك رخداد خصمانه  با تبيين فرايند
 گردد.برنامه ريزي فراهم مي

ديدگان از ويژگي و مقدم رسيدگي به مصدومين و حادثه فرآيندهاي امداد و نجات نه تنها به عنوان خط
حساسيت خاصي هم به لحاظ عملياتي و هم امنيتي برخوردار است بلكه با توجه به ماهيت اقدامات خصمانه، 

هاي امداد، نجات و درمان در حين عمليات نيز بسيار حائز اهميت حفظ جان ارائه دهندگان خدمت و تيم
  است.

م بايد  ضمن درمان از منطقه خطر دور گردد محافظت از نيروهاي امداد و نجات با همانطور كه مصدو
نيز بايد مدنظر قرار گيرد. لذا داشتن  PPE (Personal Protective Equipment)تجهيزات الزم يا همان 

 علم و استفاده مناسب از امكانات و تجهيزات الزم براي امداد و نجات مصدومين و حادثه ديدگان در
 رخدادهاي خصمانه جزو الينفك شروع فرآيند رسيدگي و درمان مي باشد.
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 ١٠٥  

  ) در بازماندگان زلزله آذربايجان شرقيPTG( بررسي وضعيت رشد پس از سانحه
  ٤، محمد سبزي خوشنام٣، رمضانعلي قادري٢پور، فردين علي ١١مصطفي مرداني

  بهزيستي و توانبخشي، گروه مددكاري اجتماعي دانشجوي كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي، دانشگاه علوم١
  دكتري مددكاري اجتماعي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه مددكاري اجتماعي٢

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه مددكاري اجتماعي٣
 و توانبخشي، گروه مددكاري اجتماعيدانشجوي دكتري مددكاري اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي ٤

  
 با مقابله اثر در و فرد توسط كه است مثبت شناختي روان تغييرات ذهني تجربه سانحه، از پس رشد  مقدمه:

هاي متعددي به تواند در حوزههاي دشوار ميتجربه حادثه .شودمي ايجاد برانگيز چالش شدت به هايموقعيت
ها و امكانات جديد، ها عبارت از افزايش ارزش زندگي، به وجود آمدن اولويتحوزهرشد فرد منتهي گردد كه اين 

هاي جديد در زندگي، بهبود و افزايش روابط نزديك با ها و جهتايجاد دركي از توانايي شخصي، شناسايي روش
وان نتيجه بت را به عنباشد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه افراد اين تغييرات مثديگران و تغييرات معنوي مي

هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان رشد پس از سانحه در بازماندگان زلزله   كنند.مستقيم حادثه گزارش مي
 سال پس از وقوع حادثه است. ٣آذربايجان شرقي، 

 كيلبازماندگان زلزله آذربايجان شرقي تش را پژوهش جامعه است. مقطعي مطالعه يك حاضر مطالعهروش كار: 

 گرديدند. تصادفي انتخاب روش به كه بودند مطالعه به ورود شرايط واجد بازمانده ٢٩٥شامل هانمونه و داده

 براي .است بوده" سانحه از پس رشد نامهو پرسش شناختيجمعيت هايويژگي ليستاستفاده،چك مورد ابزارهاي

  .گرديد استفاده استنباطي آمار و توصيفي از آمار هاداده تحليل
كنندگان اين درصد از مشاركت  ٥/٥٠بود و  ٤٣ ± ٣/١٤كنندگان ميانگين و انحراف معيار سني شركت نتايج: 

 ± ١٨/٢١دادند. ميانگين و انحراف معيار نمره رشد پس از سانحه در اين مطالعه تحقيق را مردان تشكيل مي
بيشترين نمره را  "موقعيت هاي جديد"و  "يگرانارتباط با د"بود. در ميان ابعاد رشد پس از سانحه    ٢٥/٤٨

 ). ٣٠/١٦± ١/٧و  ١١/١١± ١/٥كسب كردند (به ترتيب 

رغم مسائل و مشكالت فراواني كه زلزله نتايج مطالعه حاضر حاكي از اين است كه علي بحث و نتيجه گيري: 
شناختي مثبتي نيز در آنها شده است. براي افراد بوجود آورد اما مواجهه با اين حادثه منجر به پيامدهاي روان

ي و اجتماعي پس از گذاري توانبخشي روانتواند در سياستهاي مختلف رشد پس از سانحه، ميتوجه به جنبه
 حوادث و باليا مورد توجه قرار گيرد. 

    رشد پس از سانحه، زلزله، حوادث و باليا كليد واژه ها: 

                                                

    mostafamardani@yahoo.comنويسنده مسئول: مصطفي مرداني، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  ١
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 ١٠٦  

   ايران هاي زلزله در نجات و امداد عمليات چالشهاي
  ٤مرتضوي مصطفي سيد ،٣پور شمس نواب ،٢سلطاني احمد   ،١سليمي مرتضي

 هالل موسسه -١ پالك ايتاليا خيابان تهران-٢  ، نجات، و امداد سازمان -٢٢٦ پالك فارس خليج خيابان تهران-١ 
 -٢٢٦ پالك فارس خليج خيابان تهران-٤  ، نجات، و امداد سازمان -٢٢٦ پالك فارس خليج خيابان تهران-٣  ، ايران،

  نجات، و امداد سازمان

  
  :مقدمه

 اه زيرساخت متناسب توسعه تا است بديهي. دارد قرار زلزله مخاطره از پذير آسيب كشورهاي زمره در ايران
 پاسخ آمادگي افزايش جهت الزم هاي ريزي برنامه مخاطره، اين دربرابر ايران جامعه پذيري آسيب كاهش و

 بررسي مطالعه، اين از هدف. باشد مي ناپذير اجتناب نجات و امداد عمليات اجراي جمله از و كارآمد و موثر
  .است كشور اخير هاي دهه هاي زلزله در نجات و امداد عمليات مشكالت و چالشها

 كشور در اخير دهه هاي زلزله خصوص در موجود اسناد تحليل و تجزيه و آوري جمع با مطالعه اين در: روش
 نجات و امداد عمليات چالشهاي و مشكالت بندي جمع به نجات و امداد حوزه عملياتي مديران با مصاحبه و
  .است شده پرداخته محتوا تحليل روش از

  :ها يافته
 گردش محلي، سازمانهاي مردمي، تعامالت كلي دسته پنج در نجات و امداد خدمات ارايه اساسي هاي چالش

 هاي كمك مديريت محلي، مردم مهارت و آموزش. باشند مي بررسي قابل امنيت و هماهنگي اطالعات،
 نحوه ديده، آسيب جامعه ساختار با سازمانها آشنايي محلي، نهادهاي و هاسازمان مشاركت مردمي،

 ارايه، قابل خدمات و منطقه نيازهاي بموقع و معتبر اطالعات به دسترسي سازمانها، و مردم به رسانياطالع
 و تجهيزات انساني، منابع مديريت امدادي، سازمانهاي و هاگروه ريزيبرنامه و درسازماندهي هماهنگي

 ،شهر امنيت ورودي، معابر ترافيك متولي، بدون وظايف و مناسب كار تقسيم و امكانات توزيع ها،كمك
  .هستند اشاره مورد كدهاي جمله از منطقه در امنيت و نظم برقراري و ارسالي هايكمك و امدادگران

 خدمات ارايه راستاي در موجود هاي ظرفيت از مندي بهره عدم از حاكي مطالعه نتايج: گيري نتيجه و بحث
 شپي كارگروههاي شدن عملياتي لزوم. باشد مي زلزله چون مخاطراتي ديدگان آسيب به بموقع و مناسب

 زلزله در نجات و امداد ملي استراتژي يك توسعه ضرورت و كشور بحران مديريت قانون اساس بر شده بيني
  .باشند مي خصوص اين در مطرح چالشهاي بر غلبه حلهاي راه ترين دسترس در ها
  

  بحران مديريت |چالش |ايران |زلزله |نجات و امداد واژه هاي كليدي : عمليات
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 هاي كاروان سالمت به نيشابور پزشكي علوم دانشكده پاسخ و آمادگي بررسي
  ١٣٩٤ سال در) ع(رضا امام حرم پياده زائرين

  ٣افشارنيك مصطفي   ،٢قدسي حسن   ،١قميان زهره  

   ،zghomian@gmail.com بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط و ايمني سالمت دانشكده-١
    ،ghodsih1979@gmail.com بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط و ايمني سالمت دانشكده -٢
 ghodsih1@nums.ac.ir نيشابور، پزشكي علوم دانشكده -نيشابور پزشكي هاي فوريت و حوادث مركزمديريت-٣

  
 مي قرار تاثير تحت در را متحرك هاي جمعيت و انبوه تجمعات سالمت مختلفي عوامل :هدف و زمينه
 اي جامعه هر سالمت نظام رويدادها گونه اين به مناسب پاسخ و آمادگي منظور به دارد ضرورت كه دهند
 يشابورن پزشكي علوم دانشكده پاسخ و آمادگي مختلف هاي جنبه مطالعه اين در ما. باشد داشته ريزي برنامه

  .ايم داده قرار بررسي مورد را ١٣٩٤ سال در) ع(رضا امام حرم پياده زائرين سالمت موضوع به
 مستندات بررسي متون، بر مروري مانند مختلفي مراحل استفاده با كاربردي مطالعه اين در :كار روش

 نظام متوليان با مصاحبه سپس و انجام نيشابور پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز در موجود
 نظام گيآماد بررسي خصوص در نيشابور پزشكي علوم دانشكده پاسخ و آمادگي نيشابور شهرستان سالمت
 بررسي مورد ١٣٩٤ سال در) ع(رضا امام حرم پياده زائرين هاي كاروان سالمت موضوع خصوص در سالمت

  .گرفت قرار تحليل و تجزيه و
 و يمديريت اقدامات گرديد مشخص آمادگي بررسي ابزارهاي كمك با شده انجام بررسي اساس بر :ها يافته

 پياده رينزائ كاروان سالمت براي آمادگي كسب جهت نيشابور پزشكي علوم دانشكده توسط مناسبي اجرايي
 لساتج برگزاري با و تشكيل پزشكي علوم دانشكده سفر خدمات ستاد. بود شده انجام مراسم شروع از قبل

 اب مرتبط مخاطرات شناسايي اما. بود گرفته صورت خوبي بهداشتي مداخالت و نظارتي اقدامات متعدد،
 محتمل سناريوهاي خصوص در مانوري همچنين و نشده انجام خطر تحليل رويكرد با ها كاروان سالمت
  .بود نشده برگزار
 سالمت مخاطرات تحليل به نسبت بهتر آمادگي كسب براي سالمت نظام گردد مي پيشنهاد :گيري نتيجه
 رد را بعدي مداخالت و ها ريزي برنامه آن نتايج اساس بر و نموده اقدام پياده زائرين هاي كاروان با مرتبط

  .دهد انجام آينده هاي سال
  

  آمادگي سالمت، انبوه، تجمعاتكليدي : واژه هاي 
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  تهران احتمالي زلزله برابر در ايران سالمت نظام آمادگي هاي چالش
  ٤آبادي دولت عباسي زهرا ،٣جعفري حميد ،٢حيدري سمانه ،١دلگشايي بهرام

  ،bdelgoshaei@yahoo.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده-١

  ،samaheidari@gmail.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت رساني اطالع و مديريت دانشكده -٢

   ،hjafari68@gmail.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت رساني اطالع و مديريت دانشكده -٣
 zahra_abasi2000@yahoo.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت رساني اطالع و مديريت دانشكده -٤

  
ـــلي اركان از آمادگي :هدف و زمينه ـــت، حوادث مديريت اص  بخش مهم وظايف از يكي كه آنجايي از اس

سخ براي آمادگي سطح ارتقاي سالمت شد مي باليا و حوادث به موثر پا  يرو نيز تهران شهر طرفي از و با
ست شده واقع فعال هاي گسل سيل داراي و ا ست، زلزله براي بااليي پتان ضر مطالعه ا  لشچا بررسي به حا
  .است پرداخته تهران شهر احتمالي زلزله برابر در سالمت نظام آمادگي هاي

 هدفمند گيري نمونه روش با كنندگان مشـــاركت. شـــد طراحي كيفي صـــورت به مطالعه اين :كار روش
صاحبه. اند شده انتخاب صين، از نفر هفده با ساختارمند نيمه عميق م ص صب صاحب و خبره افراد متخ  من

  .شدند تحليل چارچوبي محتواي تحليل روش از استفاده با ها داده سرانجام و شد انجام سالمت حوزه در
 عيفض شهري، يكپارچه رهبري نبود شفاف، سناريو نبود از بودند عبارت شده شناسايي طبقات: ها- يافته
سب ارزيابي دستگاهي، ميان هماهنگي عدم ارتباطاتي، هاي ساخت زير بودن صصي، هاي آموزش نامنا  تخ
  .عمومي داوطلبان اطالعاتي بانك نبود

 رد آمادگي مرحله در حوزه اين در درگير سازمانهاي ساير و ايران درمان و بهداشت سيستم: گيري نتيجه
شانند عمل جامه خوبي به خود وظايف به توانند مي صورتي  ليم سطح در بحران مديريت سازمان كه بپو

 و نمايد مشــخص را درگير ســازمانهاي كليه جايگاه و نقش نمايد، تدوين بحران مديريت در راه نقشــه يك
  شود تمرين بارها و بارها مختلف بخشي بين مانورهاي در سازمانها نقش و تعامل

  
  ايران و سالمت نظام آمادگي، زلزله،هاي كليدي : واژه 
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 ١١٠  

  انگلي بيماريهاي روي بر اقليمي تغييرات تاثير بررسي
  ٢براتي محمد ،١عزيزي مريم

mbaratim@gmail.com 

  
مل از يكي عنوان به اقليمي تغييرات :هدف و زمينه عاليتهاي با مرتبط عوا ـــان ف  تخريب جهت در انس

 ورهايفاكت شدت و ميزان افزايش بارشها، الگوي تغيير جهان، شدن گرم به منجر كه باشد مي اكوسيستم
 جدايي اجزاي از نيز انگلها اينكه به توجه با. شـــود مي دريا ســـطح آمدن باال طوفان، همچون هوايي و آب

ــتم اين ناپذير ــيس ــند مي اكوس  انگلي هايبيماري روي بر اقليمي تغييرات تاثير مطالعه اين در بنابراين باش
  .گرفت قرار بررسي مورد

ــتماتيك مرور نوع از مطالعه اين :كار روش ــيس ــد مي س ــتجو طريق از كه باش  بانكهاي ها،-پايگاه در جس
ستفاده با و علمي معتبر منابع و اطالعاتي  كرمها، ته،ياخ تك انگلي، بيماري اقليم، تغيير هاي-واژه كليد از ا

  .است آمده بدست ١٣٩٥ تا ١٣٧٥ سالهاي فاصله در ناقلين، طريق از منتقله بيماريهاي
 اقليم راتتغيي تاثير تحت بيشتر كرمها، همچون ها ياخته پر با مقايسه در انگلي هاي ياخته تك :ها -يافته

 مي يرتغي را اي ياخته تك بيماريهاي بويژه بيماري مكاني و زماني الگوي اقليمي، شـــرايط اين و دارند قرار
سيوليازيس، كرمي، بيماريهاي بين در. دهد ستوزوميازيس فا  به يترماتود بيماريهاي طيف همچنين و شي

 ميان در و باشـــند مي اقليم تغيير از متاثر انگلها، اين زندگي چرخه در واســـط ميزبان حلزون وجود جهت
ــيعي طيف اي ياخته تك بيماريهاي ــمانيوز ماالريا، جمله از بيماريها از وس  و ناقلين وجود جهت به.  و ليش

  .باشند مي حساس اقليم تغيير برابر در خود، انتقال سيكل در متعدد مخازن
 آب شرايط برابر در پذيري آسيب جهت بااليي پتانسيل داراي انگلي، بيماريهاي از بسياري :گيري -نتيجه

شند مي جديد هوايي و شد مي جانوري متعدد ميزبانان و آزاد زندگي چرخه وجود دليل به امر اين كه با  با
 را رزهام تواند مي اقليم تغيير بيماريها، اين براي. دارند قرار هوايي و آب شرايط اين معرض در مستقيما كه

  .ببرد پيش انگلها بيشتر دوام و انتقال سمت به را شرايط و دهد تغيير اكوسيستم اجزاي براي
  

  بيماري انتقال اكوسيستم، اقليمي، تغييرات انگلي، بيماريهايهاي كليدي : واژه 
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  محور اجتماع سوانح مديريت در آوري تاب اهميت
  ٢نيا نوروزي انگيز روح   ،١شريفي اعظم  

 دانشكده -٠٩١٨٩٩٥٦٢٨٨: همراه شماره.  پيراپزشكي دانشكده ،)ره( خميني امام ميدان نهاوند، همدان،: -١
 علوم دانشگاه-٢ ،sharifi38@yahoo.com ،.ايران همدان، همدان، پزشكي علوم دانشگاه نهاوند، پيراپزشكي

 norouzinia.r@gmail.com ايران، كرج، البرز، پزشكي علوم دانشگاه -ايران كرج، البرز، پزشكي

  

 آوري تاب. است انساني جوامع پايدار توسعه به يابي دست در اساسي چالشي طبيعي سوانح :هدف و زمينه
 ربراب در ها سيستم سازگاري توانايي عنوان به تواند مي و است پايداري تحقق عوامل مهمترين از يكي

 ماعاجت سوانح مديريت در آوري تاب اهميت تبيين هدف با مطالعه اين. شود مطرح سوانح زمان در تغييرات
  .شد انجام محور
  .گرفت انجام اينترنتي و اي كتابخانه منابع بررسي با و مروري روش به مطالعه اين :كار روش
 حثب مورد گسترده صورت به شهر توسعه حوزه در كه هستند مفاهيمي امروز آوري تاب و پايداري: ها يافته

 برخوردار ايويژه اهميت از احمر،هالل و سرخصليب الملليبين نهضت در آوريتاب موضوع. اند گرفته قرار
 اجتماعي آوري تاب. است سوانح و حوادث برابر در آورتاب هاييانسان و جامعه به دستيابي بيانگر و بوده

 و اجتماعي محيط با تعامل در را يادگيري در آگاهانه شركت و ها تجربه از يادگيري براي افراد ظرفيت
 اكوسيستم و انانس بين تعامل و جوامع پوياي ويژگيهاي شناسايي دنبال به بنابراين گيرد، مي نظر در فيزيكي

 تاب جامعه. كند مي توجه آن سازگاري هاي ظرفيت به جامعه هاي پذيري آسيب بر تمركز بجاي و است
 كند استفاده بهتر عملكرد و پايدار توسعه به رسيدن براي آمده بوجود تغييرات هاي تجربه از تواند مي آور

 اكنشو تغييرات به اي نوآورانه هاي روش به تواند مي تغيير، يا فشار عامل برابر در خود حفظ و بقا بجاي و
  .دهد نشان

 استراتژي و شهري طراحي از بخشي عنوان به بايد باليا پذيري خطر كاهش و آوري تاب: گيري نتيجه
 يجادا افزايش به تواند مي سوانح زمان در آوري تاب افزايش. گيرد قرار نظر مد پايدار توسعه به دستيابي
 را خود استراتژيك مهم اهداف از يكي بايد سازمانها. شود منجر جامعه پايدار معيشت و سازگاري ظرفيت

  .دنماين گيري اندازه مرتبا را هدف اين به دستيابي ميزان و بگيرند نظر در ها بحران برابر در آوري تاب
 

  سوانح مديريت پايدار، توسعه آوري، تاب: كليدي :هاي واژه 
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Application of the principles and procedures of 
Environmental Health Engineering in Disaster and 

Emergencies: review article 
dr ahmad jonidi jafari1, mr mohsen dowlati2 

١- Environmental Health Engineering Department, School of Public Health, Iran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran- Research Center for Environmental Health Technology, Iran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran., ahmad_jonidi@yahoo.com,  2-Environmental Health Engineering 
Department, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran- Research 
Center for Environmental Health Technology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran., 

mohsendowlati.69@gmai;.com 
 

Background & Objectives: Disasters and Events have a Complex Dimensions and 
consequences. Iran is exposed to many Natural and Man-made hazards. Environmental Health 
Service is one of the most essential actions for the needs in disasters. Therefore, this study 
with aim of survey Role of Environmental Health Engineering in disaster and Emergencies 
was performed. 
Materials and methods: This research is a Review study. Therefore, Application of 
Environmental Health Engineering in Published Articles in SID, from experience of major 
events and disasters happened in the country over the past decades, also with research in data 
bases such as PubMed, Scopus, Science Direct, Springer Link, Taylor & Francis Online, web 
of knowledge have been studied. In addition Documents, policies, laws and Strategic and 
operational plans including EOP, Roadmap of disaster risk management, Guidelines 
Environmental and Occupational Health Center were examined. The key words are searched, 
including Environmental, Health, Engineering, Disaster, and Emergencies, Management, 
water, Wastewater, safety, control and etc. 
Results: Results showed in the all of in all sources studied; clearly the role and importance of 
the principles of environmental health are discussed. The role of environmental health in 
disaster actions such as: Environmental pathogens control, Carriers control, providing safe 
drinking water, Wastewater management, Organize and create the campsite and shelter, Health 
and Food Safety, Waste management and Intervention in chemical, biological and nuclear 
disasters. 
Conclusion: Environmental Health Management and Operations actions Plays an important 
role in all of the disaster management cycle inclusive Prevention, Preparedness, Mitigation 
Response and Recovery. Scientific and practical action should be done by Officials and experts 
to develop and use environmental health principles and procedures in disasters 
 

Environmental Health| Disaster| Natural hazards| Emergencies 
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  انبوه درتجمعات مراقبت نظام
  ٤قدسي حسن   ،٣زاده خدادادي علي   ،٢جهانگيري كتايون   ،١نژاد يوسف صادق  

 ست،زي محيط و ايمني سالمت دانشكده -ايران تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست، محيط و ايمني سالمت دانشكده-١
 دانشكده فوريتها، و باليا در سالمت گروه-٢  ،yusefnejad785@yahoo.com ايران، تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه

 ايمني متسال دانشكده فوريتها، و باليا در سالمت گروه -ايران تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست، محيط و ايمني سالمت
 پزشكي علوم دانشگاه-٣  ،katayounjahangiri@yahoo.com ايران، تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست، محيط و

 شهيد يپزشك علوم دانشگاه زيست، محيط و ايمني سالمت دانشكده -تهران،ايران زيست، محيط و ايمني سالمت، دانشكده بهشتي، شهيد
 محيط و ايمني سالمت، دانشكده بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه-٤  ،akhodadadi67@gmail.com ايران، تهران، بهشتي،

 تهران،ايران، زيست، محيط و ايمني سالمت، دانشكده بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -تهران،ايران زيست،
ghodsih1@mums.ac.ir  

  
 شده دهيسازمان رويداد هرگونه از است عبارت انبوه تجمعات بهداشت جهاني سازمان تعريف براساس : هدف و مقدمه

. شودمي ميزبان ملت يا شهر جامعه، منابع ريزي،برنامه بر فشار افزايش و مردم از زيادي تعدادي جذب باعث كه خودبخود يا
 زايشاف باعث و كنندمي شركت مذهبي هايجشن و ورزشي مسابقات مانند تجمعاتي چنين در مردم از زيادي تعداد هرساله

 ،مراقبت نظام بررسي مطالعه اين انجام از هدف. شود مي معين دوره و زمان مكان، در افراد در گير وا بيماريهاي طغيان خطر
  .باشدمي انبوه تجمعات در واگير بيماريهاي مديريت و كنترل
 سال زا الكترونيكي پايگاهاي در منابع اينترنتي جستجوي. است مروري مطالعات انواع از مطالعه اين :تحقيق روش
 واگير، بيماريهاي عفوني، بيماريهاي انبوه، جمعيت جمعيت، تراكم انبوه، تجمعات هايواژه كليد با١٩٨٠-٢٠١٥

  .شد انجام مراقبت نظام و گيريهمه طغيان،
 از نتقلهم بيماريهاي. باشدمي انبوه تجمعات در عمومي بهداشت اصلي چالش واگير بيماريهاي انتشار و گسترش:هايافته

 پاسخ، و يآمادگ برنامه داشتن. باشندمي انبوه تجمعات در شده گزارش طغيانهاي بيشترين تنفسي عفونتهاي و غذا و آب راه
 هاي بخش با هماهنگي و مناسب صورت به انساني و مادي منابع دادن اختصاص واگير، بيماريهاي از مراقبت نظام تقويت

 مليع نمونه يك حج. است واگيرالزم بيماريهاي طغيان از پيشگيري و مديريت جهت درمان و بهداشت سيستم مختلف
 يزير برنامه تقويت و بهداشتي خطرات پايش واگير، بيماريهاي از مراقبت نظام است الزم كه است زمينه اين در از خوب

  .شود انجام مستندات و شواهد اساس بر
 منظا ايجاد از هدف. است ضروري و الزم انبوه تجمعات در واگير بيماريهاي از مراقبت نظام برقراري :گيرينتيجه
 هتج. باشدمي واگير بيماريهاي طغيان به پاسخ و شناسايي جهت زودهنگام هشدار اعالم انبوه تجمعات در مراقبت

 به نبوها تجمعات در طغيانها كشف جهت. دارد ارتقا به نياز پاسخ آمادگي برنامه واگير بيماريهاي طغيان از جلوگيري
  .شود اجرا سندروميك مراقبت نظام بايد حج در ويژه

  
 مراقبت نظام طغيان، واگير، بيماريهاي انبوه، تجمعاتهاي كليدي : واژه 
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  بروزحوادث در موثر عوامل شناسايي در كاوي داده كاربرد
  ٢خوجين پنهنده غالم   ،١بليل ابراهيمي فاطمه  

   ،f.ebrahimi@arums.ac.ir ، -ومامايي رستاري دانشكده پزشكي علوم دانشگاه اردبيل-١
  sara.1381@yahoo.com ، -قوامين بانك شعب مديريت ارديبل-٢ 

  

 مثابه به كاوي داده جمله از مختلف روشهاي به حوادث بروز در موثر عوامل شناسايي امروزه :هدف و زمينه
 نهزمي كننده تهديد خطرات مورد در گيري تصميم كه چرا آيد مي شمار به حوادث اين بروز از پيشگيري

 انشد استخراج براي تالش كاوي داده. باشد مي پيچيده و حياتي مسئله يك سالمت، جمله از مختلف هاي
 و الگوها تواند مي سازي، مدل و آماري روشهاي از اي مجموعه كمك به كه است موجود هاي داده انبوه از

 ناي اصلي تمركز مساله اهميت لحاظ به بنابراين دهد تشخيص را داده هاي پايگاه در موجود پنهان روابط
  .باشد مي حوادث بروز در اصلي عوامل خصوص به و موثر عوامل شناسايي در كاوي داده روش كاربرد مقاله
 منابع ساير و معتبر علمي منابع در جستجو طريق از كه است مروري اي مطالعه حاضر پژوهش :كار روش

 با كه آن مختلف مراحل و كاوي داده تكنيك تا است شده سعي مقاله اين در .است گرفته انجام اطالعاتي
  .شود معرفي نمايد، مي حوادث بروز در موثر عوامل شناسايي به اقدام موجود هاي داده انبوه از استفاده

 سودمند اطالعات كشف براي روشي و شود مي ناميده هها داد پايگاه در دانش كشف كاوي، داده :ها-يافته
 قابل ارتباطات و الگوها شناسايي كاوي، ازداده هدف. است اطالعات از انبوهي حجم بين از بالقوه و جديد
 ادهد در مفيد الگوهاي كردن پيدا. باشد مي موجود هاي ه داد در سودمند بالقوه طور به و جديد معتبر، فهم،

 شناسي باستان اطالعات، برداشت اطالعات، كشف دانش، استخراج نمونه، عنوان به مختلف هاي نام با ها
 برداري بهره جهت فناوري مهمترين حاضر حال در و است شده شناخته ها داده الگوي پردازش ها، داده
 ,سيستم يك هاي داده روي بر كاوش با سازمانها تا كند مي كمك كاوي داده. است حجيم هاي داده از موثر

 ازاريابي،ب در كاوي داده. بگيرند تصميم بهتر و كرده بيني پيش و كشف را آينده رفتارهاي و روندها, الگوها
 دولت، الكترونيكي خدمات اي، زنجيره هاي فروشگاه شبكه، در نفوذ تشخيص هاي سيستم بيمه، بانكداري،
 زير اصلي دسته پنج به. دارد كاربرد ارتباط مديريت و ورزش خدمات،آموزش، مخابرات،صنعت، پزشكي،
 گرسيونر تمتصميم،الگوري درخت بندي،الگوريتمخوشه وابستگي،الگوريتم الگوريتم شود مي تقسيم

 وادث،ح بندي طبقه و بندي خوشه حادثه، بروز بر موثر عوامل شناسايي مراحل شامل و بيز، خطي،الگوريتم
 تكنيك از كه بوده، آن بروز بر موثر عوامل به توجه با حوادث نوع بيني پيش و حوادث بر حاكم قوانين كشف
 تكنيك از حادثه، هر در موجود هاي مشخصه به توجه با حوادث بندي خوشه منظور به بندي خوشه هاي

 حادثه، در موجود قوانين كشف براي همبستگي قوانين تكنيك از حوادث، بندي طبقه براي تصميم درخت
  .كرد استفاده توان مي حادثه وقوع شرايط بيني پيش بيزبراي تكنيك از نهايت در و

 و طرخ تشخيص در كاوي داده روش از استفاده مزاياي توصيف بر اصلي تمركز مقاله اين در :گيري نتيجه
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 ردائميتغيي به توجه با كه است ممكنه حوادث درزمينه گيري تصميم كارآيي بهبود براي آن بر موثر عوامل
 را اهر توان مي روش اين از استفاده با كه هستند روبرو اطالعات از انبوهي با گيرندگان تصميم عوامل اين

  .نمود فراهم ها زمينه همه در خطرات از پيشگيري براي
  

  خطر بروز در موثر عوامل خطر، تشخيص كاوي، داده هاي كاوي،الگوريتم دادههاي كليدي : واژه 
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  سوانح درمديريت الكترونيكي آموزش كاربرد موفق هاي تجربه
  ٤اسكندري زهرا ،٣فر شريفي تاج سيمين ،٢قميان زهره ،١مقدم شفيعي پروين

 ومحيط سالمت،ايمني دانشكده-٢  ، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست، ومحيط سالمت،ايمني دانشكده-١
 پزشكي علوم دانشگاه -زيست، ومحيط سالمت،ايمني دانشكده-٣  ، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست،

  بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست، ومحيط سالمت،ايمني دانشكده-٤  ، بهشتي، شهيد

  
 بوده آن متعدد كاربردهاي و الكترونيكي هاي ابزاري فزاينده رشد شاهد اخير دهه چند در :هدف و زمينه

ـــورت آنها بكارگيري و ابزارهاي اين ورود نيز آموزش حيطه در. ايم  موثري گام دور راه از آموزش ايجاد بص
 جمله از مجازي آموزش توســعه اخير ســالهاي در بطوريكه. اســت داشــته آموزش كمي ارتقاي و رشــد در

ستهاي صلي سيا شت، وزارت ا شكي آموزش و درمان بهدا ست بوده پز صه در. ا صي و باليا عر ص  هاي تخ
ـــته ـــده توليد الكترونيكي محتواي و مجازي، آموزش متعدد افزارهاي نرم نيز وابس ـــت ش  برداري بهره. اس
ــي روش اين از اثربخش ــيار باليا در آموزش ــاخت نيازمند حال عين در و اهميت حائز بس  علمي هاي زيرس
 الكترونيكي آموزش نوآوريهاي بكارگيري در جهاني تجارب شـــناخت و بررســـي هدف با مقاله اين. اســـت
  .باشد مي باليا در تخصصي و عمومي

ستجوي و اي كتابخانه مطالعات طريق از و مروري روش به مطالعه اين :كار روش  بانكهاي و اينترنت در ج
  . است گرديده تدوين Springer, Google Scholar, Sciencedirect ، PubMed نظير معتبر اطالعاتي

 يكيالكترون نوآوريهاي بكارگيري در موجود چالشهاي به توجه با تا است شده سعي مقاله اين در :ها يافته
 تلفن طريق از اجتماعي هاي شــبكه در آموزش الكترونيكي، آموزشــهاي دور، راه مجازي آموزشــهاي از اعم

ــي به همراه، ــورها موفق تجارب بررس ــازمانهاي و كش ــخگويي و آمادگي در مختلف س  باليا در جوامع پاس
سبت و پرداخته صهايي ارايه به ن شي محتواي جمله از شاخ ستاندارد، آموز سب و ا  وهگر هاي ويژگي با متنا

  .جست بهره رو پيش سوانح براي آن ارزنده نتايج از بتوان تا نمايد، اقدام آن هدف
صي و اجتماعي هاي نياز به توجه با :گيري نتيجه ص سعه باليا، دانش ارتقاي در تخ  رد مجازي آموزش تو

 از وسـيعي طيف دسـترسـي و داده كاهش بيشـتري سـرعت با را عملكرد و دانش بين شـكاف عرصـه، اين
 چالش كمترين با را باليا در مجازي آموزش اثربخشــي جهاني، تجارب به توجه. نمايد مي فراهم را ذينفعان

  .برد خواهد پيش
  

  آموزشي برنامه |باليا در سالمت آموزش |مجازي آموزشهاي كليدي : واژه 
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 المتس گذاري سياست در مقاومتي اقتصاد استقرار سالمت؛كليد فناوري ارزيابي
  باليا و حوادث در

 علي صراف كيا

  
 مديريت ارتقا در را انكاري قابل غير نقش اخير هاي دهه در نوين هاي فناوري از استفاده چه اگر :هدف و زمينه

 به كشورمان از زيادي مناطق همچنان است، كرده ايفا جهان مختلف هاي كشور در باليا و حوادث در سالمت
 آسيب الياب مقابل در مختلف، مناطق بين ها فناوري نامتناسب توزيع و اثربخش غير هاي فناوري از استفاده دليل
 بالياي وقوع براي دنيا كشورهاي مستعدترين از يكي ايران اسالمي جمهوري كه اين به توجه با. باشند مي پذير

 و حوادث در استفاده مورد سالمت هاي فناوري مديريت حوزه در صحيح گذاري سياست عدم باشد، مي طبيعي
 قرار محور رب مقاومتي اقتصاد سياست تاكيد به توجه با.كند تحميل كشور به را بااليي هاي هزينه تواند مي باليا

 اكيدت با تواند مي سالمت فناوري ،ارزيابي داخلي كاالهاي مصرف ترويج و مصرف مديريت و وري بهره رشد دادن
 سالمت ذاريگ سياست درحوزه سياست اين استقرار ابزاركليدي ها، فناوري اثربخشي هزينه و اثربخشي مقايسه بر
 فرايند در مقاومتي اقتصاد سياست استقرار جهت راهكار ارايه پژوهش اين هدف. گيرد قرار باليا و حوادث در

  .باشد مي سالمت فناوري ارزيابي روش اساس بر باليا و حوادث در سالمت گذاري سياست
 خانهكتاب صورت به ها داده. است مروري مطالعه يك قالب در و تطبيقي مطالعه يك حاضر تحقيق: كار روش

. است شده آوري جمع سالمت فناوري ارزيابي با مرتبط اطالعاتي هاي پايگاه در جستجو طريق از و اي
  .است شده انجام فارسي و زبان انگليسي مقاالت بين در جستجو

 هزينه رلكنت اثربخش، هاي فناوري از استفاده براي سالمت فناوري ارزيابي از دنيا كشورهاي از بسياري: ها يافته
 ايه فناوري از استفاده به مقاله اين در. كنند مي استفاده پايين اثربخشي هاي فناوري ورود از جلوگيري و ها

 و اطالعاتي هاي فناوري مانند باليا از پس و حين قبل، در باليا و حوادث در سالمت مديريت در نوين
 كشور در اي ماهواره اطالعات و دور راه از سنجش هاي جغرافيايي،فناوري اطالعات هاي ،سيستم)ICTs(ارتباطي

 تسالم هاي فناوري مديريت در آن كاربردهاي و اهداف سالمت، فناوري ارزيابي شناسي روش يافته، توسعه هاي
 المتس فناوري ارزيابي ارتباط و دنيا پيشگام هاي كشور سالمت فناوري ارزيابي هاي نظام مرور باليا، و حوادث در
  .است شده پرداخته حوادث و باليا در سالمت حوزه در گذاري سياست و مقاومتي اقتصاد با

 بر يمبتن گذاري سياست هدايت براي انكاري قابل غير ،ظرفيت سالمت فناوري ارزيابي :گيري نتيجه
 هب توجه با. باشد مي دارا را سالمت مراقبت در ها فناوري اجراي و مديريت استراتژيك، ريزي برنامه شواهد،
 عنوان به تواند مي سالمت فناوري ارزيابي آن، از ناشي خسارت باالي هاي هزينه و ايران بودن خيز حادثه
 جهت حوادث، و باليا در شده استفاده سالمت هاي فناوري شواهد بر مبتني گذاري سياست براي ابزاري

  .شود استفاده مقاومتي اقتصاد هاي سياست به توجه با باليا از پس و حين قبل، در حوادث و باليا مديريت
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  يابال و حوادث در گذاري،سالمت سياست مقاومتي، سالمت،اقتصاد فناوري ارزيابيهاي كليدي : واژه 
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  )٢٠١٠( هايتي زلزله موردي مطالعه: باليا در كودكان تغذيه آموخته درس
  ٢نژاد الدني مريم ،١نيا محمدي ليال

 ، بهداشت دانشكده -.ايران ، تهران تهران، پزشكي علوم دانشگاه ، بهداشت دانشكده ، باليا در سالمت دپارتمان-١
    ،Leyla.mohammadinia@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه

 تهارن، پزشكي علوم دانشگاه تغذيه دانشكده -ايران ، تهران ، تهران پزشكي علوم دانشگاه ، تغذيه دانشكده-٢
maryam.ladani2010@yahoo.com  

  
 مي آســيب دســتخوش حوادث و باليا رخداد زمان در كه اســت بشــري اصــلي اركان از ســالمت :مقدمه

 رخهچ در توجهي قابل موضــوع ســالمتي بر گذار تاثير فاكتورهاي ترين مهم از يكي عنوان به تغذيه.گردد
 ذيريپ آسب ميزان و كودكان از اعم مختلف هاي گروه اي تغذيه نيازهاي به توجه با.باشد مي باليا مديريت
 هاي هبرنام و باالدســتي امروزه،اســناد.گيرند قرار توجه مورد باليا در اخص طور به بايســتي ايشــان فيزيكي
سي رو اين دارند،از تاكيد باليا خطر كاهش بر جهاني شته تجارب برر ستخراج و حوادث گذ  آموخته درس ا

 حوزه ويژه به ها حيطه همه در باليا خطر كاهش و پيشــگيري براي خوبي راهگشــاي تواند مي ها آن هاي
  .است شده پرداخته نمونه يك عنوان به هايتي زلزله به مطالعه اين در كه باشد كودكان گروه و تغذيه
 هاي سايت،مقاله،گزارش وب از اعم دسترس قابل اسناد بابررسي كه بوده مروري حاضر مطالعه :كار روش

له با مرتبط جهاني يه مداخالت منظر از هايتي زلز غذ يت وب در اي ت يك هاي ســـا كادم  اعم معتبر آ
ــازمان و pubmed ,schoolarاز ــت و يونيســف الملل بين هاي س  گرفته قرار بررســي مورد جهاني بهداش

 بعد و قبل در سال ٥ زير كودكان تغذيه در گرفته انجام مداخالت بودن ثمر مثمر از مطالعات:ها يافته.است
 با كودكان تغذيه مداخالت ارتقا جهت مبنايي الگو عنوان به تواند مي كه دهند مي نشــان را هايتي زلزله از

 اهكوت منظر از كودكان ســوءتغذيه شــيوع.قرارگيرد توجه مورد ســالمتي خطر كاهش و پيشــگيري رويكرد
ــي مورد وزني قدي،كم ــاخص عنوان به كودكان مير و مرگ كاهش ميزان و گرفتند قرار بررس ــالمتي ش  س
  .است گرديده لحاظ كودكان

 هاي برنامه تقويت و ها ضـعف اصـالح و دارد زيادي اهميت باليا شـرايط در كودكان و نوزادان تغذيه:بحث
 يضرورت عنوان به تواند مي مادر شير با شيردهي افزايش و غذايي امنيت ايجاد جمله از هايتي در شده اجرا
  .باشد آتي بالياي با مواجهه در كشورها ساير در تغذيه سو با مقابله راستاي در مهم

  
  هايتي | كودكان | تغذيه | باليا واژه هاي كليدي:
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  بيمارستان در اندازي تير حادثه بررسي
  ٣گندماني صادقي حميدرضا ،٢امانيان سارا ،١پويش وحيده

١-poyeshv@gmail.com- پزشكي، علوم دانشكده poyeshv@gmail.com،  
٢- amanian50@yahoo.com- آزاد، دانشگاه amanian50@yahoo.com،    

٣- hamidsadeghi1366@gmail.com- پزشكي، علوم دانشگاه hamidsadeghi1366@gmail.com  

  
 هنگام داشت زنان جراحي بخش از بيماري كه ناشناس شخصي صبح شيفت ١٠/٥/٩٢ مورخه در :مقدمه
 شناسايي را او قبال كه را خودش اي قبيله دشمن اورژانس روي راه در منزل به رفتن و خود بيمار ترخيص

ـــت از بودند كرده كمين بودند كرده ـــده فرد ديدن محض به بعد و اورژانس نگهباني پش ـــروع يادش  به ش
ستان ازپرسنل تن دو كه كردند تيراندازي به شروع كه كردند تيراندازي  ديگري و نگهبان تن يك كه بيمار

 و دندش برده اورژانس به و گرفتند قرار گلوله اصابت مورد بودند وظيفه انجام حين در كه بيمارستان خدمه
  .گرفتند قرار درمان مورد كشيك پزشك نظر تحت
سته، مدار هاي دوربين وجود عدم قوي، امنيتي سيستم وجود عدم :ضعف نقاط  مانورهاي از آگاهي عدم ب

  هايي موقعيت چنين در مناسب
  پرسنل بموقع رسيدگي جهت سريع المعل عكس :قوت نقاط

 اريوسن تمرين و ارزيابي ، پرسنل به مشابه هاي موقعيت آموزش ، بسته مدار هاي دوربين وجود :پيشنهاد
  مشابه هاي بحران در بحران مديريت مناسب عملكرد و
  

  بيمارستان |اندازي تير حادثهكليدي : واژه هاي 
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 دانشگاه در آموزش و سازماني برون هماهنگي حوادث، اداري ساختار ايجاد
  مشهد پزشكي علوم

  ٤آبادي فتح محمودي جواد ،٣غيبي مليحه ،٢طاهرزاده شهرام ،١نژاد وفايي رضا

 مشهد، دانشگاه -مشهد دانشگاه-٢  ،vafaeinezhadr@mums.ac.ir مشهد، دانشگاه -مشهد دانشگاه-١
taherzadehsh1@mums.ac.ir،  مشهد، دانشگاه -مشهد دانشگاه-٣ gheibim1@mums.ac.ir،   

  MahmoudiFJ1@mums.ac.ir مشهد، دانشگاه -مشهد دانشگاه-٤

  
 اتتلف شده، هاملت و هادولت گير گريبان سالههمه كه هستند مهمي بسيار مسائل ازجمله غيرمترقبه حوادث

 رگم باعث غيرمترقبه حوادث گذشته، سال دربيست. نمايندمي تحميل هاآن بر فراواني مالي خسارات و جاني
 به نزديك مدت همين در. اند دربرداشتن هزينه دالر ميليارد ١٠٠٠ از بيش و شده انسان ميليون ١٠ به نزديك

 رگيرد غيرمستقيم يا و مستقيم طوربه زمين، كره جمعيت ششميك حدود يعني جهان، مردم از نفر ميليارد يك
  . اندگرديده غيرمترقبه حوادث
 يرخ بال كشور دهمين دهند،مي نشان آمارها كه گونهآن ايران. است نبوده مستثنا امر اين از نيز ما عزيز كشور

 چونهم طبيعي، غيرمترقبه حوادث انواع كشور، مختلف مناطق در. آسياست قاره بالخيز كشور چهارمين و دنيا
 وطسق ترافيكي، حوادث همچون غيرطبيعي، غيرمترقبه حوادث نيز و بهمن سقوط و زمين رانش زلزله، سيل،

 شورك بر جهاني استكبار جانب از كه نيز معاصر تاريخ جنگ ترينطوالني. است وقوع حال در همواره.  و هواپيما
 كشور مساحت از %٩٠ از بيش. گشت مرزوبوم اين جوانان بهترين از نفر هزار چهارصد از بيش گرديد، تحميل ما

 در بزرگي هاي يكبارزلزله سال ١٠ هر حدوداً و قرارداد زلزله وقوع امكان ازنظر باال به متوسط خطر معرض در نيز
 يحال در اين. نمايدمي زدهمصيبت و دارداغ را وطنانمانهم از زيادي جمع پيوسته، وقوع به كشور مختلف مناطق

 ،آن در جنگ وقوع با گاهي چند از هر و نيستند برخوردار مناسبي وضعيت از نيز همسايه كشورهاي كه است
 سالهاي طي بسيار حوادث وقوع به توجه با بنابراين مرزهاست؛ سويبه زيادي جمعيت مهاجرت شاهد ما كشور

 بحران مديريت بحث كه است الزم انسان هزاران جان رفتن بين از و مالي فراوان هايخسارت ايجاد و مختلف
 علل همچنين بحران، مديريت بررسي به اشجغرافيايي موقعيت به توجه با شهري هر در و قرارگرفته موردمطالعه

  .شود جلوگيري بعدي حوادث بروز از تا پرداخته هابحران در هاموفقيت و شكست
 به دمشه دانشگاه پزشكي علوم دانشگاه در افتاده، اتفاق اخير هايسال در كه ايغيرمترقبه حوادث به توجه با

 هب منجر رويدادهاي و عوامل ارزيابي و شرايط آناليز از پس. است شده بيشتري اهتمام بحران مديريت بحث
 بهتر مديريت جهت شدهآموخته هايدرس طوركليبه ريسك، كاهشي راهكارهاي ارائه و هابحران و حوادث
 ار زا مخاطره بالقوه رويدادهاي و شرايط به سريع واكنش و هازيان رساندن حداقل به و هاآسيب كاهش ريسك،

  :داشت بيان زير شرح به توانمي
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  بخشي برون و درون هايهماهنگي بهبود -١

 همكار وادارات هاارگان بين هاهماهنگي وجود عدم هابحران در موجود مشكالت ترينبزرگ از يكي كهازآنجايي
 كه مودهن كارگروه كاري روابط دستورالعمل تهيه به اقدام مشكل، اين رفع منظوربه دانشگاه اين است؛ پشتيان و

 و مصوب استان بحران مديريت شوراي در استان، بحران مديريت كل اداره در طرح و كارگروه در تهيه از پس
 از انتظارات و وظايف شرح به آن در و ارسال ها بيمارستان همچنين و تابعه هايكارگروه و ادارات تماميبه

  .است شدهاشاره مشخص طوربه پشتيبان و همكار هايدستگاه

  مشخص ساختارسازماني يك ايجاد لزوم -٢

 خسارات و صدمات كاهش براي مناسب هايراه از يكي تواندمي هابحران با مواجهه در قانوني سازوكارهاي ايجاد
 شناسايي براي مناسب سازماني ساختار با مركز يك وجود بنابراين باشد، حوادث بروز از ناشي جاني و مادي

 اهميت حائز هترب مديريت براي ريزيبرنامه در تسريع و عمليات بر پايش و بيشترين شرايط ايجاد كاركنان، وظايف
 ركز،تم بر مشتمل كه است سازمان ساختاري ابعاد هاسازمان دروني هايويژگي ترينمهم از يكي ازآنجاكه و است

 ايفا هاسازمان اجرايي عملكردهاي و هاسازيتصميم نحوه در ايعمده سهم و باشدمي رسميت و پيچيدگي
 اسكارشن سازماني پست همچنين و حوادث اداره ايجاد با ساختار حوزه در است توانسته مشهد دانشگاه كند،مي

 ظهمالحقابل پيشرفت ايجادشده ساختار و اداره اين محوريت با بحران مديريت هايبرنامه در غيرمترقبه حوادث
  .باشد داشته

  كاركنان آموزش و هاتوانمندي تقويت لزوم -٣
 انج حفظ موجب باليا برابر در آمادگي و بحران مديريت درزمينه افراد آموزش كه است آن مبين علمي مطالعات

 اين بر. داشت خواهد همراه به را ثانويه عوارض از پيشگيري و هادارايي حفظ ها،هزينه كاهش و شده نفر هزاران
 شمار به باليا برابر در آمادگي برنامه در ضروري هايبخش از يكي خطر، معرض در افراد و مديران آموزش اساس

 كنندمي استفاده خود توانايي درصد ٣٠ تا ٢٠ از هاسازمان در كاركنان كه است داده نشان تحقيقات. رودمي
 خود هايقابليت و هاتوانايي از درصد ٩٠ تا ٨٠ شوند برانگيخته ايشايسته طرز به و ببينند آموزش اگر آنكهحال

 حوادث و بحران با مرتبط آموزشي هايبرنامه نمودن وارد با نيز آموزش حوزه در مشهد دانشگاه. دهندمي بروز را
 هايبرنامه شناخت و هاآموزش ارائه در است توانسته مداوم، آموزش و كاركنان خدمت ضمن آموزش برنامه در

 HDP برنامه دو به توانمي ميان اين از كه باشد؛ موفق باالدستي اسناد نمودن جاري و بحران مديريت با مرتبط

& HSI قرارگرفته كاركنان آموزش هايبرنامه در آموزشي معاونت و توسعه معاونت مجوز اخذ پس كه نمود اشاره 
 كاركنان آموزشي برنامه در همچنين. است شدهانجام آموزش ساعت نفر ٤٠٠٠٠ حدود ٩٥ و ٩٤ هايسال طي و

 شدهگرفته نظر در آموزشي باليا، در هافوريت و حوادث حوزه هايبرنامه با آنان آشنايي باهدف خدمت به ورود بدو
  .است گرديده برگزار دوره ٣٠ حدود تاكنون كه است

  مشهد پزشكي علوم| آموزش| حوادث كارگروههاي كليدي : واژه 
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 ١٢٣  

 در باليا و حوادث به پاسخ آمادگي ميزان بر اوليه هشدار سيستم اجراي تاثير
  اصفهان آباد نجف منتظري شهيد بيمارستان

  ١اسدي احسان سيد

  ehsanasadi26@yahoo.com اصفهان، -اصفهان-١

  
 باليا ابلمق در آمادگي كسب ضرورت بيانگر باليا، وقوع ناپذيري اجتناب و ايران كشور بودن بالخيز :مقدمه

 ورمنظ به حاضر مطالعه. است بيمارستاني آمادگي اجزاي ترين مهم از يكي اوليه، هشدار سامانه. باشد مي
  .شد امانج اصفهان آباد نجف منتظري شهيد بيمارستان آمادگي بر اوليه هشدار سامانه اجراي تاثير تعيين
ستان در پژوهش اين: كار روش صفهان آباد نجف منتظري شهيد بيمار سات انجام با ١٣٩٥ سال در ا  جل
ساتيد با مكرر ضاي و باليا در سالمت حوزه ا شدار سامانه اجراي جهت باليا و حوادث كميته اع  بر اوليه ه

ساس شوري برنامه ا ستان در باليا در آمادگي ك ستان آمادگي ميزان. پذيرفت صورت بيمار  لفهمو در بيمار
 تكميل مداخله از بعد روز ٦٠ و قبل كه بهداشــت جهاني ســازمان اســتاندارد ليســت چك با گوناگون هاي
  .گرديد انجام ويلكاكسون آماري آزمون با ها داده تحليل سپس. شد ارزيابي بود شده

شان نتايج: ها يافته سي، مورد هاي مولفه مجموع در كه داد ن ستان آمادگي نمره برر  مداخله از پس بيمار
ـــتان آمادگي دار معني افزايش بيانگر كه يافت ارتقا نمره ٣٠ ميزان به  حالت از باليا و حوادث در بيمارس

  .بود زياد به متوسط
صفهان آباد نجف منتظري شهيد بيمارستان كه است آن از حاكي پژوهش اين يافته: گيري نتيجه  ارايد ا

سط آمادگي از سطحي ست باليا با مقابله در متو ستان آمادگي سطح دار معني افزايش و ا  اياجر با بيمار
 ها تانبيمارس آمادگي سطح بردن باال منظور به سامانه اين اجراي و تدوين لزوم بيانگر اوليه، هشدار سامانه

  .باشد مي باليا مقابل در
  

  باليا اوليه، هشدار سامانه بيمارستان، آمادگي،:  واژه كليد
  باليا |اوليه هشدار سامانه |بيمارستان |آمادگيكليدي : واژه هاي 
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 ١٢٤  

  CT مركز سوزي آتش حادثه بررسي
  ٣امانيان سارا ،٢دادخواه صيداملك ،١پويش وحيده

١-poyeshv@gmail.com- پزشكي، علوم دانشكده poyeshv@gmail.com،  پزشكي، علوم دانشكده --٢ ،  
٣-amanian50@yahoo.com- آزاد، دانشگاه  

  

 )ايرانشهر(كشور شرق جنوب بيمارستانهاي از يكي در ١٣٩٢ تابستان روزهاي از يكي عصر: مقاله شرح
 بوده CT واحد از دود خروج شاهد كه كرد اعالم و مراجعه سوپروايزري دفتر به سراسيمه خدماتي نيروهاي

 هاي كپسول شد اعالم خدماتي نيروهاي به و گرفته تماس نشاني آتش با و مراجعه محل به سريعا است
 را ركزيم اكسيژن سيستم و شده عمل وارد نيز تاسيسات نيروهاي و نمايند اقدام و برداشته را نشاني آتش
 تصميم بوده شب گذشته شب كه CT واحد پرسنل از يكي بود قفل CT واحد درب متاسفانه.  نمودند قطع

 افراد زدن در با نموده قفل داخل از را در و بوده خواب استراحت، اتاق در كند، استراحت CT واحد در گرفته
 بوده حدي به دود شدت نموده باز را در و شده سوزي آتش متوجه و شده بيدار خواب از زياد صداي و سر و

 واقع دوم طبقه در كه داخلي بيماران و كرده حركت باال به دود. شد انجام سختي به شخص آن خروج كه
 كمي دود اثرات از تا كرده منتقل آخر اطاق ٢ به را بيماران ، پرسنل سريعا كه داده قرار شعاع تحت را بودند

 دودح از بعد نداشت وجود اظطراري راه نبود بدليل پايين طبقه به بيماران جايي جابه امكان و باشند دور
 شيشه تمامي شكستن آب، با را آتش و شدند عمل وارد و مراجعه نشاني آتش مامورين دقيقه ١٥ تا ١٢

 منتظر كه زماني مدت در. كردند مهار دقيقه ٤٥ تا ٣٠ حدود از پس بيرون به دود هدايت و رمپ هاي
 زمال هاي بررسي در. شد انجام داخلي مدير و حراست واحد به الزم رساني اطالع بوديم نشاني آتش مامورين
 و شده جرقه دچار ايمن غير برق سيم و مهتابي المپ و بوده اوراق انبار كه ها اطاق از يكي شد مشخص

  .است گرديده اطاق كل شدن ور شعله آن بدنبال و ها برگه گرفتن آتش باعث
 االيب طبقه سريع و بموقع تخليه ،عدم بيمارستان خطر ارزيابي عدم اضطراري، درب وجود عدم :ضعف نقاط
  سوزي آتش
  نظر مورد محل در حريق اطفاء كپسول وجود : قوت نقاط

 ،آموزش مناسب محل در اضطراري درب تعبيه ، بيمارستان خطر ارزيابي فعال، بحران كميته :پيشنهاد
  پرسنل به بحران مديريت

 

  بيمارستان | CT |حادثههاي كليدي : واژه 
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  مفقوده هاي ،حلقه پالسكو
  ١تبار قريشي احمد سيد

  ahmad.gh71@gmail.com اصفهان، احمر هالل -خانه بلوارآينه. اصفهان-١

  
 ادي خاورميانه مدرن و بلندمرتبه ساختمان اولين عنوانبه آن از پالسكوكه تجاري ساختمان :حادثه شرح

سكلتِ با طبقه ١٧ شددرمي  فروش و توليد مراكز مهمترين از يكي بود، شده افتتاح ١٣٤١ سال در فلزي ا
ــاك ــنبهپنج روز مركزدر اين. بود تهران در پوش ــال ٥٤ از پس ١٣٩٥ دي ٣٠ ش ــاخت زمان از س  اثر بر س

شانآتش زيادي تعداد هنوز سوختن، ساعت ٣٫٥٥ از بعد كه فروريخت درحالي سوزيآتش  مهار درحال ن
 ساختمان. . شد نابود آن نيزدر تجاري واحد ٥٦٠ همچنين.بودند ساختمان داخل و بيرون در سوزي،آتش

 .شدمي محسوب شهري شاخص نماد يك عنوان به و پايتخت در مدرن معماري و جديد تهران نماد پالسكو
  .بود مستضعفان بنياد به متعلق پالسكو مالكيت

 است شده مهار آتش شدمي گفته كه حالي در صبح ١١ ساعت حوالي و نشانيآتش مأموران حضور از پس
 فرو لكام طور به نيز پالسكو ساختمان شمالي ديوار و كشيد زبانه ساختمان شرقي بخش از آتش ناگهان
  . باختند جان ساكنان از نفر ٦و نشان آتش نفر ١٦و مصدوم نفر ٢٣٥ حدود متاسفانه حادثه دراين. ريخت

ـــكو، آواربرداري عمليات  تن هزار ٢٠ حدود كاميون ١٧٥٠ آن طي و انجاميد طول به روز ٩ حدود پالس
  كردند خارج محل از را نخاله و خاك
ـــور :قوت نقاط ـــان آتش عوامل انتظار حد از وبيش بموقع حض  كوتاه در وعوامل مديران باالي ،انگيزه نش
  . داد كاهش حداقل به را تلفات كه سوزي آتش درزمان مركزتجاري ،تعطيلي عمليات زمان كردن
ــعف نقاط ــهاي به توجهي بي: ض ــاختمانهاي اطفا در علمي روش ــط ميدان كنترل عدم. مرتبه بلند س  توس

 بخصوص بحران مديريت بخشي بين ساختار هماهنگي ،عدم حوادث ماهيت شناخت عدم. ميدان مديريت
 ،عدم افزاري نرم بجاي افزاري ســـخت ،نگرش پيشـــگيري فرهنگ ،فقدان حادثه از وقبل آمادگي درمرحله

  رسانه ومديريت مستندسازي
شنهادها و گيري-نتيجه سد مي بنظر :پي ستفاده جامع مديريت اعمال ر  از اعم صاحبنظران نظرات از باا
گاهي هاي چهره ـــ ته نظريات وتجميع واجرايي دانش تدوين تلفيق والب يت و يدبر بحران مدير تاك  شپي با

ضهاي شهرها بحران مديريت فر صميم جايگاه ،ارتقاي كالن صميم گيري ت ض به ويژه توجه ، سازي وت  وعمو
ـــانه مديريت ـــتفاده بحران مديريت از جزِءي بعنوان رس  تاحدود تواند مي دنيا در موجود تجربيات از واس

  . باشد راهگشا موجود وضع ارتقاي براي زيادي
  

  پالسكو | مفقوده هاي حلقه| بحران مديريتكليدي : واژه هاي 
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
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 ١٢٦  

 پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز مشترك آموزش در عملي تجربه يك
 ريعس واكنش پرسنل سازي چابك در دانش تسهيم نگرش با استان احمر هالل با كرمان

  ٩٥ آذر كشور سراسر احمر هالل
 فرشته   ،٤رابري شيخ اكبر   ،٣زاده اميني محمد   ،٢پور اسماعيل حسن   ،١اسماعيلي علي مهدي  

  ٥ابوالهادي

   ،emsmahdialiesmaili@gmail.com كرمان، پزشكي فوريت --١
   ،emsmahdialiesmaili@gmail.com كرمان، پزشكي فوريت --٢
   ،emsmahdialiesmaili@gmail.com كرمان، پزشكي فوريت --٣
   ،emsmahdialiesmaili@gmail.com كرمان، پزشكي فوريت --٤
 emsmahdialiesmaili@gmail.com كرمان، پزشكي فوريت --٥ 

  

شي دوره در ستان كليه از احمر هالل زبده نيروهاي سريع واكنش نيروهاي آموز شور هاي ا  شهر در كه ك
ستاني پيش اقدامات بحث در گرديد برگزار كرمان شي طرح اين در آموزش جهت بيمار  نموده شركت آموز

ستي سرفصل حسب بر بيمارستاني پيش اقدامات در كاربردي اصول و شنايي.  گرديد ارائه درخوا  اقوام اب آ
 هايشـــان آموخته در بيان و خود مناطق خاص هاي بحران در خود تجارب انتقال و فرهنگي نظر از مختلف

 انشد جريان در حياتي عامل. شد مي مشاهده كننده شركت افراد بين دانش تسهيم نوعي به و يكديگر به
 مديريت از مهم جنبه يك دانش انتقال است صريح دانش و ضمني دانش بين تمايز درك سازمان درون در

ست دانش سب سازماني در دانش كه هنگامي زيرا ا  هب سازمان در ديگر گروهاي و افراد بين در بايد شد ك
شتراك شته ا  بتوان بايد. داد قرار سازمان حافظه در و كرد خارج ذهني حالت از را دانش ميتوان. شود گذا

 صورت اين غير در زيرا كرد ذخيره باشد استناد و دسترس قابل همه براي كه شكلي به را شده توليد دانش
 نازبي دانش گذشتشان در يا و آنان خروج با و باشد سازمان موسسان و كاركنان ذهن در دانش است ممكن

ـــنهاد. برود ـــود مي پيش  اطالعات اين آوري گرد و تجارب و دانش آوري جمع و ها دوره اين برگزاري با ش
 اين و موقع به و صـــحيح گيري تصـــميم بحران بروز صـــورت در و بحران مديريت دانش افزايش به منتج

  .گردد مي سازماني بيشتر همدلي باعث مشترك دورهاي
 

  سازماني سازي چابك |بحران مديريت |دانش تسهيمهاي كليدي : واژه 
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 ١٢٧  

 پزشكي علوم دانشگاه بهداشت معاونت اطالعات و آمار گروه هاي آموخته درس
  ١٣٩١ سال زلزله در تبريز

  ١نوري محسن  

  m61noori@gmail.com تبريز، پزشكي علوم -تبريز پزشكي علوم-١
  

 از بيش وسعت به اي منطقه ريشتر ٦,٢ قدرت به اي زلزله ١٣٩١ سال مرداد ٢١ ظهر در :حادثه شرح
 ، ورزقان شهرستانهاي از وسيعي مناطق آن طي و درآورد لرزه به شرقي آذربايجان در را كيلومتر ٨٠٠٠
 داشتند قرار زياد پراكندگي با كوهستاني اكثر كه روستا٣٥٠ از بيش حدود با تبريز و ،كليبر اهر ، هريس

 وزارتي هاي دستورالعمل مطابق وارده صدمات ميزان تعيين براي زلزله از بعد روز.گرفت قرار آسيب مورد
 از سريع ارزيابي فرم ١٠٥ تعداد راستا اين در و آيد بعمل زده زلزله مناطق از سريع ارزيابي گرديد مقرر

 ميزان نظر از سپس و بندي جمع بهداشت معاونت آمار واحد توسط و شد آوري جمع زده زلزله مناطق
  گرديد تحليل.  و شايع بيماريهاي ، مجروحين جاني، آسيب ، خسارت

 خدمات بيني پيش جهت بهداشتي كارشناسي گروههاي براي خوبي منبع پايه اطالعات استخراج :قوت نقاط
 كه انلپ اين وجود با ، آمار گروه توسط باليا پانل تدوين است، بوده ديده آسيب جمعيت براي الزم بهداشتي

 خرينآ راحتي به كشوري بازديدكنندگان و بهداشت معاونت ارشد مسئولين ، شد مي رساني روز به ساعت هر
 آگاهي ها بيماري روند و مشكالت ، گرفته انجام فعاليتهاي ، خدمات خصوص در موجود آمارهاي و اطالعات

  نمودند مي كسب را الزم
 رد را ارزيابي اين ميخواهند كه است افرادي براي قبلي هاي آموزش نيازمند سريع ارزيابي :ضعف نقاط

  . دهند انجام زلزله وقوع منطقه
 مشكالت زا بسياري از جلوگيري در باليا در سريع و منظم سيستم يك ايجاد :پيشنهادها و گيري -نتيجه

  . است موثر بسيار بهنگام و بموقع مداخله و بحرانها و
  

  آموخته درس ، شرقي آذربايجان زلزله ، اطالعات آماروكليدي : واژه هاي 
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 روش به داوطلبانه هايفعاليت منفعت هزينه تحليل و پولي گذاري ارزش
 هداوطلبان فعاليت: مطالعه مورد. »داوطلبي گذاري سرمايه و ارزش حسابداري«

  ٩٥ سال نوروزي مسافرين سالمت و ايمني طرح در يزد استان احمر هالل جوانان
  ١خويدك صديقي حامد

  hseddighi@gmail.com احمر، هالل جمعيت -فردوسي بلوار يزد،-١

  
 قضاوت فراغت، با منطبق جايگزين، دستمزد روش هشت داوطلبانه هايفعاليت پولي گذاري ارزش براي

 شابهم كاالي هزينه سرپرست، قضاوت وظيفه، اساس بر داوطلب قضاوت دستمزد، جانشيني ،)زمان( داوطلب
 يبرا چنين هم. گرفتند قرار استفاده مورد روش دو مطالعه اين در كه شدند شناسايي مندبهره قضاوت و

 ذيرفتهپ روشي كه شد استفاده »داوطلبي گذاري سرمايه و ارزش حسابداري« تكنيك از منفعت هزينه تحليل
 احمر هالل و سرخ صليب الملليبين فدراسيون جمله از جهان سطح در داوطلبانه هايسازمان براي شده
  .است

 جايگزين دستمزد روش به يزد، استان در نوروزي هميار ١٥٧٤ داوطلبانه فعاليت كه شد يافته مطالعه اين در
 پولي معادل دستمزد، جانشيني روش به گذاري ارزش صورت در و شودمي گذاري ارزش ريال ميليون ٩٣٨
 براي يزد استان احمر هالل جمعيت چنين هم. بود خواهد ريال ٢٢٦٨٧١٣٢٣٢ مبلغ داوطلبانه فعاليت اين
  .است كرده) غذا و ذهاب و اياب( هزينه ريال ٢١٢٨٠٠٠٠٠ مبلغ داوطلب تعداد اين

 ارزش كه صورتي در »داوطلبي گذاري سرمايه و ارزش حسابداري« منفعت هزينه تكنيك از استفاده با
 احمر هالل جمعيت كه ريالي هر ازاي به دهدمي نشان ويوا نرخ باشد جايگزين دستمزد روش به گذاري
 عايدش ريال ٤ از بيش كرده، هزينه داوطلبي پروژه بر نوروزي مسافرين سالمت و ايمني طرح در يزد استان
 هالل جمعيت عايد ريال ١١ به نزديك دستمزد، جانشيني روش به گذاري ارزش صورت در و است شده
 زا و موفق بسيار طرحي نوروزي مسافرين سالمت و ايمني داوطلبانه طرح لذا است؛ شده يزد استان احمر
 ورتص هزينه به نسبت كه چرا است بوده دولت چنين هم و احمر هالل جمعيت براي صرفه به اقتصادي نظر

 صورت نسانيا نيروي هزينه بدون ايگسترده و زياد بسيار فعاليت كه معنا اين به داشته بااليي عايدي گرفته،
  .است گرفته

 

  احمر هالل |جوانان |منفعت هزينه |گذاري ارزش |داوطلبي كاركليدي : واژه هاي 
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  اي هسته انفجارهاي مصدومان امداد اصول و اي هسته هاي آسيب
  ١محمدي محسن

  mohsen.rcs@gmail.com احمر، هالل --١

  :هدف و زمينه
 هيروشيما وقايع مانند اي هسته حمالت(  آشكار اقدامات اثر در است ممكن اي هسته انفجارهاي و حوادث
 هاي بمب بكارگيري اثر در نيز راديواكتيو حوادث. آيند وجود به)  اي هسته تروريسم(  پنهان يا)  ونازاكي
 راديو وادم انتشار نشست و اتمي هاي راكتور انفجار يا و امنيتي ضد نيروهاي توسط)  اكتيو راديو(  كثيف
 كننده لگيرغاف كامال شرايط اين بنابراين و برسانند آسيب خاموش بصورت و آيند وجود به توانند مي ، اكتيو

  .آوردند وجود به را اي
  : پرتوگيري از ناشي هاي آسيب

 سلول زيستي فعاليت در چشمگيري تغييرات منشاء ، دارند كه زيادي انرژي بدليل ، اكتيو راديو پرتوهاي
  .گردند مي زنده موجود نهايت در و اندام ، بافت كل آن تبع به و زنده هاي

 اين جمله زا. دارد بستگي مختلفي عوامل بين تعامل به ، بدن كل و اندام ، بافت يك در پرتويي ضايعه ايجاد
 هنحو و فضا در اشعه انتشار چگونگي ، تابش زمان مدت و مقدار ، آن انرژي و پرتو نوع به توان مي ، عوامل

 هاي بافت حساسيت ، بالخره و LET(    ( مستقيم خط در اشعه پراكندگي ي نحوه ، بدن با آن برخورد ي
  .كرد اشاره يونيزان پرتوهاي به خودفرد حساسيت و خاص
  كار روش

  : زدايي آلودگي براي الزم اقدامات
 ستهه آلودگي رفع براي كه است يكديگر با مرتبط و منظم اعمالي از منطقي توالي يك شامل اقدامات اين
 چند هر ، گيرد مي صورت زدايي آلودگي مركز در كارها اين عمده. آيد مي عمل به بيماران در خارجي اي
 شويشست كار اين اصول.باشد شده داده شستشو فرد بدن از هايي قسمت نيز EMT ايستگاه در قبال شايد كه

 نحوي به ، است بدن از آنها كندن سپس و درصد ٥ كلريت هاپيو صابون و آب محلول با محافظ هاي لباس
 تماس محيط و خارجي هاي قسمت با بايد و شوند مي گرفته نظر در تميز ها لباس داخلي هاي قسمت كه

  .شود خارج مركز اين پاكيزه قسمت در بايد كه قسمتيست آخرين ، محافظ ماسك. نكنند پيدا
  احياء براي الزم اقدامات

 روماييت بيماران مرگ از جلوگيري براي كه هستند اورژانسي درماني و تشخيصي تدابير واقع در ، اقدامات اين
  .روند مي كار به سوختگي و

  : ها يافته
 ادوايج انسانها زندگي افتادن مخاطره به وسيع، آسيب به منجر اتمي اي هسته حوادث اينكه به توجه با

 بنايبرم مصدومين بندي دسته مفهوم به اي هسته مصدومين ترياژ گردند، مي بهداشتي شديد مشكالت
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 زمان كوتاهترين ودر روش بهترين به مصدومين از زيادي تعداد درمان امر تا بوده صدمات،ضروري شدت
  يابد تحقق ممكن
  : گيري نتيجه

 مي اي هسته – اتمي سوانح حتي يا و تروريستي عمليات يا جنگ قالب در اي هسته ي حادثه يك وقوع
 نضم مقاله اين در. گردد حاد پرتوگيري مختلف سندرمهاي بروز و شديد هاي پرتوگيري به منجر تواند
 پرداخته آنها از ناشي آسيبهاي و صدمات انواع به صادره تشعشعات ونوع اتمي بمب هاي ويژگي به اشاره

 آلودگي يا پرتوگيري و فيزيكي آسيبهاي مشكل دو هر به توجه با مصدومين ترياژ شد،سپس خواهد
 آنها پزشكي درمانهاي و حاد پرتوگيري سندرم هاي نشانه انواع نهايتاً و گرفت خواهد قرار نظر مد راديواكتيو

  .گرفت قرار بحث مورد
 

 و حوادث، انسانها زندگي ، اي هسته آلودگي رفع ، اي هسته انفجارهاي: هاي كليديواژه 
  اي هسته انفجارهاي
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 ي راهها از اربعين ايام مذهبي درتجمع كربال زائرين آگاهي ميزان بررسي
  اصيل مطالعه يك نتايج: عفوني هاي بيماري انتقال

   ،٣چگيني زهرا   ،٢جهانگيري كتايون   ،١فر شريفي تاج سيمين  

  ٥حسيني معصومه   ،٤نژاد متقيان عباس  

 پزشكي علوم دانشگاه-٢  ،HSE، s_sharififar@yahoo.com دانشكده -بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه-١
 دانشكده -ارتش پزشكي علوم دانشگاه-٣  ،HSE، katayounjahangiri@yahoo.com دانشكده -بهشتي شهيد

 پرستاري، دانشكده -ارتش پزشكي علوم شگاه-٤  ،s_sharififar@yahoo.com پرستاري،
s_sharififar@yahoo.com،  پرستاري، دانشكده -ارتش پزشكي علوم شگاه-٥ 

s_sharififar@yahoo.com  
  

 كليدي عنصري آن هاي ساخت زير و عمومي بهداشت خطرات ارزيابي تجمعات، ريزي برنامه در :مقدمه
 تعامالت جمعيت، حركت كنندگان، شركت تعداد لحاظ به عراق كشور در اربعين ايام مذهبي تجمع. است
 ساخته فرد به منحصر را آن ؛ تجمع مركز در تروريست افراد وجود گوناگون، اجتماعي هاي زمينه از مردم
 ندچ. است عمدي و طبيعي واگير هاي بيماري انتقال از پيشگيري ريزي برنامه مهم عناصر از آموزش. است
 ينا دليل همين به. است شده متقارن وبا بيماري طغيان بروز زمان و اربعين مذهبي تجمع ايام است سالي

  .است شده اجرا و طراحي اربعين ايام در كربال زائرين آگاهي وضعيت تعيين هدف با مطالعه
 ٢٠٠تعداد روي بر مقطعي روش به كه است توصيفي و اصيل مطالعه يك حاصل مقاله اين :ها روش و مواد

 ابزار و شده انجام تصادفي روش به گيري نمونه. است شده انجام ١٣٩٤ سال اربعين ايام در زائرين از نفر
  . است ساخته محقق هاي پرسشنامه اطالعات گردآوري

 و مطلوب دانش سطح كنندگان شركت از %٢٧ و متوسط دانش سطح كنندگان شركت از % ٧٠:ها يافته
 نانز و مردان گروه دو بين دانش نمرات ميانگين .داشتند ضعيف سطح در اطالعات كنندگان شركت از %٣

 سفر دفعات و سواد سطح مانند ها معيار ساير با كنندگان مشاركت دانش ميزان. نداد نشان داري معنا تفاوت
  .نداشت آماري دار معنا ارتباط كربال به

 ست،ا افزايش به رو اخير هاي سال طي اربعين ايام در كربال زائرين تعداد آنكه با :گيري نتيجه و بحث
 ارتقاء با .نيست مناسب وبا، بيماري عامل مانند زايي بيمار و عفوني عوامل انتقال نحوه از زائرين اگاهي سطح

. كرد پيشگيري عمدي غير و عمدي هاي عفونت انتقال از توان مي زائران نگرش و آگاهي سطح مناسب
  .دارند زمينه اين در آموزشي برنامه به نياز تحصيالت سطح هر با زائرين شد داده نشان همچنين

 

  وبا. آمادگي.آگاهي.اربعين. باليا مديريت. انبوه تجمعهاي كليدي : واژه 
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 و حوادث مديريت در اجتماعي هايشبكه از استفاده هايچالش و هافرصت
  طبيعي بالياي

  ٢نياكان رستم شراره   ،١كريم حسام  

   ،karim.hesam@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم دانشگاه-پيراپزشكي دانشكده-١
  niakan2@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه -تهران پزشكي علوم دانشگاه-پيراپزشكي دانشكده-٢ 

  
 گذارياشتراك به جهت را جديدي ابزار اجتماعي هاي-شبكه و اينترنت اخير هاي-سال در :هدف و زمينه

 هيد-پاسخ در مناسب راهكار يك عنوانبه توانند-مي كه اند-آورده پديد مختلف كاربران بين در اطالعات
 هاي-چالش و ها-فرصت بررسي مطالعه اين از هدف. گيرند قرار مورداستفاده طبيعي حوادث مديريت و سريع
  .باشد-مي طبيعي حوادث مديريت در اينترنت و اجتماعي هاي-شبكه
 PubMed شامل پزشكي حوزه هاي-داده پايگاه آن، انجام براي كه است مروري نوع از مطالعه اين :كار روش

 ،"internet"، "social network" كليدي كلمات از استفاده با Google Scholar همچنين و Scopus و
" disaster"، "health" و "management" مرتبط مقاله هفت شده، يافت مقاالت بين از. شدند جستجو 

  .گرفتند قرار بررسي مورد و انتخاب پژوهش اين باهدف
 اهشك منظوربه عمومي بهداشت مشكالت شناسايي طبيعي، حوادث مديريت در اولويت اولين :ها -يافته
 مناطق از اطالعات انتشار و تفسير آوري،- جمع بنابراين. باشد-مي حادثه از ناشي صدمات و وميرمرگ

 هايهشبك و اينترنت از استفاده شدن فراگير دليل به. است ضروري امري سريع و دقيق طوربه ديدهحادثه
 اجتماعي هاي- شبكه و اينترنت اطالعات، انتشار براي مفيد ابزارهاي از يكي اخير، هاي-سال در اجتماعي

 وجودبااين. باشد-مي اورژانسي مواقع در اجتماعي هاي-شبكه مزاياي از مؤثر و سريع دقيق، ارتباط. باشد-مي
 ازكارافتادن محروم، مناطق در اينترنت به دسترسي عدم ازجمله هايي-چالش اينترنت از استفاده

 يمحر حفظ و شده تبادل هاي-پيام اعتبار و صحت كنترل طبيعي، حوادث هنگام در فناوري هاي-زيرساخت
  .دارد همراه به را اطالعات تبادل در افراد خصوصي

 رفتارها رتغيي آگاهانه، گيري-تصميم باعث ديدهحادثه جمعيت با ارتباط طبيعي، حوادث با مواجهه در :نتايج
 سريع ارتباطات ايجاد براي را مفيدي نقش اطالعات فناوري راستا اين در. شود-مي عمومي اعتماد حفظ و
 يزن هايي-چالش طبيعي، حوادث مديريت براي اجتماعي هاي- شبكه مزاياي كنار در. نمايد-مي ايفا مؤثر و

  .شود انجام الزم هاي-ريزي-برنامه هاآن رفع براي حادثه وقوع از قبل بايد كه دارد وجود
 

  طبيعي بالياي طبيعي، حوادث اجتماعي، هاي شبكه اينترنت،هاي كليدي : واژه 
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   :باليا و حوادث در بيمارستاني آمادگي ابزارهاي اي مقايسه بررسي
  راهكارها و چالشها

  ٢خانكه حميدرضا     ،١عرب آبادي عباس معصومه  

 در سالمت تحقيقات مركز - توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه - كودكيار خيابان - دانشجو بلوار - ولنجك-١
   ،m.abasabadi85@yahoo.com توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه -باليا و حوادث

 در سالمت تحقيقات مركز - توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه - كودكيار خيابان - دانشجو بلوار - ولنجك-٢ 
  hamid.khankeh@ki.se توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه -باليا و حوادث

  
 روي كه علتي هر به باليا و حوادث. انسانهاست بقاي اصلي عامل باليا، و حوادث در سالمت خدمات :هدف و زمينه
 سطح در زيادي ابزارهاي بيمارستاني آمادگي سطح تعيين براي. هستند درماني بهداشتي مراكز آمادگي نيازمند دهند،
 يآمادگ ابعاد تمامي كه استانداردي ابزار كه داده نشان ابزارها اين روي بررسي نتايج ولي. است شده تدوين جهان

 تغيير و ،بيمارستانها بودن ايمن و آماده بر سنداي سند تأكيد به توجه با. است نشده معرفي بسنجد، را بيمارستاني
 بر تأكيد اب جامع ابزار تدوين و موجود ابزارهاي تحليل ، بررسي به نياز باليا خطر مديريت به باليا مديريت از رويكرد
  .باشد مي بيمارستاني خطر مديريت مراحل
 خراجاست كشورها در موجود اطالعاتي،ابزارهاي بانكهاي در سيستماتيك جستجوي از استفاده با ابتدا در :كار روش
 اب باليا خطر مديريت چرخه رويكرد با جدولي قالب در و استخراج ابزار هر در ارزيابي مورد آيتمهاي سپس. گرديد

 انجام بيمارستاني آمادگي معيارهاي خصوص در نيز صاحبنظران از نفر ١٠ با مصاحبه همچنين.شدند مقايسه يكديگر
  .گرديد بررسي موجود ابزارهاي در نيز معيارها اين وجود و شد

 خهچر در ابزارها اين معيارهاي مقايسه.كرد معرفي را بيمارستاني آمادگي شده شناخته ابزار ٩ جستجو نتايج :ها يافته
 داد شانن صاحبنظران با مصاحبه از شده استخراج معيارهاي و) بازيابي و آمادگي،پاسخ پيشگيري،( باليا خطر مديريت
 زمتمرك پاسخ مرحله بر اكثراً و داده پوشش را باليا خطر مديريت چرخه از مرحله دو يا يك صرفاً ابزارها از بسياري

 بعادا تمام به همچنين.نبودند برخوردار اجرا براي كافي پايايي و روايي از نيز داخلي شده تدوين ابزارهاي. اند شده
 دمع سؤاالت، نوع با متناسب دهي وزن عدم. است نشده توجه بيمارستاني آمادگي در نتايج و فرايندي زيرساختي،

  .بود ابزارها اين چالشهاي ديگر از اقليمي شرايط و بيمارستانها وضعيت با همخواني عدم و پايايي
 دهد، پوشش را باليا مديريت چرخه محورهاي تمام جامع بصورت شده تدوين ابزارهاي اينكه براي :گيري نتيجه
 بصورت اردهااستاند اين. است بيمارستانها براي كشور شرايط به توجه با باليا خطر مديريت استانداردهاي طراحي نيازمند

.  دهد پوشش را باليا خطر مديريت چرخه محورهاي تمامي همچنين و شده تدوين پيامدي و فرايندي ساختاري،
 طراحي ار بيمارستانها براي ارزيابي ابزار اساس براين و شود داده بايد نيز استاندارد نوع با متناسب دهي وزن همچنين

  .اشتد خواهد را كشور بيمارستانهاي بين مقايسه و استناد قابليت نهايي ابزار الزامات، اين به توجه صورت در. نمود
  

  خطر مديريت آمادگي، ابزار بيمارستاني، آمادگيكليدي : واژه هاي 
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Abstract 
Introduction: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a mental condition that can be 
appear after confront to the traumatic event. Mobile health is a word that used for the 
medicine and public health activities that supported by mobile devices. These 
applications are used to management several disorders. Mobile health applications can 
be used to the support and treatment of the patients who are suffer from PTSD. This 
study reviews the articles in the field of mobile health application to the support of 
PTSD patients. 
Methods: This is a review study. PubMed database was searched to find the studies 
in the field of mobile health application in PTSD. (mhealth or mobile health) AND 
Post Traumatic Stress Disorder are key words that were used to search. Data were 
extracted from the final studies based on the year, country, participants, type of 
intervention and type of applications. Data were analyzed using descriptive analysis. 
Results: Results of 6 final studies showed that all studies have been performed in USA 
between the years of 2012 to 2016. In 5 studies veterans are participants and the 
applications have been used for self-management of PTSD. All studies found mobile 
application beneficial, useful and easy to set up for managing of PTSD. 
Conclusions: Mobile health applications have been increasingly used in recent years 
to support PTSD patients specially veterans in order to help them to return them to 
their normal life. 
 

Post Traumatic Stress Disorder| mobile health| application 
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  راهكارها و ها چالش ايران؛ هوايي اورژانس
  ٤بازيار جعفر ،٣مرزاله احمدي ميالد ،٢كيكله صفي ميثم ،١صفرپور حميد

 دانشكده-٢  ،h.safarpour@sbmu.ac.ir بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط و ايمني سالمت، دانشكده-١
 و مديريت دانشكده-٣  ،meysam.safi@yahoo.com بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط و ايمني سالمت،

   ،miladahmadimarzaleh@yahoo.com شيراز، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي رساني اطالع
  bazyar.jafar@gmail.com ايالم، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٤

  

 مصدومان انتقال و حوادث در زمان مديريت در هوايي اورژانس پزشكي خدمات اهميت امروزه :هدف و زمينه
 درماني مراكز و حادثه محل بين زيادي فاصله كه مواردي در.است شده روشن پيش از بيش درماني مراكز به

 يمناسب روش است ممكن بيماران هوايي انتقال دارد، بيمار درمان در كليدي نقش زمان اينكه يا و دارد وجود
 مشكالت و ها چالش بررسي هدف با مطالعه اين ايران در هوايي هاي اورژانس اهميت به توجه با. برسد نظربه

  .گرديد انجام مناسب راهكارهاي ارايه و هوايي اورژانس
 Air Ambulance، Medical كليدي كلمات از استفاده با كه بود مروري مطالعه يك پژوهش اين:كار روش

Helicopter و HEMS هاي داده هاي پايگاه درIranmedex, SID ,Google Scholar , Pubmed , 

Science Direct گرفت قرار بررسي مورد و جستجو.  
 نظامي نيروهاي از ايران در هوايي آمبوالنس زمينه در كه داد نشان گوناگون مطالعات هاي يافته :نتايج تركيب

 االيب مالي هزينه انساني، نيروي كمبود. است متفاوت دنيا در مساله اين كه حالي در شود، مي گرفته كمك
 ديج. است هوايي اورژانس هاي چالش عنوان به اورژانس هاي پايگاه كمبود و تخصصي بالگردهاي نبود پرواز،
 جاده جمله از محيطي و فيزيكي موانع وجود اي جاده و شهري حوادث در ويژه به هوايي اورژانس تهديد ترين

 و برق هوايي هاي كابل و چراغ هاي پايه تيرها، و ها دكل مرتفع، هاي ساختمان باريك، هاي گذرگاه و ها
 ابليتق از شرايط اين باشد؛ مي اورژانس نيروهاي كافي آموزش نبود و بالگرد فرود پد بودن نامناسب مخابرات،

  .گردد مي ماموريت در اخالل موجب مواردي در و كاهد مي گوناگون نقاط در اورژانس بالگرد هاي
 در ستا قادر و داشته تري گسترده عملياتي شعاع زميني نوع با مقايسه در هوايي آمبوالنس :گيري نتيجه

 كه كند اعزام العبور صعب و دست دور نقاط به را پزشكي كادر و بيماران تجهيزات، دارو، كوتاهي بسيار زمان
 براي تري جدي تدابير بايست مي موجود هاي چالش به توجه با. شود نگاه فرصت ديد به موضوع اين به بايد
 بالگرد ايمن فرود براي استاندارد هايي محل خيز حادثه نقاط در همچنين و شود اتخاذ شده ذكر موانع رفع

 اين از توان مي ها بالگرد صحيح مديريت با همچنين. شود ايجاد متخصص نيروهاي كافي آموزش با همراه
  .نمود استفاده سالمت نظام خدمات سيستم ارتقاء جهت در سيستم

  
  ايران |بالگرد |آمبوالنس |هوايي اورژانسهاي كليدي : واژه 
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 با مقابله در مند نظام آموزشي برنامه يك ؛) TRM( تروما آوري تاب مدل
  تروماتيك حوادث

  ٣شريفي اعظم   ،٢آبدر اسمعيلي محمد   ،١نيا نوروزي انگيز روح  

 علوم دانشگاه-٢  ،norouzinia.r@gmail.com البرز، پزشكي علوم دانشگاه -البرز پزشكي علوم دانشگاه-١
 ه -همدان پزشكي علوم دانشگاه-٣  ،mesmaeli87@gmail.com البرز، پزشكي علوم دانشگاه -البرز پزشكي

  sharifi38@yahoo.com همدان، پزشكي علوم
  

 حوادث تجربه خود زندگي از اي دوره در است ممكن عمومي جمعيت از ٣/٢ از بيش :هدف و زمينه
 و مراقبان بالديده، مناطق در. باشند داشته را ترافيكي حوادث يا و طبيعي بالياي همچون تروماتيكي

 دماتص خطر معرض در بگيرند، باليا از است ممكن كه مستقيمي تاثيرات بر عالوه نيز اوليه پاسخگويان
 زيست بر مبتني مند نظام آموزشي برنامه يك تروما، آوري تاب مدل. هستند نيز فرسودگي و ثانويه

. ازدپرد مي عصبي سيستم تنظيم به مهارت چندين و دانش تجميع با كه است روان سالمت در] ١[شناسي
 رد روش اين است، يكسان مختلف هاي فرهنگ از افراد تمامي در استرس به زيستي هاي پاسخ كه آنجا از

 است قادر كوتاهتر زمان مدت در شناخت بر مبتني هاي روش خالف بر روش اين. اجراست قابل جوامع تمام
  .است صرفه به مقرون بسيار كه كند ايجاد فرد در را مثبتب حداقلي تغييرات

 آوري جمع اينترنتي و اي كتابخانه منابع از استفاده با اطالعات و بوده مروري نوع از پژوهش اين :كار -روش
  .است شده

 باليا بازماندگان براي مثبتي دستاوردهاي مداخله نوع اين كه دهد مي نشان ليتچ مطالعات نتايج :ها يافته
 %٦٠ شد انجام چين سيچوان زلزله بازماندگان روي بر كه اي مطالعه در. است داشته مختلف كشورهاي در
 با مواجهه در خودمراقبتي براي توانند مي اند آموخته كه مهارتهايي از استفاده با كه كردند گزارش افراد از

 كه بودند باور اين بر %٤٠-٦٠. كنند استفاده افسردگي درد، خشم، ناكامي، اضطراب، ناخوشايند، احساسات
 مي دهاستفا برانگيز چالش مساله يك يا و شبانه، كابوس يك از بعد مباحثه، يك هنگام به مهارتها اين از

  .كنند
 سترسا تاثيرات بهبود و التيام در اثربخش و كاربردي هاي روش از يكي تروما آوري تاب مدل :گيري -نتيجه

 بر عالوه تواند مي درماني خدمات كننده ارائه هاي گروه تمامي به مدل اين آموزش. باشد مي تروما از پس
  .يدنما توجهي شايان كمك نيز درمانگران خود به تروماتيك، حوادث از متاثر بيماران بازگرداندن در كمك

]١ [ biologically-based model 
  

  حوادث تروما، آوري تاب مدل تروما، آوري، تابكليدي : واژه هاي 
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  ها بحران و باليا مديريت در گروهي هاي رسانه كاركرد و نقش بر مروري
  ٢ميرزائي سمانه   ،١افتخاري عادل  

   ،adel.eftekhari.66@gmail.com يزد، پزشكي علوم -يزد پزشكي علوم-١
  s.mirzaei2113@gmail.com اصفهان، پزشكي علوم -اصفهان پزشكي علوم-٢ 

  
. شدبا مي دشوار بسيار حاضر، عصر در مبهم و پيچيده متنوع، ماهيت سبب به ها بحران و باليا مديريت :هدف و زمينه

 دو هر گروهي هاي رسانه و ها بحران كه آنجايي از. باشند مي بهنگام و كارآمد ابزارهاي از بحران وقوع زمان در ها رسانه

 و تمثب تأثيرات توانند مي ها رسانه. دارند جامعه در ناپذيري اجتناب نقش باشند، مي بشري جوامع ناپذير جدايي جزء

 به منجر هم كرده، عمل جانبه دو صورت به بحران زمان در تواند مي كاركرد اين و باشند داشته جوامع در زيادي منفي

 و ستر ايجاد باعث هم و شود ديده آسيب جامعه نيازهاي با منطبق و دقيق رساني اطالع طريق از بحراني وضعيت بهبود

 هب جمعي هاي رسانه نقش بنابراين. باشند مي متفاوت شايعات آبستن ها بحران كه آنجايي از. باشد جامعه در وحشت

 ياربس المللي بين جوامع حتي و مردم ساير و ديدگان آسيب از اعم جامعه مردم و بحران مديران بين ارتباطي پل عنوان

  .است حساس و اهميت حائز

 Role ofرسانه كاركرد گروهي، هاي رسانه طبيعي، بالياي كليدي كلمات از استفاده با مروري مطالعه اين :كار روش

media, Disaster علمي هاي پايگاه در ٢٠١٦ تا ٢٠٠٨زماني بازه در شده منتشر مقاالت و انجام PubMed ،Google 

Scholar ، SID وارد و انتخاب مقاله ٢٠ گروهي هاي رسانه كاركرد و نقش مفهوم با مرتبط مقاالت ميان از و استخراج 

  .گرفتند قرار كيفي ارزيابي مورد و مطالعه

 ياتيح نقش توانند مي ها رسانه كه اند داده نشان مختلف هاي پژوهش و مطالعات مقاالت، كيفي مرور اساس بر :ها- يافته

 آمادگي آگاهي، به نياز شامل بحران از پيش مرحله در مخاطبان نيازهاي. كنند بازي بحران از بعد و حين قبل، مراحل در

 به نياز شامل بحران از پس مرحله در و همبستگي و امنيت اطالعات، به نياز شامل بحران حين مرحله در و اطمينان و

 براي نهاآ مشاركت و دارند بحران مختلف ابعاد در مهمي بسيار كاركردهاي ها رسانه. است يادگيري و بخشي اميد پيگيري،

 هشداردهي، و سازي آگاه شامل بحران از پيش مرحله در ها رسانه كاركردهاي. است ضروري بسيار بحران بهينه مديريت

 جلب نيز و سازي همراه و اطالعات باني دروازه رساني، خبر شامل بحران وقع مرحله در و باني ديده و سازي مصون آموزش

  .است گري تحليل و بخشي آرامش طلبي، پاسخ شامل بحران از پس مرحله در و همگاني مشاركت

 مندتوان ابزاري به را ها آن عمومي افكار به دهي وشكل انبوه مخاطب جذب در ها رسانه گسترده قابليت :گيري -نتيجه

 طريق از بحران مراحل تمامي در اثربخش مديريت براي شود،مي پيشنهاد بنابراين. است كرده تبديل بحران مديريت در

 انجام ها رسانه كاركردهاي بندي اولويت نيز ديگر مراحل در و شود شناسايي مراحل تمامي در آن هاي كاركرد رسانه،

  .گيرد

  گروهي هاي رسانه ها، رسانه كاركرد طبيعي، باليايهاي كليدي : واژه 
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Traumatic events can occur and adversely affect people during their lifetime. Natural 
disasters such as the earthquake or terrorist atrocities around the world, or personal 
events such as physical, can result in psychological difficulties for those people 
directly affected by these events. The diagnostic term Posttraumatic Stress Disorder is 
generally used to explain the often-severe psychological sequalae; Shapiro(1995) that 
people may exhibit when directly affected by trauma and Natural disasters. However, 
what of those people not directly involved in the trauma and Natural disasters, but 
those who have borne witness to it, either by listening to the stories of survivors, or in 
the case of the helping professionals such as police officers, nurses, 
doctors,psychotherapists, fire-fighters, actively working with survivors in 
psychological distress? Post-traumatic stress disorder presents with a complex and 
diverse set of symptoms involving a mixture of social, biological, and psychological 
processes. Evidence for the effectiveness of (EMDR) is then presented, as well as its 
possible advantages, controversies, and key processes. Finally, the future possibilities 
for EMDR are discussed.Information-processing theories hypothesize that processing 
memories so that resolution of the meaning of the event takes place is a more 
successful theoretical and subsequent treatment model for PTSD than models based 
on learning theoryEMDR has been verified as an effective treatment for PTSD and 
meets criteria for evidence-based practice in the UK by the National Institute for 
Clinical Excellence (2005), in Australia by the Australian Centre for Posttraumatic 
Mental Health (2013),and in the Netherlands by the Dutch National Steering 
Committee for Guidelines for Mental Health Care (2003 .)  
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  تروريستي حوادث و ها بحران و سوانح پيامد PTSD در روانشناختي مداخالت
  ٥عابدي فاطمه ،٤زاده اله فيض سيما ،٣يزداني شهروز ،٢رژه ناهيد ،١رحيمي فاطمه

 ايران،- كرج - البرز درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه -كرج رجايي شهيد درماني آموزشي پزشكي مركز-١
frahimi110@gmail.com،  دانشگاه -تهران شاهد، دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده پرستاري، گروه-٢ 

 درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه -كرج رجايي شهيد درماني آموزشي پزشكي مركز-٣  ، ايران، تهران، شاهد،
 مركز-٥  ، ايران،- كرج - البرز درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه -درمان معاونت-٤  ، ايران،- كرج - البرز

  ايران،- كرج - البرز درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه -كرج رجايي شهيد درماني آموزشي پزشكي

  
ــترس اختالل ــربه، از پس اس ــطرابي اختالل يك ض ــت اض ــطه به كه اس  خاطرات خودي خودبه نفوذ واس

سته و نامطلوب شخص ناخوا شود م شاني وقوع سبب كه مي شناختي مفرط وناراحتي پري شود روان  ينا. مي
 هم تشــخيص و ديرپايي وســعت، شــدت،. اســت مدت طوالني و پيچيده،مزمن، وضــعيت يك اغلب اختالل
 ممكن اختاللي چنين. دارد درمان، انتخاب و زمان درباره تصــميم اتخاذ درفرايند زيادي اهميت ها، ابتاليي

ست سته ا شد جدي سوانح و ،تجاوز تروريستي حمله طبيعي، بالياي شكنجه، جنگ، تجارب از برخا  اين. با
صل قربانيان در اختالل سياري در همچنين فوق تجارب از حا شان، آتش افراد از ب شكان ن ستاران ، پز  و پر

ضر افراد كليه ست شده گزارش سانحه در حا شكي انجمن. . ا سترس اختالل شيوع ميزان آمريكا، روانپز  ا
 جنگ از نيزبعد ايران در. است شده گزارش درصد ٦ تا ٥ مردان در و درصد ١٢ تا ١٠ زنان در ازضربه پس

 رندب مي رنج مزمن استرس اختالل اين با افراد از بسياري. است بوده مطرح اختالل اين بروز و عراق و ايران
 نونف ميان ز است نبوده اميدواركننده نتايج ولي اند، بوده دارويي درمان تحت سال چندين اينكه وجود با و

سيت شده، ارايه سا شم حركات با توأم زدايي ح شتراز  )EMDR( مجدد پردازش و چ  در ها روش ساير بي
سترس اختالل درمان ست شده گرفته كار به سانحه از پس ا سيت.  ا  و چشم حركات طريق از زدايي حسا

ست اي پيچيده درماني روش مجدد پردازش صر از و ا شكيل متعددي عنا ست شده ت  درماني روش اين و ا
ست جديد صري برگيرنده در كه ا ست شناختي رفتاري درمان و درماني مواجه از عنا  حركات فنون با كه ا
 تروماتيك خاطرات مجدد پردازش و دستيابي و است شده تركيب شنوايي تحريك و دست ضربات چشم،

  . كند مي كمك مغز به هيجاني اطالعات طبيعي پردازش با و كند مي تسريع سازگار سبك يك در را
 

  EMDR اضطرابي اختالل| سانحه از پس استرس و كليدي : واژه هاي 
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  باليا و سوانح مديريت در آور تاب جامعه و آوري تاب مفهوم بر مروري
  ٢افتخاري عادل   ،١ميرزائي سمانه  

   ،s.mirzaei2113@gami.com اصفهان، پزشكي علوم -اصفهان پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده-١
  adel.eftekhari.66@gmail.com يزد، پزشكي علوم -يزد بهداشت دانشكده-٢

  
 اختشن. است انساني جوامع در پايدار توسعه يابي دست در اساسي چالشي طبيعي سوانح :هدف و زمينه
 ديريتم و ريزي برنامه در پذيري آسيب كاهش مختلف الگوهاي وسيله به پايداري به يابي دست هاي شيوه

 يمطلوب شرايط تا است كرده باز كشور هر ملي هاي گذاري سياست در مناسبي جايگاه و شده وارد سوانح
 يك آوري تاب. كند ايجاد سوانح مديريت مختلف سطوح در خطاها موثرتر و كارآمد شرايط كاهش براي را

 جامعه پايدار جامعه يك بطن در بنابراين. دارد جامعه آن بودن پايدار با تنگاتنگي ارتباط ترديد بي جامعه
 نگرشي و فرهنگي هاي ريشه ارتقاي و حفظ با آوري تاب. شود مي بنا حوادث برابر در ايمن و آور تاب اي

 ارتقاي و بهبود بر عالوه آور تاب جامعه يك به دستيابي براي بنابراين. كند مي پيدا معنا محلي اجتماع يك
 و زمين كاربري ريزي برنامه و طراحي آنها، درست يابي مكان و گذاري كد جامعه، يك هاي ساخت زير

 نيز ياقتصاد فرهنگي،اجتماعي، ابعاد در مقاوم و آور تاب اي جامعه بايد فيزيكي كالبد به بخشيدن بهبود
 اي جامعه ايجاد براي موثر و پايدار گذاري سرمايه واقع در آور تاب جامعه يك ايجاد بنابراين. كرد فراهم
  .شود مي محسوب پابرجا و استوار
 رد آوري تاب فارسي كليدي كلمات از استفاده با و اينترنت در جستجو با مروري مطالعه اين :كار روش
 Community-based Disaster التين كلمات و محور اجتماع سوانح مديريت آور، تاب جوامع باليا،

Management ,Disaster Resilienceپايگاه در ٢٠١٦ تا ٢٠٠٢ زماني بازه در شده منتشر مقاالت و انجام 
 و آوري تاب مفهوم با مرتبط مقاالت ميان از و استخراج PubMed ،Google Scholar ، SID علمي هاي

  .گرفتند قرار كيفي ارزيابي مورد و مطالعه وارد و انتخاب مقاله ٢٠ باليا در آور تاب جامعه
 ايمپاراد مخاطرات، با مرتبط هاي پژوهش بيشتر اخير هاي سال در مقاالت، كيفي مرور اساس بر :ها -يافته
 مدل. اند داده تغيير محلي اجتماع آوري تاب تر جامع مدل يك به خسارات و تلفات كاهش مدل از را خود

 حسوان از ناشي هاي بحران حل در مردم مشاركت به كه باالست به پايين مديريتي مدل يك محور اجتماع
 ورآ تاب جوامع ايجاد پي در پايدار توسعه و سوانح مديريت هاي نظريه و ها ديدگاه اساس اين بر .دارد توجه

 اختالل و تغيير تحمل در آنها توانايي ها، سيستم مقاومت ميزان آوري تاب. هستند طبيعي مخاطرات برابر در
 اتاثر كاهش در ريزي برنامه قدم اولين عنوان به آوري تاب. متغيرهاست يا افراد بين موجود روابط تداوم و

 مديريت آموزش، و دانش احتمالي، خطرات ارزيابي مديريت و نظارت. شودمي مطرح طبيعي بالياي از ناشي
 ايه مولفه ترين اصلي باليا برابر در جامعه سازي آماده و واكنش نهايت در و پذيري آسيب كاهش و بحران

 حوادث بروز صورت در بايد بروز هنگام به مقاوم و آور تاب اجتماع يك. شود مي شامل را آور تاب جامعه يك
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 نديتوانم به توجه با را خود كالبدي اجتماعي حيات تجديد و بازسازي امكان ها بحران و نشده بيني پيش
 حوادث برابر در دفاعي خود سيستم يك از و باشند داشته كوتاه زماني چرخه يك در جامعه در خود داخلي

 ارايه بر آور تاب اجتماعات رويكرد. گردانندبر سانحه از پيش شرايط به را خود سرعت به و باشند مند بهره
 دولت طرف از جوامع در تر كارآمد هاي نظارت ارتقاي و محلي اجتماعات سازي توانمند و بهبود راهكارهاي

  .دارد تاكيد طبيعي بالياي و بحران وقوع مواقع در ويژه به محلي هاي
 ت،شناخ اما است، حوادث و باليا بازتواني و پاسخ آمادگي، مراحل در آوري تاب عيني نمود :گيري- نتيجه

 مفهوم و معني كه است حادثه وقوع از قبل مرحله در آوري تاب ايجاد براي ريزي برنامه و تحليل ارزيابي،
 بر الوهع آوري تاب به توجه كه كرد گيري نتيجه اينگونه توان مي استدالل همين اساس بر. كند مي پيدا

 معرض در جامعه در ريشه كه است فرايندي نيز خود خودي به باشد، مي خطر ارزيابي فرايند از بخشي اينكه
 بآسي جوامع در حوادث و باليا برابر در آوري تاب كه كرد عنوان اينگونه بايد ديگر بيان به. دارد مخاطره

 براي و جامعه پايداري رويكرد با و بازتواني مرحله در يا كه باشد داشته مفهوم و معني تواند مي وقتي ديده
  .شود ايجاد آمادگي محله در و بحران وقوع از قبل جامعه در يا و شود انجام آور تاب جامعه يك ساختن

  
  آور تاب جوامع طبيعي، سوانح آوري، تاب: كليدي هاي واژه
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  ايران در اخير دهه هاي زلزله سالمتي پيامدهاي
  ٤بخش حاتم طباطبايي دانيال   ،٣پور شمس نواب ،٢سليمي مرتضي ،١سلطاني احمد  

 و امداد سازمان -٢٢٦ پالك فارس خليج خيابان تهران-٢  ، ايران، هالل موسسه -١ پالك ايتاليا خيابان تهران-١
 پالك فارس خليج خيابان تهران-٤  ، نجات، و امداد سازمان -٢٢٦ پالك فارس خليج خيابان تهران-٣  ، نجات،

  نجات، و امداد سازمان -٢٢٦
  

 از يكي. هست و بوده بشر زندگي آغاز از انساني تجربه از بخشي همواره مخاطرات با رويارويي : مقدمه
 اين از هدف. است افراد سالمت مشكالت و مسائل سوانح، و حوادث پيامدهاي ترين اساسي و مهمترين

  .است ايران در اخير دهه مخرب هاي زلزله وقوع از پس مشكالت اين موضوعي بررسي مطالعه
 همه شامل پژوهش آماري جامعه. است كاربردي نوع از و پيمايشي اي مطالعه حاضر، پژوهش : هاروش

 گيري، نمونه روش. است magiran و SID اسكوپوس، مدالين، اطالعاتي هاي بانك در شده منتشر مقاالت
 كيفي مطالعات از اعم ، زلزله خصوص در اصيل پژوهشي مقاالت كليه لذا بود شماري تمام پژوهش اين در
 ليدواژهك از استفاده با داشتند مطابقت نظر مورد هاي پايگاه در شده اتخاذ جستجوي استراتژي با كه كمي و

  .گرفتند قرار بررسي مورد مرتبط هاي
 اين در. شد استخراج ايران در زلزله از پس سالمت حوزه پيامدهاي با مرتبط مطالعه ٩٠ نهايت در :ها يافته

 هاي بيماري و) درصد ٣١(اسكلتي و عضالني ،) درصد ٣٨( روانپزشكي و روانشناسي مشكالت مقاالت
 ناي كنار در همچنين. دادند مي تشكيل را ديده آسيب افراد سالمت پيامدهاي مهمترين ،)درصد ٢٠(كليوي

 وعوق از پس منطقه بهداشتي معضالت و ديدگان آسيب نجات عمليات اجراي به مربوط مشكالت پيامدها
  .بودند زلزله از پس سالمت خدمات اراده در شده مطرح موانع ترين مهم از زلزله
 و پيشگيري راستاي در الزم زيرساختهاي تامين كنار در مخاطرات معرض در جوامع :گيري نتيجه و بحث

 اسخپ ارايه آمادگي متناسب هاي برنامه تدبير نيازمند كننده، تهديد مخاطرات وقوع از ناشي اثرات كاهش
 بهره و رايطش بررسي نيازمند كارآمد پاسخ با مرتبط پروتكلهاي تدوين است بديهي. باشند مي كارآمد و موثر

 اتخدم ارايه مشكالت و احتمالي پيامدهاي دقيق شناخت. باشند مي مرتبط پژوهشي دستاوردهاي از مندي
 رتبطم سازمانهاي نقش تعيين و باليا در سالمت خدمات هاي بسته ارتقاي و طراحي الزمه بستري چنين در

  .باشد مي
 

  سالمت پيامدهاي |ايران |بحران مديريت | زلزله |سالمت:  واژه هاي كليدي
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  يرپذ آسيب مردم نگاه در مغفول اما, سنداي اول اولويت, باليا خطر عميق درك
 نظري مينا   ،٤هنرور محمددرضا   ،٣كر يوسف   ،٢نوري بيك اله فرج محسن   ،١ساراني مسلم  

  ٦كلته شهين   ،٥كمال

 بهداشتي معاونت -تبريز-٢  ،sarani@razi.tums.ac.ir گلستان، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشتي معاونت-١
 علوم دانشگاه -گميشان شهرستان بهداشت مركز-٣  ،m61noori@gmail.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه

 گلستان، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشتي معاونت-٤  ،sarani@razi.tums.ac.ir گلستان، پزشكي
sarani@razi.tums.ac.ir،  ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت-٥.- ، 

mnkamalabadi@gmail.com،  مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده-٦ 
sarani@razi.tums.ac.ir  

  

 اهنگ در اما, است شده شناخته اول اولويت عنوان به, باليا خطر عميق درك, سنداي سند در :هدف و زمينه
. تاس نشده درك بالطبع و نشده داده آموزش, خطربالي,  پذير آسيب و باليا گير در گروه عنوان به, مردم

 مي رگم به, برق و رعد و زمين پوسته تكانهاي, ها بارش مثل طبيعي هاي پديده كه هستيم شاهد بنابراين
  .انجامند

 يوپسيب, مصاحبه, مستقيم مشاهده با گلستان استان در صاعقه و سيل متعاقب مرگ بروز از پس: كار روش
 فتارر از آنان آگاهي عدم ,مردم بين در مرگ بروز اصلي علت كه رسيديم نيتجه اين به, باليني و شفاهي

  .اندازند مي مرگ و بال ورطه را خود, آگاهي نا همين دليل به و. است مخاطرات
 نفر دو و سيل اثر در خانواده يك از نفر سه ١٣٩٥ شهريور ١٢ تاريخ در ساعته دو بارش يك طي: ها- يافته

 برخورد و مخاطرات رفتار از اطالعي بي دليل به همگي كه دادند دست از را خودشان جان صاعقه اثر در
  بود تماس رهنگام د مناسب

 و نشود داده, آنها با تماس حين در برخورد چگونگي و مخاطرات رفتار خصوص در الزم آموزش ماداميكه
 ايه پديده كه بود خواهيم شاهد, نشود ريزي برنامه آوري تاب افزايش و پذيري آسيب و تماس كاهش براي

  .خواهدشد تبديل مجروحيت و مرگ مثل طبيعي غير بالياي به طبيعي
  

  گلستان استان سنداي، اول اولويت باليا، خطر عميق درك:  واژه هاي كليدي
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  ترافيكي حوادث وقوع زمان در بهداشتي اوليه اقدامات و مديريت
  ٢راد احمدي نسترن ،١مهر صفايي مهسا

   ،Mahsa_Safaeimehr@yahoo.com كرمانشاه، پزشكي علوم دانشگاه --١
  Nahmadi932@gmail.com كرمانشاه، پزشكي علوم دانشگاه --٢ 

  

 اننش پزشكي هاي بررسي كه ميرند مي اي جاده ترافيكي حوادث در نفر ميليون ٢/١ حدود هرساله :هدف
 رد مرگ ميزان بيشترين ترافيكي حوادث در آنكه حال است ديدگان حادثه براي طاليي زمان يك دهنده
 اما ناپذيرند اجتناب اوليه جراحات بعلت ها مرگ از بعضي البته دهد مي رخ پزشكي هاي مراقبت غياب

 هنگامي ديگر سوي از.نشود مرگ به منجر موقع به و صحيح اقدامات انجام با تواند مي جراحات از بسياري
 اهميت زا اغلب تماشاگران توسط شده انجام اوليه بيند،اقدامات مي آسيب ترافيكي حادثه در شخص يك كه

 اي القوهب بطور تواند مي كارآمد پزشكي مراقبت و نجات سيستم يك وجود بنابراين است برخوردار حياتي
 يبررس حاضر مطالعه از هدف.برساند حداقل به را ترافيكي حوادث توسط شده ايجاد هاي ناتواني يا و مرگ
  .باشد مي ترافيكي حوادث وقوع زمان در بهداشتي اوليه اقدامات و مديريت اهميت ميزان
 از ها سايت در جستجو از استفاده با موجود اطالعات و بوده مروري مقاله اين :ها روش و مواد
  .است شده كسب اي كتابخانه و چاپي مختلف منابع و) PubMed،Google Scholar،SID(جمله
 است يافته كاهش زمان طول در اوليه اقدامات مورد در مهارت و دانش دهد مي نشان ها بررسي :ها يافته
 و اندازه.است دانش و شجاعت نيازمند تماشاگران توسط درست شيوه به اوليه اقدامات انجام آنكه حال

-هداشتيب تيم و شهروندان توانايي بهبود براي ضرورت يك كه ميدهد نشان وضوح به مساله اين پيچيدگي
  .دارد وجود اوليه اقدامات ارائه و مديريت در درماني
 رائها نيازمند ترافيكي حوادث در مناسب هاي پاسخ ارائه و بهداشتي اوليه اقدامات تقويت :گيري نتيجه
 كمك آموزشي پوسترهاي مدارس،نصب درسي برنامه در آن مردم،گنجاندن عموم به اوليه هاي كمك آموزش

 سازمان بين الزم هاي هماهنگي و مديريت خصوص در ريزي برنامه و اي دوره مانورهاي كننده،برگزاري
  .باشد مي مرتبط هاي

  
  پزشكي هاي مراقبت|طاليي زمان|اوليه اقدامات|ترافيكي حوادث:  واژه هاي كليدي
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  ترافيكي حوادث از پيشگيري در تكنولوژي نقش
  ٢بهرامپوري حميدرضا   ،١بهرامپوري سعيده  

 تهران، توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه باليا، در سالمت آموزشي گروه فوريتها، و باليا در سالمت ي  دانشجوي-١
 مهندسان انجمن عضو مكانيك، مهندسي ارشد كارشناس-٢  ،s_bahrampouri بهزيستي، علوم دانشگاه -ايران

 bahrampouri@gmail.com ،- -ايران تهران، ايران، مكانيك
  

 سراسر در راه و جاده خودرو، صنعت عرصه در نوين هايآوريفن كارگيريبه با امروزه :هدف و زمينه
 حوادث در دخيل عامل ترينمهم عنوانبه انسان تحريك با تا اندبرآمده درصدد يافته توسعه كشورهاي
 دستاوردهاي خودرو، بخش در. دهند كاهش را تصادفات معنوي و مادي هايخسارت از بخشي ترافيكي،

 ددتر هاجاده در حداكثري ايمني با بتوانند پياده عابران و رانندگان تا است شده گرفته خدمت به جديد
 هوشمند هايسيستم اعمال با و است داده رخ شگرفي تحوالت مواصالتي هايراه و جاده حوزه در. كنند
 صورت در الزم هشدارهاي و شده رصد هارايانه توسط روزيشبانه و كامل طوربه ها راه شهري،برون و درون
 ايمني بهبود جهت دنيا روز هاي تكنولوژي از برخي معرفي هدف با مطالعه اين. گرددمي اعالم حوادث وقوع

  .است شده انجام راه و خودرو
 موضوع زمينه در جامع اطالعات به دستيابي منظور به. است مروري مطالعه يك حاضر مطالعه: كار روش

 نظرات و مقاالت علمي، معتبر كتب اينترنتي، منابع پيشرفته جستجوي طريق از نياز مورد هاي داده تحقيق
  .است گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد و گردآوري تخصصي و كارشناسي

 ودروهاخ در شده گرفته كار به نوين هايسيستم از استفاده كه دهدمي نشان مطالعه اين هاييافته: هايافته
 ادهپي عابران جان نجات و ايمني بهبود موجب رانندگان، استرس كاهش و انساني خطاهاي كاهش با تواندمي
 حتوضي خودرو صنعت در آن كاربري و معرفي دنيا روز هايتكنولوژي از برخي مقاله اين در. شود سوانح در

  .است شده داده
 اول رديف متهم عنوانبه انسان حداكثري كنترل هدف با الذكرفوق هاي تكنولوژي تمامي: گيري -نتيجه
 ليهك در هشداردهنده نوين هاي تكنولوژي ابتدا پژوهش اين در. است شده گرفته كار به ترافيكي حوادث

 موثري هاي-راهكار مذكور، موارد كردن كاربردي با شود مي پيشنهاد و شده معرفي انساني غير هايحوزه
  .گردد ارائه ايران شهري هاي جاده و خودروها فعلي شرايط اصالح جهت

  
  ترافيكي حوادث.  تكنولوژي:  واژه هاي كليدي
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  CBI مفهوم در باليا مديريت براي جامعه سازماندهي
  ٣نيا نوروزي انگيز روح   ،٢دهقاني مريم   ،١شريفي اعظم  

 ان،همد پزشكي علوم دانشگاه نهاوند، پيراپزشكي دانشكده -پيراپزشكي دانشكده ،)ره( خميني امام ميدان نهاوند، همدان،-١
 دانشكده -پيراپزشكي دانشكده ،)ره( خميني امام ميدان نهاوند، همدان،-٢  ،sharifi38@yahoo.com ايران، همدان،
 پزشكي علوم دانشگاه-٣  ،maryamd.2010@gmail.com ايران، همدان، همدان، پزشكي علوم دانشگاه نهاوند، پيراپزشكي

  norouzinia.r@gmail.com ايران، كرج، البرز، پزشكي علوم دانشگاه -ايران كرج، البرز،
  

 سازمان هاي برنامهاز  CBI (Community – Based Initiative) يا محور جامعه ابتكارات برنامه: هدف و زمينه
 ايه برنامه در سالمتي هاي برنامه و ها سياست ادغام تسهيل هدف با مختلف كشورهاي در كه است بهداشت جهاني

 CBI وممفه در باليا مديريت براي جامعه سازماندهي تبيين هدف با مطالعه اين. شود مي اجرا توسعه ملي استراتژيك
  .گرديد انجام
  .گرفت انجام اينترنتي و اي كتابخانه منابع بررسي با و مروري روش به مطالعه اين :كار روش
 شرايط سالمت، وضعيت بهبود طريق از سوم هزاره توسعه اهداف به دستيابي CBI هاي برنامه رويكرد: ها يافته

 و جنسيت مفهوم سازي جاري برابري، ارتقاء بر CBI تمركز. باشد مي زندگي كيفيت ارتقاء و فقر كاهش محيطي،
 عبارتند CBI در شده شناخته اصلي برنامه چهار. دارد قرار پايدار توسعه و سالمتي هاي برنامه در زنان نقش افزايش

  :از
 توسعه اساسي نيازهاي )BDN(  
 سالم روستاي برنامه )HVP(  
 سالم شهر برنامه )HCP(  
 توسعه و سالمت در زنان )WHD(  

 متشكل كه شود مي تشكيل) CDC( جامعه توسعه كميته جامعه، هر در ،CBI هاي برنامه كردن اجرايي منظور به
 فرآيند، بررسي ها، داده تعيين ،CBI در ارزيابي كلي هدف. است دولتي غير و دولتي نهادهاي و مردمي نمايندگان از

 مي يابال با مقابله و سالمت توسعه، بخش در آن كردن نهادينه و طرح آتي گسترش منظور به آن تاثيرات و نتايج
  .باشد

. است اجتماعي و سياسي اي، توسعه هاي برنامه تمام اصلي هسته سالمت ،CBIرويكرد اساس بر: گيري نتيجه
 كردروي اين در. كند مي تشويق سالم زندگي روش به را مردم و نموده تاكيد ها برنامه در مردم مشاركت بر همچنين

 يدتاك اقتصادي و اجتماعي-رواني وضعيت بر باليا اثرات كاهش و بحران مديريت در نهاد مردم هاي سازمان نقش بر
  .است شده

  CBI باليا، مديريت جامعه،: كليدي هاي واژه
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  ترقبهم غير حوادث به پاسخگويي ميزان در بحران مديريت عملكرد تاثير بررسي
  ٤ابراهيمي شايسته ،٣محمدي نزاكت ،٢معروفي سحر ،١بيادار انور

 آزاد دانشگاه-٢  ،biyadaranvar@gmail.com بوكان، احمر هالل جمعيت -مهاباد واحد اسالمي آزاد دانشگاه-١
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه-٣  ،Raham1327@gmail.com بوكان، احمر هالل جمعيت -بوكان واحد اسالمي
 واحد اسالمي آزاد دانشگاه-٤  ،nazakatmohammady@gmail.com بوكان، احمر هالل جمعيت -مهاباد

  ebrahimi.shayaste@gmail.com بوكان، احمر هالل جمعيت -دژ شاهين
  

 رقبهمت غير حوادث به پاسخگويي ميزان بر بحران مديريت عملكرد تاثير بررسي پژوهش، اين اصلي هدف
 زا پژوهش هاي-داد. باشدمي كاربردي هدف لحاظ از و همبستگي – توصيفي نوع از تحقيق روش. باشد-مي

 اندازه نفر، ٣٥٠ آماري جامعه. است گريده آوري جمع ليكرت طيف در روايي و پايايي پرسشنامه طريق
 اصلح نتايج.است شده استفاده دسترس در تصادفي اي-طبقه گيري-نمونه از و شده برآورده نفر ١٨٢نمونه

 پايايي ضريب و بحران مديريت عملكرد درصدد ٠,٨٢٥ كه دهد-مي نشان تحقيق هاي-فرضيه بررسي از
 هاي-فرضيه بررسي در همچنين. گردد-مي تبيين مناسبي، همگراي روايي از و همزمان بصورت پرسشنامه

 به پاسخگويي ميزان بر بحران مديريت عملكرد تاثير با ها-بررسي تمامي بين كه گرديد مشخص فرعي
  .دارد جودو معناداري رابطه وابسته متغير بر مستقل متغيرهاي با آذربايجانغربي استان در مترقبه غير حوادث

 

  سازي باز |مقابله |آمادگي |ريزيبرنامه |بحران مديريت|بحران:  واژه هاي كليدي
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ١٤٨  
 

  سوانح بهينه مديريت در الكترونيكي آموزش موثر شاخصهاي
  ٤اسكندري زهرا ،٣فر شريفي تاج سيمين ،٢قميان زهره ،١مقدم شفيعي پروين

 بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط ايمني سالمت دانشكده-١
parvin_shafieimoghaddam@sbmu.ac.ir،  علوم دانشگاه -زيست محيط ايمني سالمت دانشكده-٢ 

 علوم دانشگاه -زيست محيط ايمني سالمت دانشكده-٣  ،zghomian@gmail.com بهشتي، شهيد پزشكي
 علوم دانشگاه -زيست محيط ايمني سالمت دانشكده-٤  ،S.sharififar@ajaums.ac.ir بهشتي، شهيد پزشكي

  z_eskandari@sbmu.ac.ir بهشتي، شهيد پزشكي
  

 يجان خسارات آن تبع به و سوانح انواع فزاينده رشد شاهد سو يك از اخير قرن در زمين كره:هدف و زمينه
 عاداب همه در الكترونيكي نوآوريهاي چشمگير گسترش شاهد ديگر سوي واز آن از ناشي سنگين مالي و

 ههد چند به نسبت گوناگون ابعاد از را بشري جوامع زندگي امر اين كه است بوده ارتباطات بويژه جامعه
 بكارگيري در جهاني تجارب شناخت پژوهش انجام از هدف. است نموده انگيزي شگفت تحول دچار پيش

  .ميباشد سوانح بهينه مديريت در رساني اطالع و آموزشي هاي جنبه از بويژه الكترونيكي نوآوريهاي
 بانكهاي و اينترنت در جستجوي و اي كتابخانه مطالعات طريق از و مروري روش به مقاله اين: كار روش

  . است گرديده تدوين springer, google scholar, science direct نظير معتبر اطالعاتي
 نوآوريهاي بكارگيري در موجود چالشهاي به عنايت با تا است بوده آن بر سعي مقاله اين در: ها يافته

 جاربت بررسي به موبايلي آموزش بتازگي و الكترونيكي آموزشهاي دور، راه از آموزشهاي از اعم الكترونيكي
 ارائه به نسبت و پرداخته سوانح در جوامع پاسخگويي و آمادگي در مختلف سازمانهاي و كشورها موفق

 امعهج متنوع گروههاي ويژگي با متناسب آسان و درك قابل استاندارد، آموزشي محتوي جمله از شاخصهايي
 تقابلي بومي، نمادهاي و فرهنگ و زبان از استفاده بصري، جذابيت خاص، جسمي محدوديتهاي با وگروههاي
 هرهب ارتقا بمنظور. و آسان دانلود و نام ثبت بودن، رايگان و اندك هاي هزينه كاربران، براي آسان دسترسي

  .جست بهره رو پيش سوانح براي آن ارزنده نتايج از بتوان تا نمايد، اقدام آن وري
 طاليي صتفر همراه تلفنهاي و وايرلس اينترنت بويژه اينترنت به جوامع دسترسي گسترش: گيري نتيجه

 شريب انديشه افزايي هم عظيم هاي پتانسيل از استفاده با تا داده قرار كاران اندر دست و جوامع اختيار در را
  .جويند سود سوانح اثرات كاهش براي بشري جامعه عميق ارتباطات و
  

  .شاخص |اينترنت |سوانح مديريت | e-learning|الكترونيكي آموزش:  واژه هاي كليدي
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  باليا و حوادث در مراقبت درسي برنامه طراحي رورتض
  ٤ساالري مهدي محمد ،٣رحماني علي ،٢سرهنگي فروغ ،١نژادشفيعي مهديه

 ، -اهللا بقيه پزشكي علوم-٢  ،nejadshafiee.mahdiye@gmail.com ، -كرمان پزشكي علوم-١
sarhangy@yahoo.com،  اهللا بقيه پزشكي علوم-٣- ، rahmani4143@gmail.com،  پزشكي علوم-٤ 

  mmsalaree@gmail.com ، -اهللا بقيه
  

ــتي مســئله مهمترين حوادث از ناشــي مير و مرگ امروزه :هدف و زمينه  دنيا جوامع در درماني – بهداش
 ، سيل مانند طبيعي حوادث شكل به خواه و بشر ساز دست شكل به خواه حوادث اين. شود مي محسوب

شاند مي مرگ كام به را نفر ها ميليون ساالنه ، غيره و زلزله صدوميت موجبات و ك  فراهم را زيادي عده م
 راينبناب هستند، بيماري و سالمت زنجيره سرتاسر در مراقبت يدهنده ارائه پيشگامان پرستاران. آورد مي

 اين هدف. شوند آشنا و درگير باليا و درحوادث مراقبت هايجنبه تمام با پرستاران كه است ضروري امري
  .باشدمي باليا و حوادث در مراقبت درسي برنامه طراحي ضرورت پژوهش

صيفي نوع از مطالعه يك پژوهش اين :كار روش شي و تو شدكهمي پيماي  دلفي روش به ١٣٩٤ سال در با
ست شده اجرا سنجي جهت اينترنتي، و ايكتابخانه مطالعات انجام از پس. ا  به اقدام نياز، مورد عناوين نياز

سايي صيالت و سابقه داراي كه نظرانصاحب از نفر ١٧ و نموده هدفمند صورت به نظران صاحب شنا  تح
 دور ســـه انجام از پس. كردند اعالم همكاري جهت را خود آمادگي بودند باليا و حوادث موضـــوع در كافي

 آن به مربوط محتواي و تدوين درســي برنامه expert panel جلســه برگزاري و دلفي روش به نظرســنجي
  .گرديد تهيه

 ٣ قالب در نياز مورد يادگيري محتواي بعنوان بود آنان روي آرا توافق %٧٥ كه درســي عنوان ١٧ :ها يافته
 درسي فصل سر. گرديد انتخاب كارآموزي واحد ١ و عملي واحد ٥/٠ نظري، واحد ٥/١ شامل درسي واحد

  .داد اختصاص خود به را درسي ساعت باالترين بحران مديريت و فرماندهي
سان و طبيعي بالياي و حوادث :گيري نتيجه شگي تهديدي ساز ان  يژهو به و جوامع براي افزون روز و همي

 و لمسائ با رابطه در پرستاران مهارتي و نگرشي دانشي، هايتوانمندي اصالح. شودمي محسوب ايران براي
صي هايزمينه صا صيل دوران هاييادگيري و هاآموزش طريق از باليا و حوادث اخت  هايبرنامه قالب در تح
  .دارد ضرورت درسي

 

  مراقبت و درسي برنامه باليا، حوادث، پرستار،:  واژه هاي كليدي
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  باليا وقوع زمان در سالم غذايي مواد تأمين راهكارهاي و اقدامات
  ٢جعفريان سميه   ،١لري  زهرا  

١-- ، z.aghalari@gmail.com،  2-- ، 

  
 هيهت باليا وقوع از بعد مديران فراروي چالشهاي بزرگترين و مردم اوليه نيازهاي مهمترين از :هدف و زمينه
 و طبخ تهيه، مختلف مراحل در بهداشتي شرايط رعايت عدم كه چرا است، بهداشتي و كافي سالم، غذاي

 مبتال ار كنندگان مصرف كليه و شده منتشر سرعت به كه شود هايي اپيدمي بروز باعث تواند مي نگهداري
 سالم غذايي مواد تأمين جهت مناسب عملي و علمي راهكارهاي ارائه پژوهش اين انجام از هدف لذا. نمايد

  .است باليا وقوع زمان در
 غذايي مواد بهداشت بحران، باليا،: كليدي هاي واژه از استفاده با مروري صورت به حاضر مطالعه :كار روش

 magiran، Google Scholar استنادي پايگاههاي در مرتبط مقاالت جستجوي طريق از سالم غذايي مواد و

، SID ،science direct، pubmed، springer ٢٠١٥ تا ٢٠٠٠ زماني بازه به مربوط مقاالت ميان از و 
 با مرتبط غير مقاالت مقاالت چكيده مطالعه از پس كه شد يافت مقاله ٨٢ مجموع در. است شده انجام

 نگهداري شرايط يا و بهداشتي و سالم غذايي مواد تامين خصوص در كه اي مقاله ٣٥. شدند حذف موضوع
  .گرفت قرار استفاده مورد تحقيق اين در بود، باليا و اظطراري شرايط در غذايي مواد

 تأمين جهت در هم بحران شرايط در غذايي مواد انواع از استفاده داد نشان شده انجام هاي بررسي :ها يافته
 يآلودگ امكان زيرا باشد خطرناك بسيار هم و مفيد تواند مي بدن نياز مورد معدني و مغذي مواد ويتامين،

 شيميايي و فيزيكي عوامل تأثير تحت يا و ها ميكروارگانيسم فعاليت و راهيابي دليل به غذايي مواد فساد و
 تهديد را ديدگان حادثه سالمت تواند مي توجهي كم حتي و توجهي بي صورت در و داشته وجود همواره

  .كند
 قاءارت: شامل بحران شرايط در بهداشتي غذايي مواد تأمين جهت اساسي راهكارهاي و اقدامات :گيري نتيجه
 محيط بهداشت جمله از بهداشتي و تغذيه كارشناسان عملي و علمي توانمندسازي ، تغذيه مديريت كيفيت

 احلمر در بهداشت كارشناسان دقيق نظارت همچنين. باشد مي بالديدگان به غذايي مواد بهداشت آموزش و
  .رسد مي نظر به ضروري ديدگان آسيب به سالم غذايي مواد توزيع و نگهداري طبخ، تهيه، مختلف

 

  .راهكارها و اقدامات غذايي، مواد بهداشت باليا،:  واژه هاي كليدي
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ١٥١  
 

  ها فرصت و ها چالش سالمت، هاي بحران در نوين هاي فناوري از وري بهره
  ٢فضائلي سميه ،١ارشادنيا زهراسادات

   ،ershadniaz1@mums.ac.ir مشهد، پزشكي علوم -مشهد پيراپزشكي علوم دانشكده-١
  fazaelis@mums.ac.ir مشهد، پزشكي علوم -مشهد پيراپزشكي علوم دانشكده-٢ 

  

  :مقدمه
 مينز وضعيت و اقليمي شرايط جغرافيايي، موقعيت واسطه به ايران كشور بودن خيز سانحه به توجه با

 متسال هاي بحران در تواند مي اطالعات و ارتباطات تكنولوژي و نوين هاي فناوري از گيري بهره شناختي،
 ازني مورد امكانات است شده سعي مطالعه اين در شود گرفته بكار حوزه اين در قدرتمندي ابزار عنوان به

 از نوين هاي تكنولوژي از استفاده با خدمات ارائه در تسريع و وري بهره افزايش خدمات، گسترش جهت
 با نمودار و چارت طريق از اطالعات ارائه سالمت، الكترونيك پرونده گسترش ، wire less آوري فن قبيل

 بتنيم هنگام به شواهدِ به دسترسي اي، ماهواره وخدمات كوتاه پيام سيستم _ اينترنت تجهيزات از استفاده
  .گردد معرفي است اساسي اصلي كه شواهد بر مبتي ريزي برنامه جهت واقعيت بر

  :پژوهش روش

 رتبطم متون جستجوي براي نقلي مرور روش از. است پذيرفته انجام مقطعي_توصيفي روش به تحقيق اين
 و اي كتابخانه متون. شد استفاده سالمت هاي بحران حوزه در نوين هاي فناوري و هوشمند هاي سيستم با

. گرفت قرار بررسي مورد ٢٠١٦ سال تا انگليسي و فارسي زبان به مرتبط و دسترس در معتبر اينترنتي منابع
 مديسين، تله بحران، در ارتباطات و اطالعات فناوري سالمت، در نوين هاي فناوري هاي واژه كليد

 سالمت بحرانهاي در آنها كاربرد و ها ماهواره و بيسيم هاي فناوري بيماران، هاي داده انتقال سيستمهاي
  .گرفت قرار استفاده مورد

  :ها يافته

 لقبي از نوين هاي فناوري از استفاده بيماران، متفاوت نيازهاي و تكنولوژي مداوم تغييرات به توجه با
 بيماران، هاي داده انتقال هاي سيستم ماهواره، اي، ناحيه راديويي هاي شبكه بيسيم، هاي تكنولوژي
 شبكه هايسرويس از استفاده شخصي، ديجيتال دستيار از استفاده سالمت، الكترونيك پرونده گسترش

 از المتس حوزه در موبايلي تخصصي هاي اپليكيشن و مديسين تله ، نجاتگر هاي روبات مجازي، اختصاصي
 شكاه را بحران خسارات زيادي حدي تا ميتوان آنها كمك با كه است استفاده مورد نوين هاي فناوري ديگر

 مندي بهره ها فناوري اين از برخي بكارگيري هاي چالش. نمود جلوگيري ثانويه هاي بحران بروز از و داد
 بودن وب تحت مطالعه، مورد مراكز در حمل قابل فرمهاي پلت كمبود.است ساخته كند را آنها از كامل
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 وصاخص مراكز، در باليني هاي دستگاه و تجهيزات وجود عدم باند، پهناي بودن كم و مديسين تله فناوري
 و آسان كاربردي هاي برنامه به دسترسي عدم افزاري، سخت زيرساخت نبودن فراهم گيرنده، مشاوره مراكز

 هاي سيستم از تغيير هزينه بودن باال موجود، هاي برنامه و افزارها نرم با كار در كاركنان توانايي عدم راحت،
 تاطالعا فناوري كاربرد هاي چالش از و بيماران اطالعات محرمانگي در نقص جديد، هاي سيستم به سنتي

  .باشد مي سالمت هاي بحران در

  :گيري نتيجه

 اشاره مطالعه اين در ها آن از برخي به كه سالمت هاي بحران در كاربردي نوين هاي فناوري از استفاده با
 عهتوس در ها فناوري اين از استفاده تاثير به توجه با. داد انجام زمينه اين در جديدي هاي گام ميتوان شد

 در عملي اقدامات مكاني و زماني هاي محدويت شدن كمرنگ و كيفي و كمي هاي جنبه از سالمت خدمات
 رتباطيا و اطالعاتي نوين هاي تكنولوژي كمك با كه. است ناپذير اجتناب ها فناوري اين بكارگيري زمينه

  .پيوست خواهد تحقق به
 

  سالمت هاي بحران بحران، سالمت، نوين، هاي فناوري:  كليديواژه هاي 
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ١٥٣  
 

 زمينه در مادران ي توانمند بر آموز خود و سخنراني روش دو به آموزش مقايسه
  حوادث از پيشگيري

  ٤زاده شريف غالمرضا ،٣نصيري نصيري احمد ،٢نخعي مريم ،١نيا وحداني زهرا

١-VAHDANE@BUMS.AC.IR- ٣  ، بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه --٢  ، بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه-
  بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه --٤  ، بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه -

  

 ژيكيفيزيولو ويژگيهاي دليل به و بوده حوادث و سوانح معرض در سايرين از بيشتر كودكان:هدف و زمينه
 ود به آموزش مقايسه هدف با حاضر مطالعه. دارند را بالغ فرد يك سوي از مراقبت به نياز خاص رفتاري و

  .پذيرفت صورت حوادث از پيشگيري زمينه در مادران توانمندي بر آموز خود و سخنراني روش
 پرسشنامه. شد انجام سال ٥ زير كودك داراي مادر نفر ٨١ روي بر و مرحله پنج در حاضر مطالعه :كار روش

) عدب -ماه سه و بالفاصله قبل،( نوبت سه در مادران توانمندي سنجش پرسشنامه و دموگرافيك اطالعات
 حوادث از پيشگيري اصول آموزش ساعته نيم جلسه ١٠ شامل آموزشي جلسات. گرديد تكميل مادران توسط
 دهش برگزار آموز خود و سخنراني روش دو به مسموميت و خفگي شدگي، غرق سوختگي، شامل استان شايع

  .گرفت صورت استنباطي و توصيفي آماري هاي-آزمون و SPSS-19 افزار-نرم با اطالعات تحليل و تجزبه و
 صورت به مداخله از قبل به نسبت را مادران توانمندي نمره آموزشي روش دو هر مداخله، از بعد :ها يافته

 از قبل توانمندي نمره تغييرات ميانگين آموزشي، روش دو مقايسه در). <٠٠٠١/٠P(دادند ارتقاء معناداري
 و آن از هبالفاصل و قبل به نسبت مداخله از بعد ماه سه نمره تغييرات ميانگين آن از پس بالفاصله و مداخله
  ).P=0.7( نداشت داري معني تفاوت
 يتوانمند به منجر تواند-مي آموزشي روش دو سه هر به آموزش پژوهش، نتايج به توجه با :گيري نتيجه
 روش به نسبت خودآموز روش اجراي سهولت به توجه با پس گردد حوادث از پيشگيري زمينه در مادران

 ويتاول از تواند مي سخنراني به نسبت روش اين از استفاده فراگير توسط مطالب مرور امكان و سخنراني
  .شود برخوردار

  
  مادران | حوادث |آموزش |خودآموز|سخنراني: كليدي واژگان
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 مركز به كننده مراجعه زنان در باليا و حوادث برابر در خطر كاهش ارزيابي
  بهداشت

  ٢نيا رحيمي الهه ،١نيا رحيمي حوريه

١-hoorieh777@yahoo.com- قم، پزشكي علوم دانشگاه hoorieh777@yahoo.com،   
   -rahiminia@sbmu.ac.irبهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -٢ rahiminia@sbmu.ac.ir  

  

  چكيده
 ورمنظ. اند شده بشري جامعه در زيادي هاي نگراني ايجاد باعث باليا امروز به تا گذشته از :هدف و زمينه

 تشآ شديد، گرماي يا سرما زمين، رانش طوفان، خشكسالي، سيل، زلزله، شامل اضطراري شرايط و باليا از
 برابر در آمادگي براي بار يك سالي حداقل خانواده هر است الزم كه جايي آن از. باشد مي غيره و سوزي

 برابر در خطر كاهش ارزيابي هدف با حاضر مطالعه لذا گيرند قرار ارزيابي مورد خطر كاهش جهت در باليا
  .گرفت انجام بهداشت مركز به كننده مراجعه زنان در باليا و حوادث
 با ماه ٧ طول در بهداشت مركز به كننده مراجعه زنان از نفر ١٠٠٠ روي بر مقطعي مطالعه اين :كار روش

 دسترس در گيري نمونه روش به) DART( باليا برابر در خانواده آمادگي ارزيابي سوالي ١٥ فرم از استفاده
  .گرفت انجام
 ازخطر اطالع زمينه در گرفتند، قرار ارزيابي مورد كه هايي خانوار از درصد ٢/٩٩ داد نشان نتايج :ها-يافته
 نمره اضطراري شرايط كيف و آمادگي تمرين اوليه، هشدارهاي ارتباطي، برنامه اي، سازه غير و اي سازه

  .كردند كسب را پاييني
 باليا رابرب در آمادگي ارتقاء و خانوار سالمت تامين راستاي در حاضر مطالعه نتايج به توجه با :گيري-نتيجه
 هاي آموزش بايد جامعه سطح در ساخت انسان و طبيعي مخاطرات سوء پيامدهاي رساندن حداقل به جهت
 هاي رسانه مدارس، جمله از تري گسترده سطح در بهداشت مراكز بر عالوه باليا و حوادث زمينه در الزم

 نيداريش و ديداري هاي رسانه همراه، تلفن اينترنت، بر مبتني وب، بر مبتني هاي فناوري قبيل از اجتماعي
  .شود داده راديو و تلويزيون مثل

  
  آموزش باليا، حوادث،: كليدي هاي-واژه
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 هاي انديشه بر تاكيد با تشيع گفتمان در احمر هالل اهداف و نجات و امداد بررسي
  رهبري معظم مقام و) ره( خميني امام

  ١وحيدي شهاب  

١-- ، vahidishahab@gmail.com 

  
 شدن يرفراگ به عنايت با نيز و سو يك از سياسي هاي-انديشه در آن اهميت و انسان واالي جايگاه به توجه با

 تانهبشردوس حقوق و طبيعي بالياي و فجايع و جنگ ، صلح زمان در انسانها به كمك موضوع در نوين مباحث
 امدادرساني هاي حوزه براي نويني وظايف جمله از متعددي پيامدهاي و آثار آن، المللي بين و داخلي ابعاد و

 و خميني امام حضرت منظر از احمر هالل جمعيت اهداف موضوع به پرداختن ديگر سوي از دارد پي در
 سياسي عام نظريه از بخشي نمودن روشن: اوالً: گرداند مي اهميت داراي جنبه دو از را رهبري معظم مقام

 بين بعد باالخص حقوقي ابعاد در آن وظايف و بشردوستي باب در رهبري معظم مقام و) ره(امام حضرت
 اكنونت كه اسالمي حكومت در شناختي هستي و شناختي انسان نظري هاي بنيان به عنايت با آن المللي
 هالل و رخس صليب المللي بين نهضت موضوع: ثانيا. است نپذيرفته صورت مورد اين در توجهي قابل تالش
 از ييك نيز و بوده دوستانه بشر حقوق ادبيات روز مباحث جزو كه است المللي بين موضوعات جمله از احمر

 نگرش و ديدگاه به عنايت با فلذا. است دوستانه بشر هاي كم و نجات و امداد عرصه در زا چالش مسائل
 اسالم مكتب و رهبري معظم مقام و) ره( امام حضرت هاي انديشه از منبعث كه اسالمي جمهوري متفاوت

 ينا براي خايي پاسخ يافتن ادامه در و مورد اين در ها نگرش تبيين همچنين و موضوع اين به توجه است،
  .باشد مفيد تواند مي ها چالش نوع
  

 ،)ره( خميني امام هاي انديشه تشيع، گفتمان ، احمر هالل اهداف نجات، و امداد: كليدي هاي واژه
  رهبري معظم مقام
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 و آموزش بر تكيه با طبيعي بالياي و بحران در رساني اطالع مديريت
  سالمت حوزه خبرنگاران توانمندسازي
  ١دهقاني ارزو  

١-- ، dehghani_am64@yahoo.com 

  
 يتماه به توجه با. هستند گريبان به دست طبيعي حوادث با جهان بزرگ شهرهاي بيشتر :هدف و زمينه

 نوانع تحت عمليات،دانشي اجراي و ها تصميم صحيح و سريع اتخاذ لزوم و طبيعي حوادث بودن غيرمترقبه
 نيازمند ازهرچيزي پيش كه آمد وجود به گيركنندهغافل هايموقعيت با مواجهه براي بحران مديريت

 براي وعملكرد ريزيبرنامه فرآيند بحران مديريت.است خالقيت و عمل،هوشمندي آمادگي،مهارت،سرعت
  .است عمومي بحران،امنيت يك در اصلي نگراني.باشد مي اثرات كاهش
 پسس شد، انجام فن اصحاب با مصاحبه و گرفته صورت هايپژوهش بررسي با كيفي مطالعه اين: كار روش

 خراجاست آنها از الزم اطالعات نهايتا و گرديد تبديل ها زيرگروه و هاي گروه به و شده بندي دسته هاداده اين
 جهت ها رسانه مديريت براي اخير،پيشنهادي بالياي از شواهد ارائه ها،با كاستي شناسايي بر عالوه. شد

  .است داده ارائه بحران مديريت به كمك
 ياربس سازمان به وابسته هاي سايت طريق از فقط رساني بحران،اطالع گستردگي به توجه با: ها يافته

 جهت انبوه رساني اطالع سيستم گيري كار به شدلذا خواهد مردم نااميدي و نگراني محدودوموجب
 عمومي امنيت براي تهديدي نادرست اطالعات ديگر ازسوي. است ضروري مردم سازي آگاه و پاسخگويي

 ردمم شودمي سبب جمعي هاي رسانه توسط موقع به و صحيح رسانياطالع و پاسخگويي سازي،شفاف.است
  .كنند دريافت مناسب اطالعات
 مهاربحران براي كاربردي وقوع،ارزش زمان پيشگيري،در بحران،ارزش از پيش دوره در ها رسانه هاي فعاليت

 يك عنوان به پس. كند مي حفظ ديگر بحراني در شدن درگير از را ترميمي،جامعه خاصيت ازآن،با پس و
  .كند بازتعريف نظام بنيادين اصول چارچوب در را خود رسانه است الزم بحران، مديريت زنجيره از حلقه

 رد هاآن كاركرد توان مي بحران مديريت در دخيل هاي سازمان توسط خبرنگاران آموزش با: گيري نتيجه
 در سازيهمراه و آموزش خبررساني، بحران، از پيش سازيآگاه و آموزش شامل بحران، مراحل از يك هر

  .داد ارتقا را بحران از پس بخشيآرامش و گريتحليل و بحران وقوع حين
  

  خبرنگاران توانمندسازي |بحران در رساني اطالع |رسانه مديريت:  واژه هاي كليدي
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  اتيكسيستم مرور: طبيعي بالياي و حوادث در سالمندي و اجتماعي پذيري آسيب
   ،٤عبادي عباس   ،٣نخعي مريم   ،٢خانكه حميدرضا   ،١دادوست ليال  

  ٥صحاف رباب  

  
 تمختصا و شرايط از برآمده و داشته اجتماعي ساختاري طبيعي-بالياي در پذيري-آسيب:  هدف و زمينه
 زا متاثر مختلف هايگروه دهدمي نشان مطالعات از حاصل نتايج. كندمي-تجربه را مخاطره كه است فردي

 المندانسـ جوامع اغلب در مثال بعنوان. گيرندنمي قرار حادثه بد اثرات تاثير تحت يكسـاني بطور بليه، يك
ــتند هايي-گروه جز ــيب باليا مراحل تمامي در كه هس ــكيل را جانباختگان اعظم بخش و بوده پذيرآس  تش
 ادزي خطرات معرض در را افراد پيري پديده ولي نيست سالمندي به محدود پذيريآسيب اگرچه. دهند-مي
 ي،اقتصاد هايچالش مهمترين از يكي بعنوان سالمندي افزايش يپديده كنار در مسئله اين. دهد-مي قرار

ـــتي و اجتماعي هداش ـــت قرن در ب ـــمار يك-و-بيس  طبيعي بالياي وقوع كه جا-آن-از لذا. رود-مي بش
ـــورت به جوامع و بوده ناپذير-اجتناب  هاتالش تمام بايد دارند،-قرار باليا خطر معرض در اي-فزاينده ص
سايي درجهت صر شنا صلي عنا سيب ا شد شهروندان پذيريآ . آيد-بعمل اجتماعي بعد در بويژه جامعه، ار
 مرور روش به ســالمندان پذيريآســيب در موثر عوامل شــناســايي هدف با حاضــر مطالعه اســاس-برهمين

  .گرديد طراحي سيستماتيك
 ،Medlib، Iran medex، Magiran شامل معتبر اطالعاتي پايگاههاي كليه حاضر يمطالعه در :كار روش
SID، Irandoc، Web of Science ،Google Scholar، CINAHL، Pubmed، EMBASE، 

ProQuest، Ovid،Ageline Scopous سامبر تا ١٩٨٠ سال ژانويه از ستجو مورد ٢٠١٥ د  گرفته قرار ج
بات و غات از مختلفي تركي يدي ل ثل كل  Elderly، old age، aging، ageing، older people، oldم

people، oldest people, Disaster, emergence, Natural hazard, crisis, social 

Vulnerability, vulnerab, vulnerable ستفاده ست مقاالت شد، ا ستفاده با آمده-بد  تحليل روش از ا
  .شدند تحليل-و-تجزيه سالمندان پذيري-آسيب در موثر عوامل تعيين هدف با محتوا
ساس: هايافته  مقاله ٧٥ ورود معيارهاي به باتوجه كه آمد، بدست مقاله ١٨٦ كليدي كلمات با جستجو برا

 انتخابي متون روي بر محتوا تحليل. بود دسترسي قابل مقاله ٢٥ كامل متن مقدار اين از كه شدند انتخاب
 بر مشــتمل ايزمينه عوامل قالب در ســالمندان اجتماعي پذيريآســيب در موثر عوامل نهايتاَ و شــد-انجام

 فرادا تطابقي بسترهاي و مالي مشكالت و فقر شامل كننده-تشديد عوامل اجتماعي، و رواني جسمي، عوامل
  .آمد دست به

ست نتايج :گيرينتيجه شان با آمده-بد سيب درك براي مهم عوامل دادن ن  ،سالمندان اجتماعي پذيري-آ
ـــاز ـــيب ارزيابي كار-و-س ـــالمندان اجتماعي پذيريآس  در عوامل از برخي اگرچه.نمايدمي معرفي نيز را س

شان مختلف مطالعات صاص يا و شده-واقع غفلت-مورد نيز ها-آن از مواردي اما اند-شده داده ن  يك به اخت
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سيب هايويژگي از برخي اهميت همچنين دارد، خاص جامعه  متفاوتي نمود سالمندان اجتماعي پذيري-آ
ـــاس-برهمين دارد، مختلف جوامع در ـــت نتايج اس  و ريزي-برنامه مديران براي خوبي راهنماي آمده-بدس

ـــوالن عه مس ياز و ها-آن مديريت جهت در جام جام به ن نه در مرتبط هايپژوهش ان عه زمي ـــ  ابزار توس
  .نمايندمي پيشنهاد سالمندان اجتماعي پذيريآسيب

  
  سيستماتيك مرور |اجتماعي پذيري-آسيب | سالمندان |طبيعي باليايواژه هاي كليدي : 
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The Role of Reverse Triage to Increase the Hospital surge 
Capacity in Disaster Response 

Dr Mohammad hossein Salehnia1, Mr mehrdad Esmaeilian2, 3 

 

Successful and effective management of large-scale disasters and epidemics requires 
pre-established systematic plans to minimize the damage and keep control the 
situation. By increasing the number of people in need of urgent medical care, hospitals 
must improve their response capacity as being at the forefront of responding to 
disasters and incidents. One way to develop the hospital capacity in disaster response 
is reverse triage. The aim of reverse triage is current low-risk patients to be discharged 
and hospital resources focus on high-risk ones. In this case study the role of reverse 
triage to increase the capacity of Isfahan Al-Zahra Hospital is studied. First, a list of 
ten most common cause of hospitalization in each section was prepared. Then, based 
on Handbooks of Emergency Medicine, the scientific guidelines were written to make 
decision for this group of patients and the possibility of early discharge as long as no 
significant risk threatens them in the next 96 hours. Accordingly, the percentage of 
patients who can be discharged, were determined by reverse triage. The results showed 
that reverse triage can free the hospital beds up to 20% for admission the patients in 
dire need of help. Therefore it is possible to increase the capacity of hospital beds by 
providing guidelines, risk stratification and early discharge 
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  قوتها و ضعف نقاط: ابالي در سالمت كارگروه راه نقشه
  ٣محمدرضابيك مهسا   ،٢طاهرزاده شهرام   ،١اميدوار بابك  

١-bomidvar@ut.ac.ir- تهران، دانشگاه زيست محيط تكميلي تحصيالت دانشكده bomidvar@ut.ac.ir،  
٢- -taherzadehshahram@ut.ac.ir تهران، دانشگاه زيست محيط تكميلي تحصيالت دانشكده 

taherzadehshahram@ut.ac.ir،  ٣ - -msbeyk@ut.ac.ir زيست محيط تكميلي تحصيالت دانشكده 
  msbeyk@ut.ac.ir تهران، دانشگاه

  

 اساس بر و دارد قرار ساختانسان و طبيعي مخاطرات انواع معرض در ايران اسالمي جمهوري كشور: چكيده
 هايهكارگرو و بحران مديريت سازمان ، بحراني شرايط با مقابله جهت مناسب ساختار به انساني جوامع نياز

 قبهغيرمتر سوانح با مقابله براي مناسب بخشيتوان و پاسخ ، سازيآماده پيشگيري، جهت آن زيرمجموعه
 در يزن سالمت يحوزه كارگروه سازمان اين اهداف پيشبرد منظوربه. رنددا ساختار و عملياتي هايبرنامه نياز

 پردازدمي بهغيرمترق سوانح با مقابله به عملياتي هايبرنامه تعيين با كه شود،مي تشكيل غيرمترقبه حوادث
 محوريت با سالمت حوزه بحران مديريت در فرماندهي يسامانه ربطذي هايسازمان بين هماهنگي براي و

  .دهدمي تشكيل را پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت
 براي هاآن آمادگي ميزان بررسي و ساختار و هازيرساخت و هادستورالعمل شناسايي پژوهش اين از هدف

  .است پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت محوريت با بحراني شرايط در پاسخ يارائه
 و كشور بحران مديريت موجود ساختار مجموعه ها،داده گردآوري روش از فوق اهداف كسب راستاي در

 بهداشت وزارت توسط شدهارائه هايدستورالعمل و اسناد ، غيرمترقبه سوانح و حوادث در سالمت كارگروه
 اياستاندارده مقياس با بيمارستاني ايمني هايشاخص ارزيابي و ميداني مطالعات( پزشكي آموزش و درمان

 پاسخ اتيعملي برنامه همچنين و درماني بهداشتي مراكز در بحران مديريت سامانه استقرار برنامه المللي،بين
  .است شدهاستفاده بيمارستاني وگزارشات ،)EOP,HDP,HSi پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت
 رفيمع را بيمارستاني اقدامات و سالمت كارگروه راه نقشه و سالمت كارگروه زيرساخت اجزا رو پيش يمقاله

 عملكرد از ناشي كه حوادثي براي گذشته تجربيات از برخي. كندمي بررسي را هاآن عملكرد ينحوه و
 اضطراري شرايط در شبكه به زيرساخت بازگشت براي موجود كارهايراه. است شدهبيان است، هازيرساخت

 همچنين. است شدهداده توضيح هابيمارستان سازيمقاوم هايدستورالعمل خصوص در. است شدهداده شرح
 هادهر اين ضعف و قوت نقاط بابيان درنهايت و شده تشريح باليا در سالمت كارگروه براي مسير ينقشه

  .است شدهارائه ودرمان بهداشت كارگروه حوزه زيرساخت عملكرد ارتقا و بهبود جهت هاييپيشنهاد مراتب،
  

  سالمت كارگروه، زيرساخت، غيرمترقبه، حوادث در مديريت: كليدواژه
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Drought and its psychological consequences 
Ph.D. Manijeh Firoozi1 

١- Tehran- University of Tehran, mfiroozy@ut.ac.ir 
 

Abstract 

Introduction & Aim 

Drought (a period of abnormally dry weather) has been common and widespread in Iran in 
recent years. Little is understood about the long-term, indirect psychological health 
consequences of drought. In particular, the implications of drought for mental health via 
pathways such as loss of livelihood, diminished social support, and rupture of place bonds 
have not been extensively studied, leaving a knowledge gap for practitioners and researchers 
alike. 

Methods 
A systematic review of literature was performed to examine the mental health effects of 
drought. While the economic and environmental impacts of drought have been widely 
studied, there are few large-scale studies that have examined the impact of drought on mental 
health. It was found only 10 studies after 20015 about psychological consequences of 
Drought. 

Results 
The diagram highlights the complexity of the relationships between drought and mental 
health, including the multiple ways that factors can interact and lead to various outcomes. 
The drought effect on psychological health by pollution, poverty and nutrition as mediators. 
The review and resulting causal process diagram can be used in both practice and theory, 
including prevention planning, public health programming, vulnerability and risk 
assessment, and research question guidance. 

Conclusion 
The review and resulting causal process diagram can be used in both practice and theory, 
including prevention planning, public health programming, vulnerability and risk 
assessment, and research question guidance. The use of a causal process diagram provides a 
much-needed avenue for integrating the findings of diverse research to further the 
understanding of the mental health implications of drought. 

Changing the weather| Drought| Psychological health| Pollution| Poverty| Nutrition. 

   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ١٦٢  
 

 انشهرست پزشكي جامعه بسيج صحرائي بيمارستان آماري تحليل و بررسي
  ١٣٩٤ سال شهريور در)بختياري و چهارمحال استان( لردگان

   ،٥صادقي علي ،٤يعقوبي بهمن ،٣پور جليل ياسر ،٢پور فتاح اسماعيل ،١فر موسوي ايمان

  ٦شفيعي مهراب

 شبكه.لردگان-٢  ،simfar153@gmail.com شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -لردگان شبكه ١شماره مركز.لردگان-١
 پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت شبكه.لردگان-٣  ،simfar154@gmail.com شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت

 شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -لردگان شبكه ١شماره مركز.لردگان-٤  ،yasser_sat@yahoo.com شهركرد،
ariyaman65@gmail.com،  شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت شبكه.لردگان-٥ simfar155@gmail.com،  

  shafie7523@gmail.com شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي علوم دانشگاه مركزي ستاد.شهركرد-٦

  
 احداث به اقدام درمان فرايند براي دولت ما كشور در. است الهي نعمت ارزشمندترين سالمت:هدف و زمينه

 از.شواريستد كار بيمارستان به مردم براي دسترسي باليا وقوع هنگام. است نموده تخصصي بيمارستان و درمانگاه
 قاطن در صحرائي بيمارستانهاي احداث به اقدام مقدس دفاع دوران از الگوبرداري با پزشكي جامعه بسيج رو اين
 جامعه بسيج همت به هفته يك مدت به و ٩٤ سال شهريور در ها بيمارستان اين از يكي.است نموده بضاعت كم

  گرديد برپا مدرسه قلعه منطقه در لردگان شهرستان پزشكي
 مندهدف مدلي به دسترسي براي بيمارستان برپايي زمان در آمده دست به هاي داده تحليل فوق پژوهش از هدف

  است نقاط ديگر به تعميم و منطقه به رساني خدمت منظور به
 spss افزار نرم استفاده با ها داده.گرديد آوري جمع بيمارستان برپايي هفته يك طول در الزم هاي داده:كار روش
  .اند شده تحليل و تجزيه ناپارامتري تحليلي هاي آزمون و توصيفي روشهاي با و ٢٣ نسخه
 باشد مي ٣٠ مد و ميانه است بوده ١٦,٨٩ معيار انحراف با ٢٩,٦٧ گان كننده مراجعه سن ميانگين:ها يافته

 ١١٢٠ تعداد اين از كه اند نموده مراجعه نفر ١٦٥٩ كل در.است سال ٨٥ آن ماكسيمم و ماه يك سن مينيمم
 داشته را مراجعه بيشترين ميانسال سني گروه و دندانپزشكي بخش به مراجعه بيشترين.اند بوده مرد ٥٣٩ و زن
  اند داشته داخلي بخش به سال ٧٠ باالي سالمندان و عمل اتاق به را مراجعه بيشترين ماه يك زير نوزادان. اند

 جنس( اسمي متغيرهاي براي lambda، phi and cramers v،chi –squre هاي آزمون از استفاده با:بحث
 يهمبستگ تعيين منظور به) سن( اي رتبه متغيير براي gamma آزمون و) بيمارستان مختلف هاي بخش و ،روستا

 جنس حسب بر بيمارستان مختلف هاي بخش به مراجعه بين كه شد مشخص a<0.05 سطح در متغييرها بين
 همبستگي بيمارستان هاي بخش به مختلف روستاهاي از مراجعه بين و دارد وجود معناداري همبستگي وسن

  .ندارد وجود معناداري

 سريع، و هدفمند لردگان،مدل پزشكي، جامعه صحرائي،بسيج بيمارستانواژه هاي كليدي : 
  العبور صعب روستاهاي
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 يزخ حادثه نقاط نمايش و تعيين در جغرافيايي اطالعات سيستم از استفاده
  ترافيكي حوادث

  ٤حنفي علي احمد   ،٣زارعي سعيد   ،٢بيدار صادقي غفور   ،١جم بيرامي مهدي  

 و بهزيستي علوم دانشگاه -فوريتها و باليا در سالمت تحقيقات مركز -توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-١
 علوم-٣  ، ودرمان، بهداشت شبكه -همدان پزشكي علوم-٢  ،m_beyramijam@yahoo.com توانبخشي،

  بهداشت، دانشكده -تهران پزشكي علوم-٤  ، پزشكي، فوريتهاي مركز -همدان پزشكي
  

 ادهج خيز حادثه نقاط شناسايي جهت نوين راهكارهايي ارائه لزوم ترافيكي حوادث وقوع افزايش با :مقدمه
ـــتا اين در. رســـد مي نظر به ضـــروري آنها مديريت و اي ـــيســـتم راس  =GIS(( جغرافيايي اطالعات س

geographic information systems اطالعات مديريت و پردازش ذخيره، جهت مفيد تكنولوژي يك 
. سـتا ترافيكي خيز حادثه نقاط ريزي برنامه و شـناسـايي در بااليي بسـيار پتانسـيل داراي و اسـت مكاني
 اب رزن شهرستان شهري برون هاي جاده در ترافيكي حوادث خيز حادثه نقاط تعيين هدف با حاضر مطالعه
  .شد انجام GIS از استفاده

ــيفي مطالعه اين در: مطالعه روش ــاله ٥ مقطعي – توص  از اطالعات آوري جمع جهت ،)١٣٩٤-١٣٩٠( س
) جمعيت هزار ١١٦ با(  رزن شــهرســتان پزشــكي فوريتهاي مركز ترافيكي حوادث شــده تكميل هاي فرم

 بار ٥ از بيش و ٥ ســاله، ٥ زماني دوره طي در كه نقاطي جغرافيايي مختصــات منظور بدين. شــد اســتفاده
ــتخراج بود، داده رخ ترافيكي حادثه ــتفاده با و اس ــتگاه از اس ــه روي بر اس پي جي دس ــير نقش  هاي مس

  .شد داده نمايش Arc GIS 10.2 افزار نرم از استفاده با و يابي مكان شهرستان مواصالتي
 حورم و قزوين-همدان محور يعني اصلي هاي محور در خيز حادثه نقاط بيشترين ها يافته اساس بر :نتايج

ــتان، از نقطه ٧ در .دارند قرار درجزين قروه – رزن ــهرس ــال ٥ در بار ٥ زير حادثه تعداد ش  افتاده اتفاق س
 نقطه ٤ در حادثه، ٢٠-١٦ نقطه ٤ حادثه، ١٥-١١ نقطه دو در حادثه، ١٠-٥ شهرستان از نقطه ٤ در. است
 ٣ در ، حادثه ٥٠-٤١ نقطه يك در حادثه، ٤٠-٣٦ نقطه ٣ در حادثه، ٣١-٣٥ نقطه ٣ در حادثه، ٢٥-٢١

 حادثه) ١٢٤( ١٠٠ از بيش رزن شــهرســتان هاي جاده از نقطه يك در نهايت در و حادثه ١٠٠-٥١ نقطه
  .است افتاده اتفاق
 هك دارد جا و است زيادي خيز حادثه نقاط داراي رزن شهرستان كه داد نشان نتايج :گيري نتيجه و بحث

  .دباشن داشته نقاط اين اصالح جهت بيشتري توجه و همت رانندگي حوادث تعداد كاهش براي مسئولين
  

  GIS خيز، حادثه نقاط ترافيكي، حوادث: كليدي كلمات
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  ترافيكي حوادث از پيشگيري در گر بيمه شركتهاي نقش
  ٢بهرامپوري حميدرضا   ،١بهرامپوري سعيده  

 تهران، توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه باليا، در سالمت آموزشي گروه فوريتها، و باليا در سالمت ي  دانشجوي-١
 مهندسان انجمن عضو مكانيك، مهندسي ارشد كارشناس-٢  ،s_bahrampouri بهزيستي، علوم دانشگاه -ايران

 bahrampouri@gmail.com ،- -ايران تهران، ايران، مكانيك
  

 آن رأس در ترافيكي حوادث و بوده ما كشور در وميرمرگ عامل دومين سوانح و حوادث: هدف و زمينه
 به تنسب ايران در ترافيكي حوادث از ناشي ناتواني و مرگ موارد ميزان بودن باال وجودبااين. اندقرارگرفته

 ديلتب مختلف هايگروه و افراد مطالبه به را حوادث اين مديريت و پيشگيري به توجه لزوم كشورها ساير
 نتبيي باهدف مطالعه اين. هستند هابيمه فوق، ريسك انتقال جهت در مؤثر راهكارهاي از يكي. است كرده
  .است شدهانجام ترافيكي حوادث از پيشگيري جهت در گربيمه هايشركت نقش

 وردم ترافيكي حوادث از پيشگيري در گربيمه هايشركت نقش ادبيات ابتدا حاضر مطالعه در: كار روش
 صاحبهم و گذاربيمه هايشركت در رانندگي حوادث از تعدادي ميداني بررسي با سپس و گرفته قرار بررسي

  .است شده پرداخته موردي مطالعه يك عنوان به آن بررسي و نقدبه ايبيمه دفاتر به مراجعين با
 نهات گربيمه هايشركت مردم بيشتر تصور مطابق كه است آن از حاكي مطالعه اين هاييافته: ها -يافته

 رحاض حال در آنكهحال. كنند كمك افراد به وارده خسارات از بخشي پرداخت با توانندمي حادثه بروز از پس
 با ارانگذبيمه از برخي تباني و بيمه هايشركت بر حاكم سيستمي و اداري فساد مصاديق از برخي باوجود

 گكمرن جامعه سطوح ميان در رانندگي جرائم با مرتبط قوانين اعتبار و ارزش گر،بيمه هايشركت دفاتر
 يمهب با متناسب پوشش تا اندموظف گذاربيمه هايشركت اي،بيمه قوانين مطابق كهطوريبه .است شده

 مسبب نوعيبه بسيار هايحاشيه با بعضاً بيمه شركت موظفي اقدام. نمايند اعمال گذاربيمه نفع به مركزي
 مالحظه پيشرفته كشورهاي در موجود قوانين در كه طورهمان. است شده جامعه در حادثه يا بزه اشاعه

 مشاهده ام كشور در باال نسبتاً فراواني با آنچه همانند ساختگي هايگزارش ارائه اجازه ايبيمه قوانين شود،مي
 شده ساماندهي صورتبه گذارانبيمه و بيمه هايشركت مستمر تخطي. دهدنمي گذارانبيمه به شودمي

  .است شده بدل آن ناپذيرجبران عواقب و رو پيش حوادث به مسئوالن و مردم توجه عدم در مؤثري عامل
 نمودن ترپررنگ با گربيمه هايشركت كه شودمي پيشنهاد مطالعه اين هاييافته اساس بر :گيري- هنتيج
 و ترافيكي حوادث بروز كاهش در را بديليبي نقش ترافيكي، حوادث وقوع از قبل مرحله در خود نقش

  .نمايند ايفا رانندگان پذيريمسئوليت افزايش و آن هايخسارت
  

  گر بيمه شركتهاي ترافيكي، حوادث:  واژه هاي كليدي
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Risk assessment of the pediatric emergency processes in 
north-east Iran 

 

BACKGROUND: Emergency ward is one of the most challenging wards of the hospital for 
studying about patient safety and prevention of treatment errors is the basic rule in the quality 
of health care. The present study was conducted to evaluate the selected risk processes of 
pediatric emergency of Qaem Educational Hospital in Mashhad by the Healthcare Failure 
Mode and Effects Analysis(HFMEA) methodology. 

METHODS: A mixed method was used to analyze failure modes and their effects with 
HFMEA. 5 high-risk processes of the pediatric emergency were identified and analyzed 
according to HFMEA method. To classify the failure modes from the "nursing errors in clinical 
management model", the classification of the effective causes of error from “approved model 
by the UK National Health System “and determination of the strategies to improve from the 
"theory of solving problem by an inventive method" were used. 

RESULTS: In 5 selected processes,28steps,80sub-processes and254 potential failure modes 
were identified by HFMEA. 37(14.5%) failure modes as the high risk errors were detected and 
transferred to the decision tree. The most and the least failure modes were placed in the 
categories of care errors(62.3%) and knowledge and skill (8.1%), respectively. Also, 23.6% 
of preventive measures were in the category of human resource management strategy. 

CONCLUSION: The re-engineering process, Standardization of methods and policies, 
improvement of team work, root cause analysis for sentinel events, patient identification 
bracelet, training classes, developing the criteria for evaluating the performance of the 
personnel, training patients, reducing the workload and continuous monitoring of the works; 
are performance solutions which were placed in work order. 

 

Emergency| Risk assessment| Healthcare failure mode| pediatri 
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  احمر هالل جمعيت كاركنان خدمت ضمن آموزش هاي دوره بخشي اثر بررسي
  ١پرفند ابراهيم

 شمالي، خراسان احمر هالل جمعيت -جوانان واحد-احمراستان هالل جمعيت-خرمشهر ميدان-بجنورد-١
porfande0@gmail.com  

  
 منابع بهســازي به رســيدن هاي-راه ترين-اســاســي و ترين-مطمئن از يكي انســاني نيروي آموزش
ساني  كاركنان خدمت ضمن آموزش هاي دوره بخشي اثر سنجش هدف با تحقيق اين. باشد-مي ان

سان احمر هالل جمعيت شي اين بر موثر وعوامل شمالي خرا ست شده انجام اثربخ  آماري جامعه. ا
ــكل تحقيق ــمن آموزش هاي دوره در كننده شــركت كاركنان كليه از متش  جمعيت در خدمت ض

 ودهب ميداني نوع از شده گرفته كار به تحقيق روش. بودند) نفر٤٥تعداد( شمالي خراسان احمر هالل
صلي ابزار و ستفاده اي-كتابخانه منابع بر عالوه اطالعات، آوري جمع ا شنامه از ا س شد-مي پر  هك با

ـــخه spss افزار نرم كمك به آن اطالعات ـــت گرفته قرار آماري وتحليل تجزيه مورد١٧ نس  با. اس
ستفاده سي جهت شده جفت T آزمون روش از ا شي برر  با ، كاركنان خدمت ضمن آموزش اثربخ

ست) ٠٠/٠(داري-معني سطح شده جفت تي آزمون به توجه  كوچكتر ٠٥/٠از آن مقدار كه آمد بد
صل اختالف پايين و باال حدكران ميان در طرفي از و شده رد صفر فرض بنابراين بوده  ناناطمي فوا
 دمتخ ضمن آموزش باالي بسيار تاثير از حاكي كه بوده داري معني تفاوت لذا ندارد وجود صفر نيز

 نمودن استفاده سايه در خدمت ضمن آموزش باالي تاثير اين كه دارد احمر هالل جمعيت كاركنان
ساتيد از سب امكانات نمودن تهيه و بادانش و مجرب ا شي منا  هالل جمعيت سازمان طرف از آموز

  .گردد-مي محقق احمر
  

ــمن آموزش: كليدي هايواژه ــده جفت تي آزمون |احمر هالل جمعيت|خدمت ض ــان |ش  خراس
  شمالي
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 در آب تصفيه حمل قابل ابزار يك) LifeStraw( حيات ني داخلي توليد پيشنهاد
  ميكروبي هاي آلودگي از جلوگيري جهت فردي استفاده براي مصرف نقطه

  ١روا سعيد  

  saeedrava5214@gmail.com شيراز، پزشكي علوم دانشگاه -شيراز پزشكي دانشكده شيراز-١
  

 چنانچه است، بوده انسان حياتي و اساسي نيازهاي از يكي عنوان به همواره آشاميدني سالم آب: زمينه
 براي هزمين شود رو روبه محدوديت با محيطي زيست بالياي و حوادث واسطه به سالم آب به انسان دسترسي

 ثرمو ابزار يك حيات ني. شود مي ايجاد ميكروبي عوامل علت به ها، گيري همه و مختلف هاي بيماري ايجاد
  .است استفاده حال در نيز اكنون هم كه است شده اثبات عملكرد با و

 راهكاري ابزار اين ساختار و عملكرد فهم براي نياز مورد اطالعات آوري جمع با شد سعي مقاله اين در: هدف
  .شود پيشنهاد ابزار اين داخلي توليد براي

 و Google scholar ، Pubmedاطالعاتي هاي بانك در موجود منابع از مقاله اين نگارش براي :كار روش
  .شد استفاده اختراع اين تجاري نام با شده ثبت هاي پتنت همچنين

 نظامي نيروهاي براي آشاميدني آب تامين قابليت آبي، هاي بحران در براستفاده عالوه وسيله اين :ها -يافته
 حمل قابليت كم، هزينه حيات ني اصلي مزاياي از. دارد را بيوتروريستي حمالت شرايط در همچنين و

 يسكر تواند مي كه كرده كارآمد ابزار يك به تبديل را آن ها ويژگي اين است، آن از سريع و آسان واستفاده
  .دهد كاهش زيادي حد تا را باكتريايي عوامل همچنين و ژيارديا مثل انگلي هاي بيماري انتقال
 حمالت حتي و زلزله و سيل مثل هايي بحران در توان مي وسيله اين داخلي توليد با: گيري -نتيجه

  .كرد استفاده فردي مصارف با آشاميدني آب تامين براي آن از توان مي بيوتروريستي
 

  داخلي توليد فردي، استفاده سالم، آب تامين حيات، ني: كليدي هايواژه
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 اورژانس پزشكي هاي فوريت مراكز هاي ماموريت زماني هاي شاخص بررسي
   بيمارستاني پيش

  علي صدرالهي

  
 پزشكي هاي فوريت در مناسب باليني خدمات ارائه كيفي معيارهاي از يكي زماني هاي شاخص :مقدمه

 براي را كيفري و قانوني مشكالت تواند مي ها زمان اين از يك هر ثبت در دقت عدم كه است ١١٥ اورژانس
 هاي ماموريت زماني هاي شاخص بررسي مطالعه اين هدف. باشد داشته همراه به خدمات اين دهندگان ارائه

  .بود آن مرتبط عوامل و بيمارستاني پيش اورژانس پزشكي هاي فوريت مراكز
 فرم ٤٠٠ پژوهش نمونه. شد انجام ١٣٩٤ سال در مقطعي صورت به حاضر توصيفي مطالعه :روش و مواد

 شهرستان ١١٥ اورژانس پزشكي هاي فوريت مركز در ١٣٩٣-١٣٩٤ هاي سال طي در كه بود بيماران پذيرش
 تاطالعا شامل مطالعه ابزار. شد انجام تصادفي صورت به گيري نمونه روش. بودند شده پذيرش كردكوي

 آمار ،١٦ ينسخهSPSS افزارنرم از استفاده با هاداده. بود) α=٧٩/٠( استاندارد ليست چك و دموگرافيك
 پيرمناس همبستگي ضريب, واليس كروسكال يو، ويتني من اسميرنوف، كولموگروف هايآزمون و توصيفي

  .شد وتحليلتجزيه p>٠٥/٠ داريمعني سطح در ايرتبه رگرسيون و
 نبالي به آمبوالنس رسيدن زمان متوسط. بود مرد بيماران به مربوط) درصد ٣/٧٣( فرم ٢٩٣ تعداد : هايافته

 زمان ميانگين. بود دقيقه ٦/٩±٤/٣ اي جاده موارد در و دقيقه ٤/٥±٦/١ شهري هاي تماس در بيماران
 بود دقيقه ٦/١٩±٦/٦اي جاده هاي تماس در و ١/١٢±٥/٧ شهري هاي تماس در بيماران بالين در گذرانده

 الينب در گذرانده زمان در معناداري ارتباط اسپيرمن آزمون. رفت باالتر زمان اين مصدوم تعداد افزايش با كه
 سن و ،)p، 246/0=r=٠٠٠١/٠(بيماران تعداد ، ،)p، 362/0=r=٠٠١/٠(درمانگر سن با بيماران

 لينبا به آمبوالنس رسيدن زمان ميانگين با متغيرها اين كه حالي در داد نشان ،)p، 439/0=r=٠٠٩/٠(بيمار
 وجود اي جاده و شهري هاي تماس متغير در گذرانده زمان در معناداري اختالف. نبود )p<٠٥/٠(معنادار
 مزمن بيماري سابقه ،)P=٠٣/٠(بيمار عاليم بودن علتي چند متغير در زمان اين همچنين). P=٠٠٧/٠(داشت
 عاليم تعداد درمانگر، تحصيالت افزايش. بود معنادار) P=٠٠٢/٠( درمانگر تحصيالت و) P=٠٤/٠(اي زمينه
  .بود بيشتر بيمار بالين در گذرانده زمان اي زمينه ي ها بيماري تعداد افزايش و بيمار همراه

 اندارداست از كردكوي اورژانس پزشكي هاي فوريت در زماني هاي شاخص داد نشان مطالعه اين :گيري نتيجه
 نهزمي مزمن هاي بيماري و درمانگر تحصيالت بيمار، و درمانگر سن متغيرهاي بودو خوردار بر شده تعريف

  . .بود ها شاخص اين وضعيت در موثر متغيرهاي از وي عاليم تعدد و بيمار اي
  

  مرتبط عوامل بيمار، زماني، شاخص بيمارستاني، پيش پزشكي، هاي فوريت: كليدي هايواژه
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  مترقبه غير وباليا حوادث در ها بيمارستان اورژانس بخش آوري تاب
  ٣شوكتي بهنام ،٢حبيبي هنگامه ،١فر شريفي تاج سيمين

 ، -ارتش پرستاري دانشكده-٢  ،s_sharififar@yahoo.com ، -ارتش پرستاري دانشكده-١
hengamehabibi@ymail.com،  ارتش پرستاري دانشكده-٣- ،  

  
 ملل سازمان بالياي خطر كاهش المللي بين استراتژي بخش تعريف اساس بر : وهدف زمينه
 اجتماع يا جامعه نظام، يك توانايي "از است عبارت حوادث و باليا برابر در آوري تاب  )UNISDR(متحد

 و مناسب زمان در مخاطرات از ناشي اثرات بازيابي و تعديل جذب، مقاومت، منظور به مخاطره معرض در
 به اه بيمارستان. نمايد بازيابي و نگهداري را خود اساسي عملكردهاي و ساختارها بتواند كه طوري به موثر

 وانندبت تا باشند برخوردار كافي و الزم آمادگي از حوادث وقوع از قبل بايد درماني مؤسسات مهمترين عنوان
 هنگامي تس ا داده نشان نمايندتحقيقات تضمين را حادثه سريع گويي پاسخ ها، بحران با رويارويي هنگام به
 ركن اولين كه است بوده اول ساعت ٢٤ در حوادث قربانيان ماندن زنده احتمال دهد مي رخ اي حادثه كه

 به ستا اين نويسنده هدف لذا است ها بيمارستان اورژانس مترقبه غير حوادث و باليا قربانيان به رسيدگي
  .است مترقبه غير وباليا حوادث در بيمارستان اورژانس بخش آوري تاب اهميت بررسي

 داخلي رسانياطالع هايپايگاه و اينترنتي سيستم در موجود اطالعات از گيريبهره با : ها وروش مواد
 واژه كليد با هاي مقاله فارسي واژه وكليد NoorMag و IRANMEDEX، SID، MAGIRAN ازجمله

  گرفتند قرا وتحليل تجزيه ،مورد بيمارستان ،اورژانس وباليا ،حوادث اوري تاب
 دوـش مي نحاسو بروز مهنگا صحيح پاسخگويي قابليت يشازـفا ثـباع مترقبهغير ادثحو مديريت: ها يافته

 مكان بايد ها بيمارستان تمامي كه كرد صادر اي بيانيه ٢٠٠٣درسال آمريكا اورژانس پزشكان كالج بنابراين
 هك باشند داشته مترقبه غير حوادث برابر در آمادگي قالب در پزشكي هاي مراقبت ارائه جهت فرآيندي و

 ماندب فعال برنامه اين كه است ضروري و است رساني اطالع و ارتباطات بحران ريزي برنامه دراين ركن اولين
 امهنگ در كردند مي تمرين را ها برنامه مرتب بطور كه هايي بيمارستان. شود بررسي اي دوره صورت به و

 اورژانس پذيرش ظرفيت و امكانات بايستي اين بر عالوه. اند شده كمتري آسيب متحمل حوادث بروز
 شده عيينت پيش از هاي برنامه اساس بر بايستي سريع تغييرات اين با وسازگاري. يابد افزايش بيمارستان

 و كمي نظر از و اجرا عادي شرايط در پرسنل با و اي دوره بصورت ها بيمارستان آمادگي هاي برنامه و باشد
  باشد داشته پي در را بازدهي بيشترين و شناسايي آن منفي تبعات تا شود بررسي كيفي

 وديخ به باشد، مي خطر ارزيابي فرايند از بخشي اينكه بر عالوه آوري تاب ميزان سنجش :گيري نتيجه
 باليا برابر در آوري تاب ميزان سنجش. دارد مخاطره معرض در جامعه در ريشه كه است فرايندي نيز خود

 دهش ارزيابي قبال آن اوري تاب ميزان كه باشد داشته معني تواند مي زماني ديده آسيب جوامع در حوادث و
 رنامهب اندازي راه بنابراين رو نيا از .دهد نشان را قبلي سنجش بودن واقعي ميزان واقع در ارزيابي اين و است
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 حرانب با مقابله برنامه اصلي اركان از يكي كم هزينه و آسان كارگيري به با كشور، سطح در كارا آمادگي
 درماني هاي مجموعه كارآمد و سريع دهي پاسخ امكان كه است دقيقي استراتژي چنين سايه در كه است

  .شود مي مهيا بحراني شريط در
  

  باليا در ،اورژانس مترقبه غير حوادث ، آوري تاب: كليدي هايواژه
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  تبريز قطار با سمنان قطار تصادف حادثه انساني تلفات وضعيت بررسي
  ٢ابراهيميان عباسعلي   ،١شاهچراغ محمد سيد  

١-- ، m.shahcheragh@yahoo.com،  
  ebrahimian.aa@gmail.com سمنان، پزشكي علوم دانشگاه --٢  

  
 اما. شود-مي محسوب نقل و حمل ناوگان در موجود نقليه وسايل ترين-ايمن از يكي قطار :هدف و زمينه

ــيله اين مواقع برخي در وجود اين با ــانحه دچار نيز ايمن نقليه وس ــود-مي س  حوادث ترين-تلخ از يكي. ش
-زتبري مســافربري قطار با مشــهد-ســمنان مســافربري قطار برخورد حادثه ايران، تاريخ در شــده ثبت ريلي

شهد ستگاه نزديكي در م  سال آذرماه پنجم دقيقه ٢٢/٧ ساعت در دامغان به سمنان محور در هفتخوان اي
 اين شــدگان-كشــته و مصــدومين از متناقض آمار وجود حادثه اين مشــكالت مهمترين از يكي. بود ١٣٩٥
  .شد انجام حادثه اين انساني تلفات وضعيت دقيق بررسي هدف با اي-مطالعه لذا. بود ريلي حادثه
صيفي مطالعه يك در: كارروش شته تو سناد كليه نگر،-گذ  ستگاهاي قطار حادثه به مربوط معتبر مدارك و ا

ـــي هفتخوان يه پژوهش جامعه. گرديد بررس ـــافران كل ـــدومين پژوهش نمونه و قطار دو اين مس  و مص
ـــتان پژوهش محيط. بودند حادثه اين جانباختگان ـــمنان كوثر دامغان، واليت هاي-بيمارس  مديريت و س

شكي هاي-فوريت و حوادث ستان پز شماري روش به گيري-نمونه. بود سمنان ا  با ها-داده. شد انجام سر
  .دش بندي-جمع توصيفي آمار از استفاده با و شده گردآوري مديران، با مصاحبه و اسناد بررسي از استفاده

سياري. بود نفر ٤٥ شدگان كشته و نفر ٨٧ مصدومين نهايي تعداد: هايافته  بودند افرادي شدگان-كشته ب
صدوميت دنبال به كه  اطالعات و آمار در. نبودند سوختن حال در قطار داخل از فرار به قادر شديد، هاي-م

 سال ٩/٣٦ مصدومين سن ميانگين. داشت وجود تناقضاتي حادثه از پس اول روزهاي در مصدومين مربوط
 براردان كلينيك در) %٠٩/١٦( نفر ١٤ دامغان، واليت بيمارســـتان در مصـــدمين از) %١١/٧٠( نفر ٦١. بود

ضايي ) %٣/٣٣( مصدوم ٢٩. شدند داده انتقال سمنان كوثر بيمارستان به) %٨/١٣( مصدوم ١٧ و دامغان ر
 ١٣ گردن، تروماي) %٧٥/٥( نفر ٥ سروصورت، تروماي دچار آنها از) %٦٨/٢٠( نفر١٨. بودند مرد بقيه و زن
سه تروماي) %٠٤/٨( نفر ٧ اندام، تروماي) %٢٣( نفر ٢٠ فقرات، ستون تروماي) %٩٤/١٤( نفر  ٥ سينه، قف
ضطراب) %٣٠/٢( نفر ٢ سوختگي،) %٤٤/٣( نفر ٣ لگن، و شكم تروماي) %٧٥/٥( نفر شي ا  ١٤و ازحادثه نا
  .بودند شده درمان دركلينيك سرپايي بصورت) %١٠/١٦( نفر

 داخل در بودند شده جدي هاي-وميتمصد دچار كه افراد از بسياري سمنان قطار حادثه در: گيري-نتيجه
 به يازن ها-بيمارستان به يافته انتقال مصدومين از كمي تعداد تنها. سوختند آتش در و شده محبوس قطار

 ترخيص بيمارستان از بستري، از پس اوليه ساعات در نيز مصدومين اكثر. داشتند پزشكي پيشرفته خدمات
ــدند ــالمت حوزه براي حادثه اين بنابراين. ش ــوب جدي بحران يك س ــود-نمي محس  از يكي همچنين،. ش

شكل حادثه، اين به مربوط مشكالت مهمترين شفتگي و بيماران به مربوط هاي-داده ثبت در م  باطارت در آ
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صدومين دقيق آمار با شته و م شنهاد بنابراين. بود حادثه از پس اول روزهاي در شدگان،-ك  هب شود-مي پي
  .شود استفاده بروزتري و تر-دقيق پذيرشي هاي-سيستم از حوادث بروز هنگام

  
  انساني تلفات قطار، حادثه،: كليدي هايواژه
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  وباليا حوادث ديدگان آسيب در اجتماعي رواني سالمت ارتقا
  ١اميني فرشته  

  fereshtehamini57@yahoo.com تهران، پزشكي علوم دانشكاه -مامايي و پرستاري دانشكده ،-١
  

  :وهدف مقدمه
 افراد ميان اين در. دارد قرار وباليا حوادث از ناشي تهديدات معرض در همواره بشر ورواني جسمي سالمت
 مي راتحمل زيادي مالي و جاني خسارات و داده دست از را خود ورواني جسمي سالمتي يا و جان زيادي
 زير آن ماعظ قسمت كه است يخ عظيم كوه يك مثل افراد به رواني آسيبهاي طبيعي، بالياي درجريان كنند

 ي،نگران احساس ولي قرارگرفته آب بيروني هاي بخش در جسماني مجروحيت شود نمي ديده و دارد قرار آب
 از عدب رواني ازمشكالت زندگي، از نبردن لذت نااميدي، زندگي، به عالقگي وبي غمگيني ،احساس دلشوره
 لتموردغف كه دهد مي تشكيل را يخ كوه اين اصلي بدنه ماند مي باقي عمر تاپايان گاهي كه است سانحه
 حداقل به براي فعاليتها وري بهره ارتقاء درزمينه نهادها كردن وهدفمند ريزي برنامه پس. گيرد قرارمي
 يبيرون و دروني عوامل تعامل نتيجه رواني سالمت.  هاست اولويت از وباليا ازحوادث ناشي صدمات رساندن

 نظورم به بحران با مقابله براي آمادگي رو ازاين. است روانشناختي و شناختي زيست اجتماعي، عوامل مانند
 از انساني منابع و نيروها آموزش ، اجتماعي -رواني خدمات ارائه به بخشي سرعت و كيفي و كمي ارتقاء

  برخورداراست بسياري اهميت
 به ، درجامعه حوادث افرادبعداز رواني سالمت مؤلفه اهميت به باتوجه مروري مطالعه دراين :كار روش

 ي درحوزه وپرستاري پزشكي گروه توسط منتشرشده ،مقاالت سالمت، آموزش هاي برنامه بررسي
  .دش استفاده اطالعاتي هاي اي،پايگاه كتابخانه ها،منابع دانشگاه هاي ازسايت و شد پرداخته ارتقاءسالمت

 پيشگيري جهت اوليه اقدامات ريزي وبرنامه حمايتي رفتارهاي وانجام بحراني الگوهاي شناخت :ها يافته
 بيعيط سوانح خطرهاي با مقابله و پيشگيري. است اهميت بسيارحائز سني مختلف هاي گروه به ازآسيب

  طلبد. مي را بحران مديريت جامع طرح وتدوين ايجاد زيست، محيط و انسانها مال و جان حفظ جهت در
 آسيب گروههاي واجتماعي ورواني جسمي حمايتهاي كه است ازآن حاكي مطالعه هاي يافته :گيري نتيجه

 و ريپيشگي امر براي منسجمي و مطلوب ريزي برنامه بايد منظور استبدين مهم بسيار حوادث پذيرهنگام
 طبيعي پايداري به و داده كاهش را طبيعي خطرات از ناشي منفي عواقب تا شود گرفته نظر در آمادگي

  . يافت دست بزرگ شهرهاي
  

  وباليا حوادث | مقابله و پيشگيري |ديدگان آسيب | اجتماعي رواني سالمت: كليدي هايواژه
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 در شغلي فرسودگي كاهش و پيشگيري راستاي در آوري تاب آموزش اهميت
  باليا و درحوادث ويژه تاكيد با پرستاران

  ٢حسيني مهديه ،١فر بهشتي مريم

 دانشكده آجا، پزشكي عوم دانشگاه -٣٤ پالك -ايرانمنش حميد شهيد خ -برق راه سه -محمد شاهزاده خ -كرمان-١
  پرستاري، دانشكده آجا، پزشكي عوم دانشگاه --٢  ،maryam.beheshtifar@gmail.com پرستاري،

  

 بهداشت مقدم خط در اي حرفه نيروهاي از بخش مهمترين و بزرگترين عنوان به پرستاران :هدف و زمينه
 رساي از سريعتر را مددجويان نيازهاي ميتوانند پرستاران باليا، و حوادث بروز هنگام به. هستند درمان و

 رايطش در پرستاري مديريت بر تاثيرگذار مهم عوامل جمله از. نمايند مديريت درماني-بهداشتي تيم اعضاي
 ريآو تاب آموزش اهميت بيان هدف با تحقيق اين لذا است، شغلي فرسودگي و آوري تاب مفاهيم بحراني،

 بر يمرور با باليا و درحوادث ويژه تاكيد با پرستاران در شغلي فرسودگي كاهش و پيشگيري راستاي در
  .ميباشد نظر مورد موضوع با مرتبط ي شده انجام مطالعات

 تهگذش در كه تحقيقاتي بررسي روش از استفاده با و ميباشد مروري مطالعه يك تحقيق اين :كار روش
 انجام ظرن مورد موضوع با مرتبط اينترنتي منابع و ها نامه پايان اي، كتابخانه منابع در جستجو با شده انجام
  .است گرفته
 فشارهاي و استرس و برخوردارند سختتري مراتب به كاري شرايط از پرستاران بحران زمان در :ها يافته
. بيانجامد رانبيما از مراقبت كيفيت كاهش آن تبع به و شغلي فرسودگي به ميتواند كه است، بيشتر شغلي

 رفهح استرسهاي از ناشي شغلي فرسودگي كاهش و پيشگيري جهت عامل يك عنوان به آوري تاب ظرفيت
 بدون ندشو روبرو شغلي ناماليمات و مشكالت با تا ميبخشد توانايي افراد به آوري تاب. ميگردد محسوب اي

  .دهند قرار خود شخصيت رشد و ارتقا براي فرصتي را موقعيتها اين حتي و شوند آسيب دچار اينكه
 انپرستار سالمت بر زيادي تاكيد درماني، و بهداشتي مطلوب خدمات ي ارائه براي امروزه :گيري نتيجه
 به توجه اب. است تاثيرگذار بيماران بر آنها سوي از شده ارائه مراقبت كيفيت در پرستاران، سالمتي. ميشود
 سطح ايشافز منظور به مسئولين ميشود، پيشنهاد شغلي فرسودگي كاهش و پيشگيري در آوري تاب اهميت
 مانز در درماني-بهداشتي خدمات سطح افزايش و پرستاري مراقبتهاي بهبود راستاي در پرستاران سالمت
  .گيرند كار به را آوري تاب مهارتهاي آموزش بحران،
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  آن با تقابل راهكارهاي و ترافيكي حوادث بروز عوامل بررسي
  ٢بهرامپوري سعيده   ،١بهرامپوري حميدرضا  

 ، -ايران تهران، ايران، مكانيك مهندسان انجمن عضو مكانيك، مهندسي ارشد كارشناس-١
bahrampouri@gmail.com،  باليا، در سالمت آموزشي گروه فوريتها، و باليا در سالمت ي  دانشجوي-٢ 

 s_bahrampouri@yahoo.com بهزيستي، علوم دانشگاه -ايران تهران، توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه
  

 و محققان تا است شده سبب رانندگي حوادث از ناشي بار كاهش به جهاني اقبال امروزه :هدف و زمينه
 مطالعه اين. بپردازند آن كاهش جهت مؤثر راهكارهاي و بروز علل بررسي به مختلف هايرشته متخصصان

 آن با تقابل راهكارهاي از برخي ارائه و ايران در ترافيكي حوادث بروز خطر عوامل ترينمهم بررسي باهدف
  .است شدهطراحي

 خودروي صنعت تجارب و حوزه اين در شدهانجام مطالعات از ايآميزه كه مروري مقاله اين در :كار روش
 ادثهح در آنها درصدي سهم سپس و شدهمعرفي ترافيكي حوادث بروز عوامل ترينمهم است، مقاله نويسنده

  .شودمي تحليل ١٣٨٨-٩٢ زماني فاصله در بزرگ تهران رانندگي و راهنمايي پليس آمار به تمسك با
  .گردد-مي ارائه ترافيكي حوادث ايجاد در مؤثر اصلي عامل ٤ قالب در مطالعه اين هاييافته :ها-يافته
  :انسان به مربوط مؤثر عوامل
 وضعيت به آشنايي عدم جاده، مقررات و ضوابط به آشنايي عدم سبقت، مراحل در اشتباه غيرمجاز، سرعت

 روحي لعوام فاصله، رعايت عدم تقدم، حق رعايت عدم مقابل، مسير ترافيك به توجه عدم نقليه، وسيله فني
  .و روزمره و زندگي مشكالت رواني، و

  نقليه وسيله به مربوط مؤثر عوامل

 فرمان، يستمس نقص چرخ، زنجير فقدان ترمز، سيستم نقص الستيك، بودن فرسوده روشنايي، سيستم نقص
 دنتركي نقليه، وسيله فني نقص صحيح، طرز به محموله نكردن مهار نياز، مواقع در كنپاكبرف فقدان

  الستيك

  جاده به مربوط مؤثر عوامل

 در مانع و اندازدست وجود جاده، عرض( جاده به مربوط فني نواقص و جاده هندسي طرح به مربوط عوامل
 قدانف معيوب، هايشانه و پاركينگ يا خاكي شانه فقدان شانه، و آسفالت بين سطح اختالف و جاده سطح
  )معبر كنار ايمني حفاظ و جانبي هايحفاظ
 و هاكشيخط شامل: افقي عالئم نقص عمودي، عالئم نقص( جاده كنترل ابزار و عالئم به مربوط عوامل
  )غيره و ايمني هايبازتاب
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 مشكالت موجود، تأسيسات و تعمير در ناهماهنگي ها،جاده در ناكافي روشنايي( جاده در موجود عوامل ساير
 ادهپي عابران تسهيالت و شهريبرون مناطق در روآدم مسيرهاي و روهاپياده پائين، ولتاژهاي و برق از ناشي

  .)و هاپل روي بر سواراندوچرخه و

  محيطي عوامل به مربوط مؤثر عوامل

 ،. و برف باران، وجود دليل به ديد حوزه رفتن بين از يا شدن محدود يا و كافي ديد نداشتن( جوي عوامل
) Hydroplanning( پديده براثر آب پاشيدن زدگي،يخ يا برف يا باران وجود دليل به جاده در لغزندگي ايجاد

  )روسواره سطح در
 از اهلي يا و وحشي حيوانات عبور و هاجاده كنار در طبيعي موانع و هاصخره وجود( طبيعي محيطي عوامل
  )روستاها نزديكي در بخصوص هاجاده

 در انساني نيروي صحيح ريزيبرنامه و مديريت عدم و جاده در حادثه يك وجود( انساني محيطي عوامل
  )شهرها نزديك وسازهايساخت وجود و محيطي شرايط بازگرداندن

  .است شدهارائه ترافيكي حوادث عوامل كنترل جهت مؤثري پيشنهادهاي انتها در
 بروز زا پيشگيري و كنترل جهت گام اولين عنوانبه ترافيكي حوادث خطر عوامل شناخت :گيري-نتيجه

  .گيرد قرار مربوطه ريزان-برنامه و گذارانسياست راهگشاي تواندمي حوادث اين
 

  انساني عوامل ، بروز عوامل ، ترافيكي حوادث: كليدي هايواژه
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  ١٣٩١-١٣٩٥ هاي سال در ايران در آمبوالنس تصادفات بررسي
  ٢غنيون آرام ،١شاكري خسرو

 ديريتم دانشكده ايران، پزشكي علوم دانشگاه ها فوريت و باليا در سالمت تخصصي اي  دانشجوي شاكري خسرو --١
  ،khsh115@yahoo.com ،*ايران تهران،.پزشكي رساني اطالع و

  ايران ان،تهر اميراعلم، بيمارستان تهران، پزشكي علوم دانشگاه استراتژيك، مديريت ارشد كارشناسي: غنيون آرام، --٢
  

 بين بيماران انتقال يا درماني مراكز به بيمارستاني خارج مصدومين و بيماران انتقال در آمبوالنس از :هدف و زمينه

 براي هم و ها تكنسين براي هم توجه قابل و مهم موضوع يك آمبوالنس تصادف. شود مي استفاده درماني مراكز

 پزشكي هاي فوريت هاي آمبوالنس در ترافيكي سوانح بررسي حاضر پژوهش از هدف. . باشد مي آن داخل بيماران

  .باشد مي ايران در

 اب آمبوالنس تصادفات خصوص در الكترونيك منابع و ها سايت در موجود مطالب مروري مطالعه اين در: كار روش

  .است گرفته قرار تحليل و بررسي مورد Yahoo وGoogle هاي سايت در تصادف و آمبوالنس هاي واژه كليد

 ٣٥( ت تصادفا بيشترين. بود شده گزارش آمبوالنس تصادف مورد ٤٦ تعداد  ١٣٩١-١٣٩٥هاي سال طي :ها -يافته

 اختصاص خود به را تصادفات آمار بيشترين )درصد ٥٢(مورد ٢٥با ١١٥ آمبوالنس. بود داده رخ ١٣٩٤ سال در)درصد

 تكنسين و راننده آسيب به مربوط) درصد ٣٩(مورد ٤٢ تصادفات اين از ناشي شده گزارش مصدوم ١٠٩ از. بود داده

 در. است بوده آمبوالنس تكنسين و راننده فوت به مربوط) درصد ٢٥(مورد ١٣ فوتي مورد ٥٣ بين از. بود آمبوالنس

  .است بوده حادثه مقصر آمبوالنس تصادفات اين از) درصد ٣٥(مورد ١٦

 مير گومر و امدادي هاي آمبوالنس براي رانندگي ت تصادفا وقوع افزايش بيانگر پژوهش هاي يافته :گيري -نتيجه

 آموزش به نسبت است ضروري لذا. باشد مي اخير هاي سال در پزشكي هاي فوريت خدمات دهندگان ارايه جراحت و

 به اه آمبوالنس تجهيز در و گيرد صورت ويژه توجه اضطراري شرايط در رانندگي خصوص در اورژانس هاي تكنسين

  .گيرد صورت مناسب اقدام ايمني هاي سيستم
 

 پزشكي هاي فوريت تصادف، آمبوالنس،: كليدي هايواژه
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  خشكسالي سالمتي پيامدهاي
  ٢جواد بابايي ،١سادات سيدجواد

  ،sadatsaiedjavad@gmail.com يزد، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده پزشكي، علوم دانشگاه يزد،-١
 دانشگاه -ريزتب پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده پزشكي، علوم دانشگاه تبريز، ايران،-٢

  javad1403@gmail.com تبريز، پزشكي علوم
  

 ٤١٩ تعداد ٢٠١٤ تا ١٩٨٠ سال از. است ناپذير اجتناب اي پديده طبيعي، باليي عنوان به خكسالي :مقدمه
 ٦٥٨٥٦٥ و گرفته قرار تأثير تحت نفر ١،٥٦١،٤٥٥،١١٢ زندگي كه است داده رخ دنيا در بزرگ خشكسالي

 بسياري و برد فرو مرگ كام به را نفر صدها ١٣٤٥-١٣٤٦ سال در ايران خشكسالي آخرين. شدند كشته نفر
 سالمت بر هوا و آب تغييرات اثرات و اهميت به جهاني بهداشت سازمان اخير هاي دهه در. كردند مهاجرت

  .دارد تأكيد مردم
 Google scholar اي داده پايگاههاي در اينترنتي جستجوي اساس بر و اي كتابخانه :پژوهش روش

,EM-DAT, PLOS است بوده بحران، به مربوط اطالعاتي پايگاههاي و.  
  .رديدگ استخراج زير شرح به خشكسالي سالمتي پيامدهاي با مرتبط موارد و شده غربالگري مقاالت :نتايج

 غذيهت سوء. دارد درپي را اپيدمي بيماريهاي شيوع كه است خشكسالي در جدي تهديدي آب منابع آلودگي
 صوصاخ را اسهالي و عفوني بيماريهاي بروز زمينه و گرديده ايمني سطح كاهش منجربه خشكسالي از ناشي

 موجب خشكسالي كه است داده نشان مطالعات. نمايد مي فراهم خاص گروههاي و سالمندان كودكان، در
 تيجهن در و هوا كنندگي تعديل اثرات رفتن بين از نمك، سموم، شيميايي، مواد معلق، ذرات ميزان افزايش
 بدي،ك بيماريهاي ،.)و برونشيت ، آسم( تنفس دستگاه بيماريهاي ،. )و حنجره ، خون(  سرطانها انواع افزيش

 يوعش كودكان، در نارسائيها انواع جنيني، سقطهاي كودكان، ومير مرگ شاخص افزايش كليوي، بيماريهاي
 انندم مالي ازنگرانيهاي ناشي رواني اثرات به خشكسالي مطالعات ديگر. گردد مي چشمي، بيماريهاي انواع

  .است شده اشاره خودكشي و استرس اضطراب، افسردگي،
 مي تفاوتم سالمتي پيامدهاي جمعيتي، ويژگيهاي و خشكسالي گستردگي شدت، اساس بر :گيري نتيجه

 كه ستا سالمتي هاي پيامد در تاثيرگذار مهم فاكتور سه تطابق قابليت و توانمندي پذيري، آسيب. باشد
 نيز يسالمت كننده تهديد مخاطرات بيني پيش. گيرد قرار توجه مورد كالن هاي ريزي برنامه در بايست مي

  .نمايد مي فراهم را جامعه پاسخ و آمادگي زمينه
 

  هوا و آب تغييرات سالمتي، پيامدهاي خشكسالي،: كليدي هايواژه
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 سوانح و حوادث مديريت در زمان مصرف بحران بر شناختي جامعه گذري
  غيرمترقبه

  ١عمادي مرتضي سيد

١-- ، sm1357.emadi@gmail.com 

  
 بازيافت غيرقابل كاالي عنوان به زمان ومصرف است امروزي تمدن بزرگ معضالت از مصرف بحران اساسا

 طي.است طبيعي بالياي و سوانح انواع معرض در ما سرزمين و. است ارزشمنددراختيارانسان اي وسرمايه
 ودهب غيربهينه بحران درمديريت شده صرف زمان وازطرفي رشديافته طبيعي حوادث وقوع گذشته هاي دهه
 يريتدرمد زمان مديريت باكاربردصحيح.مدعاست براين تلخي گواه طبيعي حوادث شمارزيادقربانيان. است

. رددگ مي ازحوادث ناشي ديدگان آسيب نصيب وخوشايندي مثبت نتايج غيرمترقبه ازحوادث ناشي بحران
 يم تحليل احمر هالل امدادي هاي ماموريت از بخشي مقطعي شيوه به– اي كتابخانه روش با تحقيق دراين
 متغيرهاي ازبين آمده بدست نتايج .گردد قلمدادمي بعدي مطالعات براي اي دستمايه اين و گردد

 اطالع زمان-عمليات حضوردرصحنه زمان ميانگين-نجات عمليات زمان ميانگين( شده درنظرگرفته
 وشرايط ازعوامل تواندحاكي مي مساله واين.وجودندارد معنادارآماري رابطه مربوطه جداول طبق)رساني
 ٢٥ تعداد اطالعات محل از موجود هاي داده.باشد مي خارج موردي مطالعه اين ازحيطه باشدكه ديگري

  .است گرديده استخراج است شده آورده ٣ شماره جدول در تلخيص به كه اصفهان استان شهرستان
 حققينم فراروي اي تازه وبالياافق سوانح درمديريت شناختي جامعه بارويكرد زمان مصرف الگوههاي باتبيين

  .شود مي گشوده حوزه دراين مطالعه به وعالقمندان
 

  سوانح و حوادث | زمان مديريت | بحران مديريت: كليدي هايواژه
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Cities resilient to disasters 
Mohammad Heidari1، Hamid Jafari2، Bahar Seifi3 

١- Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran- PhD Student in Health in Disasters and 
Emergencies, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. ،mo.heydari@yahoo.com ،  2-Iran University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran- PhD Student in Health in Disasters and Emergencies, School of Health Management and 
Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. ، ،  3-Iran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran- PhD Student in Health in Disasters and Emergencies, School of 

Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran،. 

 
Background and Aim: Ensuring these targets are met demands all levels of 
communities and governments work together to ensure the safety of all people and 
protect the economic, social, environmental, and cultural assets and attributes which 
define the unique character of each city. Methods: In this literature review, the 
information in the field of health searched and extracted from the related databases 
including Pub Med, Scopus, Google Scholar, Magiran and SID, conference papers, 
WHO reports and published papers in the last years about resilience cities by keywords 
of disaster, resilience, resilience cities. Results: The focus on urban disaster risk has 
helped raise awareness of localized disasters that have devastating impacts on 
communities, especially poor households, and constitute a persistent drain on national 
and local budgets. Conclusion: For those at earlier stages of resilience building, the 
creation of a new committee or working group is often the first step. Also in Iran this 
task do every year but in practice it don’t resulted in good news. 
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  باليا آمادگي در ناپذير انكار ضرورتي: پرستاران رواني آمادگي
   ،٤احمدي اله فضل   ،٣خانكه حميدرضا   ،٢نوروزي كيان   ،١پوروخشوري نگار سيده  

  ٥حسيني سيدمحمدعلي

 -پرستاري گروه ،٤ شماره ساختمان توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار، خيابان دانشجو، بلوار ولنجك، ، اوين تهران،-١
 خيابان دانشجو، بلوار ولنجك، ، اوين تهران،-٢  ،nvakhshoori@gmail.com تهران، توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه

 تهران، توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -پرستاري گروه ،٤ شماره ساختمان توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار،
dr.kian_nourozi@yahoo.com،  و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار، خيابان دانشجو، بلوار ولنجك، ، اوين تهران،-٣ 

-٤  ،hamid.khankeh@ki.se تهران، توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -پرستاري گروه ،٤ شماره ساختمان توانبخشي،
 مدرس، تربيت دانشگاه -پرستاري گروه پزشكي، علوم دانشكده مدرس، تربيت دانشگاه نصر، پل احمد، آل جالل تهران،

ahmadif@modares.ac.ir،  ي،توانبخش و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار، خيابان دانشجو، بلوار ولنجك، ، اوين تهران،-٥ 
  mahmaimy2020@gmail.com تهران، توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -پرستاري گروه ،٤ شماره ساختمان

  

. است نگرفته قرار توجه مورد كافي اندازه به كه است مهمي مسئله باليا براي رواني آمادگي :هدف و زمينه
 واملع بررسي و بوده مؤثر باليا در خدمات ارائه زمينه در موجود فرآيند شناسايي در پرستاران، تجارب بررسي
 همفرا پديده اين از عميقي درك تواند مي باليا در تجربه داراي افراد تجارب اساس بر رواني آمادگي چون مهمي
  .بود رواني آمادگي زمينه در باليا در خدمات ارائه در پرستاران تجارب بررسي مطالعه اين از هدف.  نمايد

 كنندگانمشاركت. است شده انجام محتوا آناليز روش با كه ست كيفي مطالعه يك مطالعه اين :كار روش
 شورك مختلف نقاط از ، اخير هاي سال طبيعي بالياي در باليا زمان در خدمت ارائه تجربه داراي پرستار ١٥

 به دنرسي زمان تا و بوده هدفمند گيرينمونه. بودند مختلف بالياي در مديريت يا و خدمت ارائه تجارب با و
 تحليل طريق از و شد آوري جمع ساختارمند نيمه هايمصاحبه طريق از هاداده. يافت ادامه هاداده اشباع

  .گرفتند قرار وتحليلتجزيه مورد آشكار محتواي
 نهزمي در هاداده آناليز از اصلي طبقه دو مطالعه، در كننده مشاركت پرستاران تجارب اساس بر :ها- يافته

 ،"درصحنه بيشتر موفقيت عامل: رواني آمادگي":  از اندعبارت كه آمد دست به باليا براي رواني آمادگي
  ."حادثه پراسترس محيط براي رواني آمادگي اهميت"

 پرستاراني داد نشان مطالعه اين نتايج. مؤثرند باليا در پرستاران خدمات ارائه بر متعددي عوامل:  گيرينتيجه
 حاصل قتطاب باليا موقعيت با توانند مي بهتر دارند، محيطي شرايط از بهتري درك و بهتر رواني آمادگي كه

 يبرا رواني آمادگي افزايش با گفت توان مي واقع در. بپردازند خدمات ارائه به تري مطلوب بطور و نموده
 به ار گروه اين آيي كار توانيم مي ، اينچنيني هاي موقعيت با شده سازي شبيه هاي محيط ايجاد و باليا

  .نماييم پيشگيري احساسي و رواني پيامدهاي از و رسانده حداكثر

  كيفي مطالعه محتوا، آناليز ، پرستاري باليا، ، رواني آمادگي: كليدي هايواژه
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  مداخالت و عوارض باليا؛ و جنگ در زنان عليه جنسي خشونت
  ١فومني تراشنده آزاده

  azadefoumani@gmail.com مازندران، پزشكي علوم -٥٠ پالك نواب ميدان مطهري خيابان فومن، گيالن،-١
  

 يم تلخ واقعيتي دنيا نقاط تمامي در كودك و زن هزار صدها عليه ويژه به تجاوز و جنسي خشونت :مقدمه
 كارب ملي شرافت و غرور تخريب براي جنگي تاكتيك بعنوان اغلب تاريخ طول در جنسي خشونت. باشد

 ويته و فرهنگ تخريب موجبات و داده قرار تاثير تحت را وي جامعه كل بلكه قرباني فرد تنها نه كه ميرود
 يا كشور جامعه، هر در است ممكن كه است مشكالتي از يكي جنسي هاي خشونت. آورد مي فراهم را وي

 يبررس يك. هستند خطر معرض در بيشتر بحران، دچار افراد و آوارگان زمينه دراين. افتد اتفاق اي منطقه
 ميدهند گزارش را همسر غير و همسر طرف از جنسي خشونت زنان %١٤ داد نشان كشور ١٤ در سيتماتيك

 خشونت آواره هاي خانواده صد در ٩٤ سيرالئون در سنجي نظر يك طي. است بيشتر بسيار واقعي آمار البته
 كي جنسي، خشونت از شكلي تجاوز،. بودند داده گزارش را جنسي بردگي و شكنجه تجاوز، جمله، از جنسي
 هب المللي بين صورت به بحران زمان در تجاوز. است بشر حقوق به حرمتي بي و عمومي بهداشتي مشكل
  .شود مي تلقي بشريت عليه جنايت يك عنوان
 هاي واژه كليد كردن پيدا: شدند جستجو مرحله سه در مقاالت نقلي مروري مطالعه اين براي :كار روش
 اختصاصي هاي پايگاه وGoogle Scholar مانند عمومي هاي پايگاه درMESH از استفاده با مرتبط
 ،Disaster ،War ،Sexual abuse هاي واژه كليد با Springerو SID ,PubMed ,ProQuest:مانند

Sexual slavery، Intervention، Counseling، Violence against women در.  شد انجام جستجو 
 شد؛ خارج تكست فول ١٥ و چكيده ١٧ مطالعه با مقاله٣٢ بين اين در كه شد انتخاب مقاله ٦٠ مجموع

 استفاده بهداشت جهاني سازمان الين گايد١ بهداشت، وزارت گايدالين ١ مقاله، ٢٨ از مقاله اين تحرير براي
  .است شده

 رارق جنسي خشونت و تجاوز مورد كه شخصي كه داد نشان مطالعات بررسي از حاصل هاي يافته :ها يافته
 و رواني هاي حمايت. بكند. و عصبانيت، خجالت، ترس، احساس و بوده افسرده است ممكن است گرفته

 است ممكن. است خشونت و تجاوز بازماندگان به مراقبت ارائه مهم بخشهاي جمله از مشاوره مانند اجتماعي
 علل زا ناشي كه باشد داشته را. و قلب تپش نفس، تنگي گيجي، مانند اضطراب، يا وحشت عالئم بازمانده
. ترف خواهند بين از زمان گذشت با و نيست بيماري واسطه به و بوده عادي عاليم اين نيست، ارگانيك
 انجام كه شدتي با حاد ديسترس كه زماني و استثنايي موارد در تنها را دارويي درمان مطالعات همچنين

 توصيه ،)ساعت ٢٤حداقل براي( كردن صحبت در اختالل مانند باشد، كرده محدود را پايه هاي فعاليت
  .ندا داده گزارش را جنسي خشونت و تجاوز قربانيان در را مداخالت مثبت تأثير مطالعات نتايج. ميكنند
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 خشونت قرباني اشخاص همه مطالعات ساير و مطالعه اين هاي يافته به توجه با :گيري نتيجه و بحث
 ،ستمگري و شكنجه از رهايي شخصي، آزادي امنيت، زندگي، حق قبيل از حقوقي مستحق تجاوز و جنسي

 و جنسي هاي خشونت از جلوگيري براي قانوني وظيفه يك ها دولت. هستند بهداشت، حق و درمان حق
 در وصخص به دارند، جنسي هاي خشونت به پاسخ براي شده تامين بهداشتي هاي سرويس كيفيت تضمين
 يداپ افزايش زنان عليه نابرابري و تجاوز و خشونت احتمال كه جنگ و مترقبه غير حوادث و بحران شرايط

  .كند مي
  

  رواني مداخالت |تجاوز |جنسي خشونت |باليا: كليدي هايواژه
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 يريگ همه حين در كار ي ادامه به تمايل با ارتباط در بيمارستان كاركنان نگرش
  پرسشنامه اعتباربخشي: آنفوالنزا

  ٣مرزاله احمدي ميالد   ،٢مجيدي نادر   ،١ماشاالهي عليرضا  

  ،alireza_mashalahi66@yahoo.com اروميه، پزشكي علوم دانشگاه -اروميه پزشكي علوم دانشگاه-١

  ،nadernari@yahoo.com توانبخشي، و بهزيستي دانشكده -توانبخشي و بهزيستي دانشكده- ٢

 miladahmadimarzaleh@yahoo.com شيراز، پزشكي علوم دانشگاه -شيراز پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده - ٣

 متسال مراقبت خدمات اگر و باشند مي گير همه آنفوالنزاي به پاسخ مقدم خط سالمت مراقبت كاركنان: هدف
 رد محدودي مطالعاتي. رسد مي حداقل به سالمت مراقبت كاركنان ميان در غيبت شود فراهم مناسبي سطح در

 مرتبط فاكتورهاي ارزيابي. اند شده انجام آنفوالنزاي گيري همه حين در سالمت مراقبت كاركنان غيبت با ارتباط
 پايايي و روايي هدف با حاضر مطالعه. دارد كار ادامه با ارتباط در گيري تصميم بر مهمي تأثير كار ادامه به تمايل با

  .يدرس بانجام آنفوالنزا گيري همه حين در كردن كار به انها نگرش سنجش جهت كاركنان تمايل پرسشنامه
 دانشگاه هاي بيمارستان پرستاران از نفر ١١٠ توسظ مرحله چند طي مقطعي صورت به مطالعه اين :كار روش
 ادامه به تمايل به نسبت سالمت مراقبت كاركنان نگرش پرسشنامه اول، مرحله در. شد انجام اروميه پزشكي علوم
 ودب شده استفاده دامري سارا مطالعه و همكاران و ايويس جاناتان مطالعه در كه آنفوالنزا گيري همه زمان در كار
 هب. گرفت قرار ارزيابي مورد قبل مرحله از شده استخراج پرسشنامه روايي دوم، مرحله در. شد داده مترجم ٥ به

 روش با آن محتوي روايي پژوهش، مورد موضوع با پرسشنامه محتواي بودن مرتبط و مناسب از اطمينان منظور
 دروني سازگاري از اطمينان منظور به سوم، مرحله در. شد استفاده مرتبط متخصص ١٠ نظرات از باسل و والتر

  .گرديد استفاده كرونباخ آلفاي روش از شده استخراج پرسشنامه
(  پايايي و روايي براي الزم معيارهاي از تمامي از كه بود سوال ٤٢ و حيطه ٣ شامل نهايي پرسشنامه :ها يافته

Cranach’s Alpha ≥0.7 ، CVI ≥0.8 ، IF ≥1.5  (ضريب ها، پرسشنامه تكميل از پس.باشد مي برخوردار 
 همساني بيانگر كه شد، برآورد ٨٢/٠ ابزار كل براي و ٨/٠ از بيشتر پرسشنامه ابعاد از يك هر براي كرونباخ آلفاي
 تعيين براي پرسشنامه، هاي حيطه. بود آنفوالنزا گيري همه حين در كردن كار به نگرش سنجش براي ابزار دروني
 قسمتي، ٥ ليكرت طيف آنان پاسخ اساس بر. گرفتند قرار واگيردار هاي بيماري متخصصان اختيار در صوري روايي
 نهايت در. بود ٥/١ از بيش ها آن تمامي مورد در كه گرديد محاسبه سواالت و ابعاد از يك هر تاثير ضريب نمره

  .گرفت قرار تاييد مورد متخصصان نظرات اساس بر ابزار صوري روايي
 نجشس مورد آن پايايي و روايي و شده ترجمه ايران در كه است بار اولين براي حاضر، پرسشنامه :گيري نتيجه

 تمايل اب ارتباط در كاركنان نگرش زمينه در اطمينان قابل نتايج به توان مي آن از استفاده با و.است گرفته قرار
  .يافت دست آنفوالنزا گيري همه حين در كار ادامه به

  روايي كار،پايايي، ادامه به تمايل كاركنان، نگرش آنفوالنزا، گيري همه: كليدي هايواژه
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 رد ايالم استان درماني بهداشتي مراكز اي سازه غير و اي سازه ايمني ارزيابي
  ١٣٩٥سال در باليا و حوادث برابر

  ٢رستمي نوراهللا ،١ياسمي اكبر علي

  بهداشتي، معاونت -ايالم-٢  ،yasemi.cdc@gmail.com ايوان، شهرستان بهداشت مركز -ايالم-١
  

 نسانا زندگي كنترل قابل غير اغلب و ناپذير انكار جزء عنوان به مترقبه غير حوادث و باليا: هدف و زمينه
. گردند مي انساني جوامع بر فراوان مالي و جاني خسارات آمدن وارد موجب وقوع صورت در همواره و بوده

 ارائه و گذارند مي جاي بر ديده آسيب افراد اجتماعي رفاه و عمومي بهداشت بر چشمگيري تاثير هميشه بال
  .باشد مي ديده آسيب هاي انسان بقاء اصلي عامل باليا و سوانح در سالمتي خدمات موقع به

 حتت درماني بهداشتي مراكز كليه در كه باشد مي مقطعي توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش: كار روش
 باليا خطر كاهش مديريت دفتر استاندارد فرم اساس بر ١٣٩٥ سال در ايالم استان بهداشت مركز پوشش
  .گرديد انجام باليا و حوادث برابر در مراكز پذيري آسيب ميزان تعيين هدف با بهداشت وزارت
 ارزيابي مورد مراكز بهداشت كارشناسان توسط كه استان سطح در بهداشتي واحد ٢٨٩ ميان از :ها يافته

 ايمني سطح و درصد ٨/١٣ باليا برابر در بهداشتي مراكز اي سازه ايمني سطح كه گرديد مشخص گرفت، قرار
 مراكز ايمني سطح ميانگين همچنين و است بوده درصد ١/٣٤ باليا برابر در بهداشتي مراكز اي سازه غير

  .باشد مي درصد ٩/٢٣ استان بهداشتي
 از يالما استان درماني بهداشتي مراكز اي سازه غير و اي سازه ايمني سطح اينكه به توجه با :گيري نتيجه

 از اي هساز غير ايمني بخصوص و اي سازه ايمني سطح ارتقاي بايست مي است،لذا كمتر كشوري ميانگين
 اجراي نيز ،و بهداشتي مراكز ساليانه ارزيابي ، كاركنان و مديران براي آموزشي هاي دوره برگزاري طريق
 رمانيد بهداشتي مراكز در باليا و حوادث از ناشي خسارات به نسبت كمتري هزينه كه مراكز ايمني اصولي

 حادثه به ايمن و مناسب خدمات ارائه جهت باليا و حوادث وقوع هنگام در گير در سازمان مهمترين عنوان به
  .گيرد قرار مدت كوتاه ريزي برنامه اولويت در دارد، ديدگان

  
  باليا برابر در آمادگي ، اي سازه غير ،ايمني اي سازه ايمني: كليدي هايواژه
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 ايمني ميزان در بيمارستاني آمادگي ملي برنامه اصول بكارگيري تأثير بررسي
  باليا و حوادث در رزن شهر) عج( عصر ولي بيمارستان

  ١جم بيرامي مهدي  

 و بهزيستي علوم دانشگاه -فوريتها و باليا در سالمت تحقيقات مركز -توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه-١
  m_beyramijam@yahoo.com توانبخشي،

  
 منياي ارتقاء جهت تالش و بوده باليا و حوادث در ديدگان آسيب براي امن مأمن اولين بيمارستانها :مقدمه

 از يكي راستا اين در. است ضروري امري مصدومان جان حفظ براي مختلف بالياي و حوادث برابر در آنها
 انبيمارست آمادگي ملي برنامه اجراي و تدوين سالمت، كارگروه دبيرخانه توسط گرفته صورت هاي تالش

 آمادگي ملي برنامه اصول بكارگيري تأثير بررسي هدف با مطالعه اين. است كشور در ،)HDP (باليا در
  .شد انجام رزن عصر ولي بيمارستان ايمني بر بيمارستاني

 خوابي تخت ١٠٨ بيمارستان آن در كه باشد مي بعد و قبل اي مداخله مطالعه يك حاضر مطالعه :روش
 ارتقاء و ريزي برنامه در راهنما عنوان به بيمارستاني آمادگي ملي برنامه اصول از و انتخاب رزن) عج(  وليعصر
 ايمني سطح مقايسه و تعيين جهت ،) HSI( بيمارستان ايمني ارزيابي ابزار از. شد استفاده بيمارستان ايمني

  .گرديد استفاده مداخله از بعد و قبل بيمارستان
 ،١٣/١٤ عملكردي ايمني بعد در مداخله از قبل بيمارستان ايمني ميزان مطالعه نتايج اساس بر :ها يافته

 برنامه اجراي و مداخله از بعد. آمد بدست١٨/٦٨ اي سازه غير ايمني بعد در و ٣٠/٤٣ اي سازه ايمني بعد در
 يمنيا ابعاد در بيمارستان ايمني بيمارستان، بالياي و خطرحوادث نظركميته تحت بيمارستاني آمادگي

 نشان كه شد تعيين ٤٨/٤٠ اي سازه عناصر ايمني در و ٤٩/٠٢ اي سازه غير ايمني ،٣٩/٢٨ عملكردي
 لي،ك بصورت بيمارستان ايمني ميزان محاسبه در همچنين. است نظر مورد ابعاد در توجه قابل بهبود دهنده
  .آمد بدست ٤٨/٤٠متوسط سطح در مداخله از بعد و ٢٢/٤٩ضعيف سطح در مداخله از قبل آيمني ميزان

 موثر مارستانبي ايمني ارتقاء در بيمارستاني آمادگي ملي برنامه از استفاده كه داد نشان نتايج :گيري نتيجه
 يم آن درست مسير در بيمارستاني آمادگي ملي برنامه داشتن قرار بر گواهي مطالعه اين لذا. است بوده
  .باشد

  
  باليا و حوادث بيمارستان، ايمني بيمارستاني، آمادگي ملي برنامه: كليدي هايواژه
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 زانمي بر مترقبه غير حوادث و باليا با مقابله مانور هايبرنامه تأثير و اهميت
  بجنورد) ع(رضا امام بيمارستان پرستاري پرسنل آمادگي

  ٢شوقي نازي سيده ،١پرفند ابراهيم

 شمالي، خراسان احمر هالل جمعيت -جوانان واحد-شمالي خراسان احمر هالل جمعيت-خرمشهر ميدان-بجنورد-١
porfande0@gmail.com،  جوانان واحد-شمالي خراسان احمر هالل جمعيت-خرمشهر ميدان-بجنورد-٢- 

  nazi.shooghi67@gmail.com شمالي، خراسان احمر هالل جمعيت

  :چكيده

 و حين قبل، در مهمي نقش جامعه، درمان و بهداشت در گام پيش افراد بعنوان پرستاران :هدف و زمينه
 مديريت اوليه اصول از ديده آسيب افراد به كمك جهت افراد اين اي-حرفه توان ارتقاء. دارند باليا از پس

 با لهمقاب آمادگي مديريت برنامه اجراي تاثير بررسي حاضر مطالعه هدف. باشد مي باليا و حوادث در سالمت
  .است احتمالي بالياي به پاسخ در پرستاران آمادگي ارتقاء در باليا

. است آزمون پس -آزمون پيش روش به گروهي تك تجربي نيمه مطالعه يك حاضر پژوهش :بررسي روش
 آمادگي" پرسشنامه افراد تمامي سپس و انتخاب بجنورد،) ع(رضا امام بيمارستان پرستاري پرسنل از نفر ٤١

 انورم با همراه باليا مديريت روزه يك كارگاه شامل كه آمادگي برنامه نمودند، تكميل را "باليا با مقابله
 يك و هفته يك افراد كليه آمادگي سپس. گرديد اجرا كنندگان شركت براي بود، عملياتي مانور و روميزي

 زمونآ از استفاده با نيز ها-داده تحليل و تجزيه. گرفت قرار ارزيابي مورد اوليه پرسشنامه توسط بعد ماه
  .گرديد انجام ١٧ نسخه spss افزار نرم كمك به) شده جفت تي آزمون( بسته هم tآماري
 سه هر در پرسنل عملكرد و نگرش دانش، هاي-بخش براي استنباطي آزمون نتايج به توجه با :ها- يافته
 با همقابل هاي-دوره تاثير كه گرديد مشاهده آزمون از پس و قبل نمرات ميانگين بين معناداري تفاوت مورد
  .كند مي بازگو را پرستاري پرسنل بر غيرمترقبه حوادث و باليا

 

  بجنورد |احمر هالل جمعيت | پرستاري |طبيعي بالياي :ها كليدواژه
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  باليا و حوادث بروز خطر با مقابله براي رفسنجان شهر مدارس تدابير
  ٢صادقي تابنده   ،١عبدلي فاطمه  

   ،abdoli_f@yahoo.com رفسنجان، پزشكي علوم دانشگاه -مامايي پرستاري دانشكده-١
  t.b_sadeghi@yahoo.com رفسنجان، پزشكي علوم دانشگاه -مامايي پرستاري دانشكده-٢

  

 دميپان تهديد و تروريستي عملكردهاي خشونت، طبيعي، بالياي و حوادث با رابطه در اخير تجارب :مقدمه
 حوادث و ها بحران باليا، با مواجهه جهت مدارس آمادگي براي تدابيري اتخاذ ضرورت آنفلوانزا نظير هايي

 رخط با مقابله براي رفسنجان شهر مدارس تدابير تعيين هدف با مطالعه اين. دهد مي نشان را مدرسه در
  .گرفت انجام باليا و حوادث بروز

 با مقابله براي ،١٣٩٢ سال در رفسنجان شهر مدرسه ١٥٣ تدابير مقطعي، مطالعه اين در :ها روش و مواد
 طعمق( مدرسه هاي ويژگي شامل شامل ساخته پژوهشگر پرسشنامه از استفاده با باليا و حوادث بروز خطر

 ار ريوي قلبي احياء و اوليه هاي كمك دوره كه مدرسه پرسنل تعداد و بهداشت مربي حضور مدرسه، نوع و
 دستگاه شامل مورد ٢٦ مجموعا(مدارس در موجود امكانات و تجهيزات وجود ليست چك بودند، ديده

 اب مواجهه جهت مدارس توسط شده گرفته نظر در تدابير و.)  و پانسمان وسايل ماسك، اكسيژن، ساكشن،
 ماريآ هاي تحليل و تجزيه. بود.  و ديوار روي بر تابلوها نصب در دقت زلزله، مانور انجام نظير باليا و حوادث

 و ميانگين( توصيفي آمار از ها داده توصيف براي. گرفت صورت ١٨ نسخه SPSSافزار نرم از استفاده با
 از مطالعه مورد هاي گروه در مدارس تجهيزات و لوازم تعداد ميانگين مقايسه منظور به و) معيار از انحراف
 داري معني سطح. شد استفاده Duncan آزمون پس و طرفه يك واريانس آناليز و مستقل t هاي آزمون

  .شد گرفته نظر در ٠٥/٠
) %٤/٤٦( مدرسه ٧١. گرفت قرار بررسي مورد مدرسه ١٥٣ از آمده بدست اطالعالت پژوهش اين در :ها يافته

 دخترانه) %٥١( مدرسه ٧٨ دبيرستان؛) %٨/٢٦( مورد ٤١ و راهنمايي) %٨/٢٦( مورد ٤١ ابتدايي، مقطع در
 به مجهز مدارس از كدام هيچ امكانات و تجهيزات نظر از داد نشان ها يافته .بود پسرانه) %٤٩( مورد ٧٥ و

 ميانگين. ودندنب گلوكز و گردني ،حلقه نفرين اپي اكسيژن، ماسك، ساكشن، دستگاه نظير پيشرفته وسايل
 اختالف طرفه يك واريانس آناليز .بود ١٠/١١±٧١/٩ مدارس در موجود امكانات و تجهيزات معيار انحراف و

 مدارس در موجود تجهيزات و امكانات تعداد از آمده بدست امتياز و تحصيلي مقطع بين داري معني آماري
 امتياز بين همچنين. بود باالتر ابتدايي مدارس در تجهيزات تعداد ميانگين كه طوري به) P=٠٣٤/٠(داد نشان

 داري معني ارتباط مدارس در بهداشت مربي وجود و مدارس در موجود تجهيزات و امكانات از آمده بدست
 االترب داشتند بهداشت مربي كه مدارسي در تجهيزات تعداد ميانگين كه داد نشان نتايج و گرديد مشاهده
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  ).P=٠٠١/٠(بود
 در وادثح شيوع به نظر و پيشرفته امكانات و تجهيزات به مدارس دسترسي عدم به توجه با: گيري نتيجه
 مدارس تجهيز زمينه در تدابيري اخذ به توجه رسد مي نظر به مدارس در باليا بروز احتمال و آموزان دانش

 باليا و حوادث با مواجهه جهت مدارس پرسنل به اوليه هاي كمك پيشرفته هاي دوره آموزش چنين هم و
  .باشد باليا و حوادث بروز هنگام در مدارس آمادگي جهت گامي بتواند موارد اين شايد. باشد ضروري

  
  رفسنجان مدرسه، باليا، حوادث،: كليدي هايواژه
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 مركز ديسپچ و ارتباطات مركز كاركنان گانه ٧ هاي مهارت آموزش تاثير بررسي
  كرج پزشكي فوريتهاي و حوادث مديريت

  ٢ايزانلو مريم   ،١زاده محسن يزدان  

١-mohsenzadeh.y@gmail.com- البرز، پزشكي علوم دانشگاه  
٢ -  maryame65@yahoo.com ، maryame65@yahoo.com- كرج، واحد اسالمي آزاد دانشگاه  

  

 يم محسوب پزشكي فوريت كاركنان براي نياز مورد و ضروري مهارتهاي از يكي كالمي ارتباطات برقراري :مقدمه
 واندت مي هستند ها بيماري با برخورد مقدم صف در كه پزشكي هاي فوريت كاركنان هاي توانمندي ارزشيابي.شود

: وشر آورد فراهم را آن از پس مستمر آموزش نيز و التحصيلي فارغ از قبل آموزش برنامه عملكرد از مناسب بازتابي
 ترتيب ينا به. بود دسترس در تصادفي گيري نمونه. است) بعد و قبل گروهي تك( تجربي نيمه اي مداخله مطالعه يك

. كردند شركت پژوهش اين در نفر ٢٩ تعداد كرج پزشكي فوريت مركز ديسپچ و ارتباطات مركز كاركنان كليه ازميان
 ،موتورالنس، ،كدينگ،امدادهوايي ترياژتلفني( شامل ارتباطات گانه ٧ مهارتهاي آموزش ها آزمودني براي

 و همبسته يا زوجي T آزمون از. پذيرفت انجام مداخله و گرفت صورت) آموزشي ،جزوه  Eocشهرشناسي،
ANCOVA افزار ازنرم ها داده تحليل براي. شد استفاده استنباطي سطح در IBM SPSS 21 شد استفاده.  

 ديسپچ مركز كاركنان عملكرد بهبود باعث ارتباطات گانه ٧ مهارتهاي آموزش اجراي كه داد نشان نتايج :ها يافته
 ،موتورالنس هوايي امداد ، تلفني،كدينگ ترياژ ابعاد در مهارت ميزان دهد مي نشان همبستهt آزمون نتايج. است شده

 ميزان همچنين p<0.01.( (دارد وجود درصد يك سطح در دار معني تفاوت مداخله از بعد و قبل شناسي شهر و
 خصوص اين در داردكه وجود دار معني تفاوت مداخله از بعد و قبل آموزشي جزوه و تفاوت EOC ابعاد در مهارت
  .است پرداخته نتايج پيرامون بررسي و بحث به حاضر مطالعه
 پژوهش اين در كه همانطور .است برخوردار اي ويژه اهميت از كاركنان آموزش بحث امروز پزشكي دنياي در :بحث
 توجه با هك آنجا از.است شده ديسپچ و ارتباطات مركز كاركنان عملكرد چشمگير بهبود باعث شده انجام آموزش تاثير

 در ابيريتد است الزم نتيجه در باشد، مي محدود سيستم اين پاسخگوئي ظرفيت امكانات، كمبود و جمعيت رشد به
 به.كرد جلوگيري اورزانس بيماران مير و مرگ و عوارض از بتوان نيز موجود امكانات با حتي تا شود انديشيده زمينه اين

 آموزش افراد از دارند، را اورژانس گيرندگان تماس به پاسخگوئي وظيفه كه ١١٥ اورژانس اپراتورهاي منظور، همين
 آمبوالنس مورد بي گسيل از و دهند ارائه شهروندان به مختلف موارد در را الزم هاي راهنمايي تا اند شده انتخاب ديده

 از ياريبس در. نيست بيمار بالين بر آمبوالنس اعزام معناي به الزاما اورژانس، مركز با جهتي،تماس از. شود جلوگيري
  .دباش گيرندگان تماس مشكالت و سئواالت پاسخگوي تواندمي ارتباطات واحد در اورژانس كارشناسان راهنمائي موارد،

  پزشكي،كرج هاي فوريت ، ارتباطات ،مركز گانه ٧ مهارتهاي: ها واژه كليد
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 با الياب و حوادث مقابل در ناجا) عج( وليعصر بيمارستان آمادگي وضعيت بررسي
  موردي مطالعه يك: استاندارد ابزار از استفاده

  ٢بينش عليرضا   ،١كريميان آرام  

 كردستان، پزشكي علوم دانشگاه -پيراپزشكي دانشگده. كردستان پزشكي علوم دانشگاه-١
ar.bio67@gmail.com،  ناجا، بهداد معاونت -ناجا بهداد معاونت پيراپزشكي و پرستاري اداره. تهران-٢ 

A.R.binesh@gmail.com  
  

 واحدهايي اولين جز درماني -بهداشتي مراكز و ها بيمارستان باليا و حوادث وقوع هنگام در :هدف و زمينه
 نجات و ومير مرگ كاهش در ميتواند آنان، موقع به و بهينه درماني -بهداشتي خدمات ارائه كه هستند

 عمومي سالمت بر منفي تاثير هميشه باليا و حوادث. باشد داشته اي كننده تعيين و حياتي نقش مصدومان
. هستند زمينه اين در بقا اصلي عامل بهداشتي هاي مراقبت و گذارند مي ديده آسيب جمعيت رفاه و

 وادثح اين.شوند مي مترقبه غير حوادث از ناشي عوارض گير در كه هستند مراكزي اولين جز ها بيمارستان
 عيتوض بررسي لذا. ميباشد آمادگي نيازمند انها به پاسخ كه ميكنند ايجاد را فردي به منحصر مشكالت
 آمادگي وضعيت بررسي حاضر مطالعه هدف. باشد مي اهميت حائز بسيار باليا و حوادث مقابل در آمادگي

  .باشد مي باليا و حوادث مقابل در ناجا) عج( وليعصر بيمارستان
 ندارداستا ليست چك اطالعات، آوري گرد ابزار. است مقطعي - توصيفي مطالعه يك حاضر مطالعه: كار روش

 به همكاران و خانكه توسط قبال كه ميباشد سوال ٩١ و مولفه ٩ شامل كه است جهاني بهداشت سازمان
 استفاده با و آوري جمع مشاهده و مصاحبه روش به ها داده. باشد مي است شده پايايي و روايي الوشه روش

  .شد تحليل و تجزيه توصيفي آمار هاي شاخص از
 كسب را ٢٧٣ كلي نمره از ٢٣٩ ميانگين نمره) عج(وليعصر بيمارستان كه داد نشان پژوهش نتايج: ها يافته
 هاي فهمول ميان در. باشد مي باليا و حوادث با مقابله در بيمارستان اين زياد آمادگي نشانگر كه است كرده
 حيطه در و باالترين داراي) ٩٧,٤ با برابر آمادگي درصد( ظرفيت افزايش حيطه در بيمارستان مطالعه، مورد

 باليا و حوادث با مقابله جهت آمادگي ميزان كمترين داراي) ٧٠,٢ با برابر آمادگي درصد(  بال از بعد بازيابي
  .باشدمي

 در سالمت حوزه آمادگي هاي برنامه در گردد مي توصيه مطالعه اين هاي يافته براساس :گيري نتيجه
 ئوالنمس سوي         از باليا و حوادث مقابل در ها بيمارستان آمادگي بحث به اي ويژه توجه طبيعي بالياي

  .گردد مربوطه مديران و
  

  ناجا) عج(وليعصر حضرت بيمارستان |باليا و حوادث |بيمارستاني آمادگي: كليدي هايواژه
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  وباليا درحوادث واجتماعي رواني حمايتهاي
  ١ميالن شيخكانلوي جواد* 

  اروميه، پزشكي علوم -١١٥ اورژانس اروميه پزشكي علوم-١
  

  وهدف زمينه
 عهجام سالمت و نظام حفظ مستقيم طور به آن از ناشـي اجتمـاعي رواني پيامدهاي و طبيعي بالياي بروز

 نامناسب طشراي زلزله، كمربند روي بر گرفتن قرار دليل به نيز ايران ما عزيز كشور. دهد مي قرار تاثير تحت را
 واكنش با آشنايي. گردد مي محسوب جهان خيز حادثه كشور ده جزو وغيره طبيعي منابع تخريب جوي،
 پژوهش. باشد رساني كمك هاي برنامه تدوين در عامل مهمترين عنوان به تواند مي افراد روانشناختي هاي
 ژوهشپ به توان مي كه باشد مي رواني چشمگيراختالالت نشانگرآمار باليا برخي ازبازماندگان قبلي هاي
  :كرد اشاره ذيل هاي

 شده زده درصدتخمين٥١ اندرو گردباد بازماندگان دربين رواني اختالالت ميزان وهمكاران ديويد درپژوهش
 واختالالت درصد٣٠ اساسي درصد،افسردگيPTSD) 36( حادثه بعداز استرس ازميان كه است

 درايران.بودند شديد رواني اختالالت دچار %٥٩ هندوستان١٩٩٦ زلزله ازبازماندگان.بود درصد٢٠اضطرابي
 افرادمورد ٦٩ رودباردرسال زلزله آنهاازبازماندگان درمهمترين كه گرفته صورت خصوص دراين مطالعاتي نيز

 ٦٠ دركودكان رواني اختالالت رودبار درموردزلزله كرمي ودرپژوهش شديد درصددچارافسردگي ٣٨ مطالعه
  .بردند مي رنج شناختي روان ازمشكالت كودكان درصد٨٤و درصدبزرگساالن ٨٢ بم شدودرزلزله ديده درصد

 انجري در امدادگران و ديدگان آسيب اجتماعي رواني حمايتهاي وبررسي رواني براختالالت مروري مقاله اين
 دراين الزم حمايتهاي اهميت بيان به توان حد در كه است شده برآن سعي و باشد مي باليا و حوادث وقوع

 فاجعه جمعيت رواني بهداشت به جدي توجه تاكنون اما. شود اقدام آنان رواني سالمت تامين جهت خصوص
 از هامدت تا خطرناك حوادث وقوع از پس افراد كه است انكارناپذير حقيقتي اين است نپذيرفته صورت زده
  برند مي رنج آن آمدهاي پي

 وتالش مته تمام بايد باليا بازماندگان شرايط بهبود براي سالمت نظام اندركاران دست كليه: گيري نتيجه
 راداف روان ارتقاءسالمت وضبط بازماندگان اجتماعي – رواني وضعيت بهبود ميان كارببرنددراين به خودرا
 مداخالت به پرداختن ضرورت است بديهي اساس رودبراين مي شمار به سالمت ابعاد ترين ازمهم يكي

  .شود بيشترمطرح روان سالمت درزمينه حمايتي
  

  -حمايت|رواني اختالالت|باليا|حوادث: كليدي هايواژه
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  گران امداد در عضالني,  اسكلتي مشكالت كاهش جهت الزم راهكارهاي
  ٣ترابي مريم ،٢ديانت ايمان ،١هاشمي اصل احمد

 دانشكده تبريز-٢  ،aaslhashemi@yaoo.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده تبريز-١
  تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -تبريز پزشكي علوم دانشگاه-٣  ، تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت

  
 با است ممكن راه اين در لذا كنند تالش معاش تامين براي مجبوراند ها انسان امروز دنياي در : مقدمه

 دريق به خطرات اين گاهي كه اندازد خطر به را آنها سالمتي كه شوند رو روبه گوناگوني خطرات و مشكالت
 يا كار از ناشي هاي بيماري. كند مي ممكن غير را كردن كار كه است سخت قدري به كار شرايط و زياد

 .آيند مي وجود به كار محيط آور زيان عوامل برابر در كردن كار علت به كه هستند هايي بيماري شغلي
 يخستگ مانند گران امداد مشكالت بررسي. باشد مي گران امداد با مرتبط مشكالت بررسي اصلي هدف

 ساق مشكالت, پا كف نوار التهاب,  مفصلي مشكالت و كمر ديسك,  خياباني سانحه و تصادفات,  جسماني
 و ردك پيدا را گران امداد مشكالت ي ريشه بتوان نتايج اين روي از كه آورد دست به را نتايجي تواند مي پا

  . برداشت آنها مشكالت حل در بلندي گام
 وژهپر ذكر و مورد اين در شده كار مقالت و كتب به مراجعه با و باشد مي توصيفي نوع از مقاله :كار روش

 مدهآ بدست اسكلتي دستگاه بر موثر شغلي مخاطرات ارزيابي مدل كارگيري به و طراحي عنوان تحت اي
  . است

 ربهت گران امداد خود و دارند وجود گردن يا و پشت درد بروز براي متعددي داليل : گيري نتيجه و بحث
 باشد داشته ادامه طوالني مدت به شغل به مربوط دردهاي اگر.  بيابد را آن تواند مي ديگري كس هر از

 توانايي عدم و شود مي فرد افتادگي كار از و بيماري موجب و آورد خواهد بار به را جبراني قابل غير خطرات
 ركم محافظت وسايل از استفاده راه بهترين.  شود مي خانواده در مشكالتي بروز باعث كردن كار در فرد

 بصورت دقيقه ١٠-٥ بمدت دادن ورزش, گران امداد مخصوص طبي هاي كفش از استفاده و بند كمر مانند
 ممتابوليس اساس بر مورل رابطه از استراحت ميزان كه كه است كردن كار از بعد كمر و عضالت به معمول

 اشين هاي بيماري و حوادث بروز از پيشگيري راه بهترين. است محاسبه قابل استاندارد انرژي ميزان و كار
 ارك انجام زمان در وسايل اين از بايد گران امداد.  باشد مي مناسب فردي حفاظت وسايل بردن كار به كار از

  .كنند استفاده احتمالي خطرات بروز از جلوگيري براي
  

  گران امداد ، اسكلتي بيماري: كليدي هايواژه
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  ها فوريت و باليا در اطالعات فناوري نقش بر مروري
  ٣دهقاني مريم ،٢بداق مهدي ،١وليزاده سحر

 آموزشي بيمارستان-٢  ،valizadehala@gmail.com پزشكي، علوم دانشگاه -دانشجويي تحقيقات كميته-١
 تحقيقات كميته-٣  ،Mehdi.bodagh@yahoo.com لرستان، پزشكي علوم دانشگاه -لرستان عشاير شهداي

  saharlums@yahoo.com پزشكي، علوم دانشگاه -دانشجويي
  

 جمله از و درمان و بهداشت درحوزه مهم بسيار نقشي اطالعات فناوري اخير هاي دهه در :هدف و زمينه
 زا هريك در درماني بهداشتي مراقبت تصور كه طوري به است داشته پزشكي هاي اورژانس و ها فوريت در

 و شدان انتقال بهبود سبب خود اطالعات فناوري.باشد مي دشوار آن از استفاده بدون بيمارستان هاي بخش
 فناوري نقش بررسي هدف با حاضر مطالعه لذا.ميشود بهداشتي مراقبت دهنده ارائه تيم بين هماهنگي
  .است شده انجام ها فوريت و باليا در اطالعات

 يا،بال با مرتبط كليدي كلمات جستجوي طريق از كه باشد مي مروري مطالعه نوعي مقاله اين: كار روش
 هايبانك ، هاپايگاه از مرتبط الكترونيكي هاي كتاب و مقاالت دريافت با اطالعات فناوري و ها فوريت

 هاي زبان به و زماني محدوده بدون مجالت، و  Pubmed،Who ،Science Direct ،springer اطالعاتي
  .است شده انجام انگليسي و فارسي
 ميشود گفته موجود عادي شرايط در اتفاق يك وقوع به ها فوريت يا باليا WHO تعريف طبق :ها -يافته

 ها فوريت و باليا وقوع زمان در. ميشود جامعه يك مردم در درد و رنج از سطوحي آمدن وارد سبب كه
 رائها تسريع و درمان تشخيص؛ منظور به سالمت اطالعات انتقال و تبادل براي اطالعات فناوري از استفاده

 يتواندم آن نوين هاي سيستم و اطالعات فناوري از استفاده. دارد بسزايي نقش درماني بهداشتي مراقبتهاي
 باعث خود كه شود سالمت، خدمات دهنده ارائه مركز يا پزشك به مصدوم اطالعات انتقال تسريع سبب

  .ميشود ها فوريت و باليا حين در خدمات كيفيت ارتقاي
 يتواندم اطالعات فناوري از استفاده باشد مي ضروري امري ها بحران و باليا مديريت كه ازآنجا: گيري نتيجه
 يشودم پيشنهاد لذا شود بهداشتي هاي مراقبت كيفيت ارتقاي سبب و كرده مديريت را شرايط بهتر هرچه

 فيتكي ارائه ارتقاي جهت اطالعات فناوري بكارگيري با پزشكي هاي فوريت مراكز و بيمارستانها مديران
  .بردارند گام بيماران، به سالمت خدمات

  
  پزشكي فوريتهاي |اطالعات فناوري |ها فوريت و باليا |اورژانس: كليدي هايواژه
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 حسيني زائرين به سالمتي خدمات ارائه در سالمت نظام هاي آموخته درس
  ١٣٩٤ سال در ها فوريت به پاسخ ملي برنامه تخصصي كاركردهاي بر مبتني

  ٥نوري فاطمه   ،٤نيا محمدي ليال   ،٣قنبري وحيد   ،٢بروجني حسيني محسن سيد   ،١اردالن علي  

١-aardalan@gmail.com- ٢  ، تهران، پزشكي علوم دانشگاه-smhosseinyb@yahoo.com- دانشكده 
 پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده -vahid.gh13@gmail.com-٣  ، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت

  ، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده -lmohamadinia@gmail.com-٤  ، تهران،
٥ ّ-f_nouri85@yahoo.com- بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه  

  

  :حادثه شرح
. ودش مي برگزار خاصي عظمت و گستردگي با كربال در) ع(حسين امام اربعين مراسم گذشته سال سه طي
. كردند شركت كربال در اربعين راهپيمايي مراسم در حضور براي زائر ميليون ٢٠ از بيش ١٣٩٤ اربعين در

 از نفر ميليون دو حدود ١٣٩٥ سال در. دهند مي تشكيل ايراني زائران را عراقي غير زائر تعداد بيشترين
 از هسابق بي حجمي چنين سالمت مديريت. شدند معلي كربالي رهسپار مراسم اين در شركت براي ايران

 در موثري بسيار اقدامات اگرچه. دارد مراسم از بعد و حين قبل، مداخالت و ريزي برنامه به نياز زائرين
 به جهتو با و شد مشاهده نيز نقايصي و مشكالتي اما گرفت، صورت زائرين به سالمت خدمات ارائه راستاي

. داد اارتق را سالمت خدمات ارائه كيفيت توان مي آتي سالهاي مراسم براي آنها كردن مرتفع و مشكالت اين
 و عملياتي كارشناسان مشاركت با ١٣٩٤ اربعين هاي آموخته درس ثبت هدف با اي مطالعه منظور اين به

 درس يبررس به خالصه، اين در. گرفت صورت فوريتها به پاسخ ملي برنامه اساس بر و بهداشت وزارت ستادي
  .شود مي پرداخته فوريتها به پاسخ ملي برنامه تخصصي كاركردهاي هاي آموخته

  :قوت نقاط
 ردهك ارسال بهداشت وزارت براي مراسم برگزاري از قبل را خود عملياتي برنامه پزشكي علوم دانشگاههاي

 اشتيبهد تيمهاي حضور براي. بود شده تدوين قبل از مرزي مراقبت بهداشتي تيمهاي حضور برنامه. بودند
 مي رتصو بهداشتي تيمهاي عملكرد بر مستمري نظارتهاي. بود شده بيني پيش استراحت براي محلهايي

 مكررا محيطي بهداشت نظارتهاي. دادند مي انجام توان حد در را خود وظايف بهداشتي تيمهاي. گرفت
  .شد مي انجام سازي مستند. گرفت مي صورت

  :ضعف نقاط
 مصدومين انتقال براي مشخصي دستورالعمل نداشت، وجود امدادي خودروهاي تردد جهت تخصصي مسير

 پيش اورژانس كاركنان نبود، مناسب عراق در بيماران حمل امكانات. نداشت وجود كشور داخل به عراق از
 براي گاههادانش هدايت ستاد بين كافي هماهنگي نداشتند، دسترسي فردي حفاظت تجهيزات به بيمارستاني

 اسبمن گيري نمونه نظام داشت، وجود تاخير سندرميك مراقبت نظام اجراي در نداشت، وجود بيماران توزيع
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 داشتند،ن كافي آشنايي سندرميك مراقبت نظام با كه بود شده استفاده بهداشتي تيمهاي در افرادي از نبود،
 مديريت براي خاصي دستورالعمل. نشد استفاده درستي نحو به اسهالي بيماريهاي درمان دستورالعمل

 اتتجهيز و دارو تامين براي غيرواگير بيماران از مشخصي آمار ندارد، وجود اربعين در غيرواگير بيماريهاي
  .بود كمبود و نقص دچار مرز از خارج و داخل در بهداشتي سرويسهاي .نيست دسترس در نياز مورد

  :پيشنهادها و گيري نتيجه
 رد موجود نواقص و مشكالت كردن برطرف در مهم اقدامات از يكي رسد مي نظر به مذكور موارد به توجه با

 رگزاريب براي ريزي برنامه و ذينعان كليه مشاركت با خدمتي جامع بسته تدوين اربعين سالمت مديريت
 يگرد متغيرهاي به توجه با و مراسم برگزاري هاي آموخته درس به توجه با بسته اين است الزم. است مراسم

  .شود آماده مراسم، برگزاري فصل تغيير مثل هستند تغيير حال در كه
  

  .آموخته درس سالمتي، خدمات سالمت، حسيني، اربعين انبوه، گردهمايي: كليدي هايواژه
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  مرند شهرستان يامچي بخش بان گله روستاي در غذايي مسموميت
  ٣پور حسينعلي عيوض   ،٢رضايي طيبه   ،١فدايي زينب  

 بيمارستان-٢  ،zeinab_fada@yahoo.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت عالي آموزش مجتمع مرند-١
 و بهداشت شبكه-٣  ،tayebe.rezyi86@gmail.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -كمري كوه حجت اهللا آيت

  zeinab_fada@yahoo.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -مرند درمان
  

 كيلومتري ٣٠ در و نفر ٣٠٤٢: جمعيت با يامچي بخش مرند شهرستان روستاهاي از يكي بان گله روستاي
 بخش توابع از »بان گله« روستاي در ترحيم مراسم احسان در غذايي مسموميت. دارد قرار مرند شهرستان

 روستا اهالي ناهار صرف از بعد .داد رخ ١٣٩٣ ارديبهشت دوازدهم در پنجشنبه عصر مرند، شهرستان يامچي
 از بعد شدند غذايي مسموميت دچار حادثه اين در نفر ١٢٠٠ تعداد .شدند غذايي شديد مسموميت دچار
 تانبيمارس به مصدومين رسيدن از قبل بود روستا آن در كه پزشك همكاران از يكي توسط بحران از اطالع

. شد لتشكي پرستاري دفتر در پرستاري بحران تيم و بيمارستان رياست دفتر در شهرستان بحران تيم
 رسيبر با تا شد خواسته ايشان از و شد گرفته تماس بود روستا اهل كه همكارانمان از يكي با بالفاصله
 دست در اطالعات بالفاصله مصدومين زياد تعداد از اطالع از پس. دهد گزارش ما به را حادثه ابعاد ميداني

 فوريت مركز از كمك خواست در. شدند فراخوان شيفت غير همكاران و .گرفت قرار شهرستان بحران ستاد
 ازني مورد تجهيزات با كمك براي ها شهرستان از امبوالنس چندين. شد اطراف هاي شهرستان و تبريز هاي

 ترياز ات شدند اعزام صحنه به پرستاري و پزشكي تيم و تجهيزات همراه به ها آمبوالنس. شتافتند كمك به
 پزشكي و پرستاري تيم و شد بحران اعالم داشتند قرار مسير در كه هايي درمانگا به. بگيرد صورت صحنه در
 ديريتم بالفاصله هست شهرستان بيمارستان تنها كه رازي بيمارستان در .شد اعزام نيز درمانگاهها اين به

  .شد تخليه نيز كودكان بخش. شد خدمات ارائه آماده و خالي بخش يك و گرفته صورت تخت
 مجدد ترياژ و صحنه در ترياژ از پس مصدومين از زيادي تعداد و كنترل كامال شب ١٢ ساعت تا بحران اين

 رازي اورژانس بيمارستان به نفر ٢٥٠ از بيش حادثه، اين اوليه دقايق در .شدند مرخص سرپايي درمان با
 نفر ٤٥ و شدند مرخص و مداوا سرپايي صورت به شدگان مسموم اكثر كه شدند بستري و يافته انتقال مرند

 هاي بخش در نيز نفر ٢٠ و اعزام تبريز) ع(رضا امام و سينا هاي بيمارستان به مسموميت شدت علت به
 زا نفر يك كه بودند كودكان از نيز شدگان مسموم اين از نفر ٢٦ تعداد. شدند بستري مرند رازي بيمارستان

 باكتري عنو از مسموميت اين. نداشتيم فوتي خوشبختانه. بود شده اعزام تبريز كودكان بيمارستان به آنان
  .شد داده تشخيص غذا در موجود گوشت مصرف آن علت و بود

 ترياژ و نهصح به پزشكي تيم اعزام بيمارستان، و شهرستان سطح در بحران تيم سريع تشكيل :قوت نقاط
 فضاي از استفاده و حادثه محل به تجهيزات ارسال اطراف، هاي شهرستان از كمك خواست در صحنه، در

  حادثه مصدومين به پزشكي خدمات ارائه براي مدرسه و مسجد



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ١٩٨  
 

 هب منتهي هاي خيابان در ترافيك كنترل عدم بيمارستان، اورژانس در انساني نيروي ازدحام :ضعف نقاط
  . درماني نيروهاي صحيح مديريت عدم اوليه ساعات در صحيح ترياژ عدم بيمارستان،

  :پيشنهادها و گيري -نتيجه
 و دش پيشگيري بيمارستان به مراجعات ازدحام از صحنه به پزشكي تيم اعزام و صحنه در صحيح ترياژ با

 اهترينكوت در بيمارستان در تخت صحيح مديريت با همچنين كنيم مديريت خوبي به را بحران توانستيم
 هفته يك بحران مانور انجام كه است ذكر به الزم كرديم اماده مصدومين جهت مجزا طور به را بخشي زمان
  .كرد فراواني كمك بحران مديريت در حادثه از قبل

 

  بحران مديريت |بان گله روستاي |غذايي مسموميت: كليدي هايواژه
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 ١٩٩  
 

  مانور برگزاري هنگام تشنج مورد يك گزارش
  ١شاكري خسرو

  khsh115@yahoo.com پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده ايران، پزشكي علوم دانشگاه --١
  

  :حادثه شرح
 كارشناس عنوان به تهران اورژانس در كه زماني اينجانب پيش سال ٢ حدود به گردد برمي من آموخته درس

. كردم مي فعاليت موتوروالنس تكنسين عنوان به من زمان آن در. بودم فعاليت مشغول پزشكي هاي فوريت
 ايه سازمان همكاري با زلزله در اسكان و ونجات امداد عملياتي مانور يك است قرار كه بود شده اعالم قبال
 سازمان چند و شهرداري برق، ، آب سازمان انتظامي، نيروي پليس، نشاني، آتش اورژانس، احمر، هالل نظير
 زلزله از پس كه بود ترتيب بدين سناريو. بودم شده انتخاب ترياژ افسر عنوان به هم من. شود برگزار ديگر

 انجام را صحنه از مصدومين نجات و امداد اقدامات احمر هالل نيروهاي ابتدا تهران محالت از يكي در فرضي
. پردازد يم استارت الگوي براساس مصدومين ترياژ به ترياژ افسر سپس. دهند مي انتقال ترياژ محل به و داده
 تانبيمارس به مصدومين انتقال و درمان به ترياژ هاي برگه براساس ها آمبوالنس هاي تكنسين آن از پس
 مي حريق اطفا به اقدام نشاني آتش نيروهاي كه دهد مي رخ هم سوزي آتش حادثه صحنه در. پردازند مي

 رد حاضر امنيتي نيروهاي توسط كه گيرد مي صورت مردم اموال سرقت حادثه صحنه در همچنين. نمايند
  .گردد مي دستگير و شناسايي سارق فرد صحنه
  :قوت نقاط

 را خود وظايف شده تعيين پيش از برنامه طبق سازماني هر و رفت پيش خوبي به امور همه مانور هنگام در
  .گرفت صورت خوبي سازماني بين تمرين و داد انجام
  :ضعف نقاط
  .بود نشده بررسي مانور در شركت از قبل آموزان دانش بيماري سابقه

 

  ترياژ كارت |مانور |بيماري |تشنج: كليدي هايواژه
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 پزشكي علوم دانشگاه بهداشت معاونت آزمايشگاه، گروه هاي آموخته درس
  ١٣٩١ سال زلزله در تبريز

  ١نوري محسن  

  m61noori@gmail.com تبريز، پزشكي علوم -تبريز پزشكي علوم-١

  
 از بيش وسعت به اي منطقه ريشتر ٦,٢ قدرت به اي زلزله ١٣٩١ سال مرداد ٢١ ظهر در :حادثه شرح
 ، ورزقان شهرستانهاي از وسيعي مناطق آن طي و درآورد لرزه به شرقي آذربايجان در را كيلومتر ٨٠٠٠
 داشتند قرار زياد پراكندگي با كوهستاني اكثر كه روستا٣٥٠ از بيش حدود با تبريز و ،كليبر اهر ، هريس

  .گرفت قرار آسيب مورد
 عدم بدليل بهداشتي معاونت سيار آزمايشگاه ورزقان درشهرستان زلزله وقوع زمان از بعد :قوت نقاط

 به تهياف انجام هاي بررسي با سيل وقوع از پس كه گرديد برقرار چادر داخل در كانكس به سريع دسترسي
  .شد منتقل اي مدرسه نمازخانه

 تمامي تابستان فصل در ورزقان درمنطقه سيل آن تبع به و باران بارش وقوع غيرمنتظره اتفاق :ضعف نقاط
 شوك و جرقه امكان و چادر گرفتگي آب دليل به اساس اين بر و كرد غافل را منطقه در حاضر كاركنان

 رفتهگ رجايي شهيد مدرسه داخل در امن محل به چادر تجهيزات انتقال به تصميم ، تجهيزات به الكتريكي
  . شد

 لندب موقعيت در نمود خواهند ايفا را آزمايشگاه نقش كه چادرهايي دادن قرار :پيشنهادها و گيري -نتيجه
 يزم جاي به معاينه هاي تخت از استفاده و ، شود جلوگيري چادر داخل به باران نفوذ از تا زمين سطح از تر

  آزمايشگاهي تجهيزات دان قرار جهت كار
  

  آموخته درس | شرقي آذربايجان زلزله | آزمايشگاه: كليدي هايواژه
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  ١٣٩٥ سال در تبريز شهرستان بهداشت مركز در گاز انفجار حادثه هاي آموخته درس
  ١عليزاده محمد بهروز  

  m61noori@gmail.com تبريز، پزشكي علوم -تبريز پزشكي علوم-١

  
ــاختماني يك در حادثه :حادثه شرح  بوده متروكه اقالم انباري عنوان به كه متر٦٠ تقريبي وســعت به س

ست شن بخاري انباري داخل.  افتاد اتفاق ا ستفاده شهري گاز از كه بوده رو  رد برق ترانس يك و شد مي ا
صب انبار ديوار باالي  خيابان طرف از حياط محوطه ورودي در ساختمان اين موقعيت لحاظ از. بود شده ن

سكان محل مجاورت در شت مركز نگهبان ا ستان بهدا شت قرار شهر شناس طرف از حادثه اين علت. دا  كار
  .گرديد تشخيص گاز نشت نشاني آتش
صل و قطع علت به بامداد ٢,٣٠ ساعت ٩٥ آبان٢١ جمعه روز در حادثه اين  باعث كه شهري برق شدن و

 تشآ بدون حادثه اين. گرديد ساختمان كامل تخريب و انبار مهيب انفجار به منجر آن تبع به و جرقه ايجاد
 و ها خانه هاي شــيشــه اكثر متر ٥٠٠ شــعاع به ســاختمان تخريب بر عالوه كه بود جاني تالفات و ســوزي
  .شد شكسته اطراف اماكن
 مركز ايبالي خطر مديريت مسئول و مركز رياست به تلفن توسط نگهبان موقع به رساني اطالع:قوت نقاط

 به رســـاني اطالع و آمده عمل به خســـارات از اوليه ارزيابي ، مرتبط مديران و خدماتي پرســـنل فراخوان ،
EOC  هتج غيرمترقبه حوادث در سالمت كارگروه بهداشت كميته جلسه تشكيل نشاني آتش و دانشگاه 

 M12,M15 جمله از شـــده تدوين EOP مديريتي كاركردهاي از اســـتفاده ، افتاده اتفاق بحران مديريت

M1, M2,M3,M6,M8  
 ادهاستف عدم ،)  بهداشت معاونت خطر مديريت( باالدست سطح به موقع به رساني اطالع عدم: ضعف نقاط

  استفاده بال و مشابه امكان و فوق محل از خطر ارزيابي عدم ، فيلد در كاور از
 عدم از اطمينان درخصــوص برق و گاز اتصــاالت اي دوره و دقيق كنترل :پيشــنهادها و گيري -نتيجه
ــتي ــاالت و نش ــتفاده هاي محوطه و انبار ، اداري امكان كليه در برقي اتص  رهپنج از نمودن ،جايگزين بالاس

  مراكز در جداره دو هاي
  

  آموخته درس ، تبريز ، گاز انفجار: كليدي هاي-واژه
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 يسوزآتش به پاسخگويي روند در مسئول هايسازمان عملكردي ابعاد تحليل
  قزوين شهر موتورروغن انبار

  ٣سليماني فخار علي   ،٢بخشي اله كيومرث   ،١جهانگيري كتايون  

 سالمت، دانشكده هايفوريت و باليا در سالمت گروه -ساحل، پارك جنب نور، بلوار تهرانپارس، حكيميه، تهران،-١
 تهران،-٢  ،K.jahangiri@sbmu.ac.ir ايران، تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم زيست،دانشگاهمحيط و ايمني

-٣  ، ساحل،، پارك جنب نور، بلوار تهرانپارس، حكيميه، تهران، -ساحل، پارك جنب نور، بلوار تهرانپارس، حكيميه،
 دانشگاه» EOC«بحران مديريت مركز مسئول. ٣ -قزوين قزوين، پزشكي علوم دانشگاه» EOC«بحران مديريت مركز

  ايران، قزوين، قزوين، پزشكي علوم

  
 مناطق از دريكي مترمربع٩٠٠ زيربناي با خودرو موتورروغن انبار يك در سوزيآتش وقوع دنبال به: حادثه شرح
 به ١٦/٠٢/٩٣ مورخه ١٨:١٩ ساعت در حادثه اين. پوشاند را شهر آسمان رنگيسياه و غليظ دود قزوين، شهري

 تن ١٠٠٠ حدود مالك، اظهارات به توجه با. بود آجري – فلزي اسكلت سوله روغن، انبار سازه نوع. پيوست وقوع
 گريس حالل، انواع الكل، بنزين، مكمل اكتان، چسب، موتور،روغن انواع ازجمله اشتعال قابل نفتي مشتقات و مواد

 مركز با شهروندان تماس متعاقب. بود شده دپو انبار در تومان ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ حدودي ارزش به فيلتر و
 ١٨:١٩ ساعت( روغن انبار در حريق وقوع بر مبني قزوين شهرداري ايمني خدمات و نشانيآتش سازمان فرماندهي

 واحدهاي). ١٨:٢٠ ساعت( گرديد اعزام محل به سازمان ٧و٦و٣ شماره هايايستگاه از عملياتي هاياكيپ) 
 ٢٢ حريق گستردگي به توجه با. يافتند حضور محل در) ١٨:٢٣ ساعت( ممكن زمان ترينسريع در نشانيآتش

 احتياطي هايجنبه رعايت منظوربه. شدند اعزام محل به سازمان ايستگاه ٧ از سازمان عملياتي خودروي دستگاه
 خودروهاي دستگاه ٩ سازماني، خودروهاي دستگاه ٢٢ تعداد استان خارج و استان مختلف شهرهاي از پشتيباني و

. شدند اعزام حادثه محل به درخواست از پس جوارهم هاياستان خودروهاي دستگاه ١٨ و استان اقماري شهري
 بر وارده مالي خسارات. گرديد اعالم عمليات اتمام صبح ٠٧:٣٣ ساعت در و مهار دبامدا ٠٣:٣٠ ساعت در حريق

 مورد يك و مصدوميت مورد دو حادثه اين در. گرديد برآورد ريال ميليارد يك حدود در نشانيآتش سازمان
 تريننزديك به ١١٥ كاركنان توسط و بود نشانآتش عوامل از اخير مورد كه داشت وجود تنفسي مسموميت
  .شدند سرپايي درمان نيز مصدوم مورد دو. گرديد منتقل بيمارستان

 حوادث وقوع با مرتبط خبري هايسايتوب و مرتبط متون بررسي به ابتدا كاربردي و موردي مطالعه اين در
 تعدادي. شد انجام كيفي مطالعه يك ادامه در. شد پرداخته زااشتعال مواد و شيميايي صنايع در سوزيآتش

 و ارآم پژوهش اين در. گرفت صورت حادثه درصحنه مسئول هايسازمان كاركنان با ساختاريافته نيمه مصاحبه
 توسط موجود هايگزارش و اسناد همچنين. گرديد استخراج مربوطه هايسازمان از حادثه پيرامون الزم اطالعات
  .گرفت قرار محتوا تحليل مورد محققين

 توجه با. بود حادثه مثبت نكات جزء حادثه مديريت در درگير هايسازمان كليه موقعبه حضور: قوت نقاط
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 استان پزشكي هايفوريت و حوادث مديريت مركز و نشانيآتش سازمان حادثه وسعت گسترش احتمالبه
 روان سالمت تيم اعزام: بود موارد اين شامل حادثه مديريت قوت نقاط ديگر. نمودند كمكي نيروي درخواست

 انالك ايجاد قزوين، شهر جنرال بيمارستان سه باشآماده اعالم قزوين، پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت
 تيم راراستق پزشكي، هايفوريت مركز و بحران مديريت پليس، نشاني،آتش هايسازمان بين سيمبي ارتباطي

 وجهت جوار،هم ساكنين تخليه و منطقه گاز رق،ب قطع ويژهبه محيط سازيايمن درصحنه، حادثه فرماندهي پست
 افزايش حادثه، امنيت برقراري جهت انتظامي عوامل حضور همگاني، آموزش و سازيفرهنگ موضوع به بيشتر
 زبرو به توجه و بيشتر مطالعات انجام و شهري پرخطر اماكن وجود قبال در رسان خدمت هايدستگاه خطر درك

 رخوردب عدم آتش، اطفاي جهت تهاجمي سپس و تدافعي سيستم انتخاب و حريق رفتارشناسي تجهيزات، رساني
 اورشن هايروغن سرايت از جلوگيري جهت موقعبه اقدام نشاني،آتش سازمان سوي از حادثه مديريت با احساسي

 به غالب باد جريان جهت شناور، هايروغن تصفيه و آوريجمع سنتي، هايباغستان سمت به آب هايجوي در
  شهر خارج سمت
 ودنب: بود موارد اين شامل حادثه مديريت در درگير هايسازمان ديدگاه از مشاهدهقابل ضعف نقاط: ضعف نقاط

 اساييشن سازماني، بين نامناسب هماهنگي حوادث، نوع اين با مواجهه در اجراقابل پروتكل و مناسب دستورالعمل
 نبود روغن، كارگاه در HSE نكات رعايت عدم مخاطرات، نقشه نداشتن و شهري پرخطر صنعتي واحدهاي ناكافي
 سازماني بين مانورهاي از برخورداري عدم محيطي،زيست هايبحران مديريت  ٔدرزمينه محور مردم هايتشكل

 جايبه شخصي ارتباطات حادثه، واحد فرماندهي و مديريت عدم صنعتي، هايكانون حريق اطفاي درزمينة
 غير اظهارنظرهاي با همراه حادثه درصحنه استاني ارشد مديران ساعته چندين حضور سازماني، تعامالت

 ترافيك مرد، غيرضروري تجمع حادثه، نامناسب رسانياطالع بعدي، انفجارهاي رخداد احتمال و كارشناسي
 واحد سخنگوي نداشتن پشتيبان، و همكار هايسازمان نزد در حريق اطفاي كاربردي تجهيزات عدم خودروها،

 دگيز سياست بالگرد، نداشتن مدرن، و بلندمرتبه هايسازه جهت حريق اطفاي تجهيزات نداشتن بحران، ستاد
 رد آمادگي و پيشگيري اصول به توجهيبي اضطراري، خدمات دهندهارائه هايسازمان كثرت بحران، مديريت در

  .بحران مديريت
 و لوساي كردن مدرن و تجهيز انبارداري، اصول رعايت شدهاشاره موارد به توجه با :پيشنهادها و گيري-نتيجه

 مختلف، سطوح در سازماني مديران جهت بحران مديريت اوليه اصول آموزش حريق، اطفاي جهت الزم تجهيزات
 حنهص امنيت بحران، مديريت واحد سازمان تشكيل سازماني، بين مانورهاي انجام لزوم سازماني، بين هماهنگي

 پيش خطرات ساير و اموال مالي، و جاني خسارات كاهش در همگي خيزحادثه و پرخطر نقاط شناسايي حادثه،
  .كنندمي ايفا مهمي نقش رو

  بحران مديريت |قزوين |زااشتعال مواد |روغن انبار |حريق: كليدي هايواژه
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  بيمارستان در برق قطع اموخته درس
  ١شيراوژن شيوا  

 شروع بيمارستان اضطراري برق موتور ، شهر در برق قطع متعاقب صبح ٩ ساعت در ١٣٩٥ مرداد ٢٤ روز
 پر را اورژانس فضاي دود بوي و. شد قطع كامل طور به بيمارستان برق دقيقه ٥ از پس كه كرد حركت به

 قرمست نگهبانان از يكي ، بيمارستان برق قطع و دود بوي استشمام علت مورد در جو و پرس از پس.  كرد
 ستانبيمار برق كشي سيم و شده سوزي آتش دچار نامعلومي علت به برق موتور اتاق داشت اظهار اورژانس در
  .است كرده مشكل دچار كامل طور به نيز را

 محل نزديك مكاني موقعيت نظر از كه اورژانس بخش در موجود نشاني آتش هاي كپسول اتفاق اين متعاقب
 مهار وزيس آتش تا شد برده برق موتور اتاق به بيمارستان تاسيسات كادر و نگهبانان توسط بود سوزي آتش
 برق رقم علي كه. شد آسيب دچار بيمارستان پيچي سيم اما شد مهار آتش دقيقه ٥ زمان مدت در. شود

 ١,٥ زمان مدت تا بيمارستان در برق قطعي مشكل ساعت نيم گذشت از پس شهر سطح در مجدد رساني
  .نمود ايجاد را اي عديده مشكالت كه يافت ادامه ساعت

 هاي بخش ، عمل اتاق در كه افرادي جاني خطرات اما نداشت جاني خسارت مستقيم طور به حادثه اين
 تومان مليون ٥ مبلغ مستقيم صورت به وارده مالي خسارت. نمود مي تهديد را بودند بستري اورژانس و ويژه

  .شد براورد
 براي بيمارستان كادر مناسب اقدام و حادثه محل در موقع به حضور به توان مي ، حادثه اين قوت نقاط از

  .كرد اشاره آتش مهار
 و برق قطعي زمان در بيمارستان هاي بخش كافي و مناسب تجهيزات وجود عدم به توان مي ضعف نقاط از

 يلتفص به مقاله اين در كه كرد اشاره بحراني موارد در صحيح ريزي برنامه عدم ، سوزي آتش مانند حوادثي
  .پردازيم مي آن بدان
 با اي ثهحاد دادن رخ كه اينست تامل قابل ي نكته اما نباشد گسترده بسيار حادثه اين ابعاد رسد مي بنظر
 برانج طبعات تواند مي تجهيزات و فضا سازي مناسب و بحران مناسب مديريت يريزي برنامه بدون ابعاد اين

  .باشد داشته درمان كادر و بيماران براي ناپذيري
 

  طبعات |بيمارستان |برق: كليدي هايواژه
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 آماده مدرسه طرح در رواني حمايت آموزش دوره برگزاري هاي آموخته درس
  تهران شهر

  ٣سموعي راحله ،٢احمدي شكوفه ،١كمال نظري مينا

١-- ، mnkamalabadi@gmail.com،  ٢-- ، shekoofe.ahmadi@yahoo.com،   
 ٣-- ، samouei@mail.mui.ac.ir 

  
 روي رب مختلفي تاثيرات باليا و حوادث است، باليا و حوادث برابر در پذير آسيب كشورهاي جز ايران كشور :مقدمه

ـــيب ها، گروه از برخي و گذارندمي مختلف جمعيتي گروههاي ـــتري آس ـــيب گروه.كنند مي تجربه را بيش  پذيرآس

ــهاي با معموال كودكان ــي مهارتهاي به نياز و شــوند مي مواجه باليا و حوادث از پس خود خاص چالش  جهت خاص

ــتا اين در دارند، رواني حمايت ــه طرح در رواني حمايت مهارتهاي آموزش راس  و آمادگي ارتقاء هدف با آماده مدرس

سازي  آينده اقدامات بهبود جهت آن هاي آموخته درس و شد اجرا حوادث با مقابله در تهران شهر مدارس توانمند

  .شد استخراج

سه طرح در :ها روش و مواد شكيل بحران مديريت گروه اول، مرحله در آماده مدر ست مدارس ودر ت  مهارتهاي و ا

سنل به رواني حمايت سه خطرپذيري كاهش جهت دوم مرحله شد،در داده آموزش پر  سند تهيه و شد اقدام مدر

 مورد مواد به مدارس تجهيز و آموزاندانش اطالعات بانك تكميل آن، اجراي و خطرپذيري كاهش برنامه مخاطرات،

ضورمدرسين با سپس و شد انجام والدين و آموزاندانش آموزش سوم مرحله در و شد حوادث با مقابله براي نياز  ح

  .شد استخراج دوره ضعف و قوت نقاط گروهي بحث جلسه يك در

ــه طرح قوت نقاط :ها يافته ــش تحت آماده، مدرس ــهر مدارس تمام دادن قرار پوش  تربيت دوره برگزاري تهران، ش

 و حادثه از پس يادگيري مشـــكالت به آموزان،توجه دانش به نيروها نزديكترين بعنوان مدارس پرســـنل مربي،ورود

ـــي خدمات نيازمند آموزان دانش ارجاع و غربالگري و ارزيابي آموزش آموزگاران، به زمينه اين در آموزش ـــص  تخص

شناختي شناختي هاي جنبه به توجه عدم مربيان، كم تعداد آن ضعف نقاط و بود اوليه مداخالت و روان  حوادث روان

 زيرســاختي نگرشــهاي تغيير جهت كه مدرســه پرســنل آموزش و ســازي آماده جهت ناكافي زمان مدت مانورها، در

  .بود مدرسين زيرنظر رواني حمايت مهارتهاي تمرين امكان عدم و بود ناكافي پرسنل ناكارآمد

شنهادها و گيري- نتيجه  جهت پرســنل در انگيزه ايجاد به نياز رواني، حمايت آموزش هاي دوره بهبود جهت :پي

 درســـطح كوچك مانورهاي برگزاري آن، اجراي و آماده مدرســـه طرح مشـــابه هاي طرح برگزاري تداوم يادگيري،

  . داريم مدت بلند بازآموزي هاي دوره برگزاري و منطقه و مدرسه

  

  آماده مدرسه |باليا و حوادث |رواني حمايت: كليدي هايواژه
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  كرمان استان در H1N1 آنفلوآنزاي اپيدمي حادثه هاي آموخته درس
  ٢اناري صابري محمد سيد   ،١پور خادمي غالمرضا  

 كرمان، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي فوريتهاي و حوادث مديريت مركز/ پزشكي علوم دانشگاه/كرمان-١
khadem115@yahoo.com،  پزشكي فوريتهاي و حوادث مديريت مركز/ پزشكي علوم دانشگاه/كرمان-٢- 

  saberi.sm.2012@gmail.com كرمان، پزشكي علوم دانشگاه

 مركز به) H1N1( آنفلوآنزا بيماري به رفسنجان شهرستان در بيمار ٤ تعداد ابتالء بر مبني گزارشي ١٣٩٤ مهرماه اواخر در

 هاي بخش در مبتال نفر ١٩٦٤ تعداد اپيدمي اين در. گرديد ارسال كرمان پزشكي علوم دانشگاه بحران عمليات هدايت

 گروه گزارش با دانشگاه سطح در بيماري طغيان به پاسخ فرآيند. نمودند فوت نيز نفر ٩٦ تعداد و بستري استان بيمارستاني

 صميماتيت. گرديد آغاز غيرمترقبه حوادث در سالمت كارگروه اضطراري جلسه تشكيل درخواست و واگير بيماريهاي با مبارزه

 لم در محدوديت ايجاد بهداشتي، و درماني واحدهاي تمامي به زرد باش آماده و هشدار اعالم حادثه، سطح تعيين بر مبني

 تاني،بيمارس بين انتقال از خودداري بيمارستان، سطح در بيماران انتقال جهت امن و مشخص كريدور تعيين بيماران، ت

  .گرديد اتخاذ مراكز ساير و ادارات كودك، مهدهاي مدارس، ويژه پيشگيرانه آموزش ارائه

 لكردعم پشتيبان، و همكار نهادهاي و سازمانها مؤثر مشاركت جلب مالي، و لجستيك انساني، منابع بسيج :قوت نقاط

 چارچوب در استان پزشكي علوم دانشگاه ٤ هماهنگ و همسو حركت عمومي، بخشي آگاهي و سالمت حوزه مطلوب

 و نسانيا نيروي تبادل و تأمين در بيمارستانها همكاري طلبي، حمايت فرآيند اجراي در موفقيت كارگروه، اصلي تصميمات

  درماني كاركنان بين در بيماري شيوع از جلوگيري پزشكي، تجهيزات

 نتقالا استاندارد تجهيزات نبود طغيان، شروع اول هفته در اپيدمي اطالعات سازي يكپارچه فرآيند وجود عدم :ضعف نقاط

 رواني حمايت جهت رواني مداخالت با مرتبط هاي برنامه نبود ،.)و دار محفظه برانكارد(  مشكوك بيماران بيمارستاني پيش

  عفوني هاي بخش در شاغل كاركنان از

 سرعت به دتوانن مي زياد زايي بيماري شدت و باال انتقال قدرت بدليل ويروسي هاي اپيدمي :پيشنهادها و گيري -نتيجه

 بولق قابل زماني بازه يك در كه چند هر حادثه اين. سازند دشوار را گيري همه مديريت و يافته گشترش ديگر نواحي در

 ايينپ بهداشتي هاي شاخص و درماني ساختهاي زير از كه استان جنوبي نواحي به آن گسترش صورت در اما گرديد كنترل

 تجارب هپاي بر حادثه اين. نمايد تحميل خود تأثير تحت جامعه به را شديدتري خسارات توانست مي هستند، برخوردار تري

 تدوين هتج الزم ريزي برنامه گردد مي پيشنهاد. گرديد كنترل و مديريت قبولي قابل نحو به گذشته هاي اپيدمي از حاصل

 به مبتالء ارانبيم حمل ويژه امكانات به بيمارستاني پيش آمبوالنسهاي تجهيز و تأمين گيري، همه به پاسخ عملياتي برنامه

  .پذيرد صورت اپيدمي فوري گزارش و زودرس كشف قابليت با وب تحت آماري افزار نرم طراحي ويروس،

  كرمان | H1N1|آموخته درس |اپيدمي: كليدي هايواژه
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  بم ١٣٨٢ زلزله هاي آموخته درس
  ٣اميري رضا ،٢اميري حديث ،١مقدس كامياب رضا  

 پزشكي علوم دانشگاه-٢  ،r_kamyab_m@yahoo.com جهاددانشگاهي، -كرمان استان جهاددانشگاهي-١
 -كرمان استان جهاددانشگاهي-٣  ،amirih80@gmail.com كرمان، پزشكي علوم دانشگاه -كرمان

  كرمان، استان جهاددانشگاهي

  
 اندر دست و موثر مديران از جمعي و نگارندگان عملي و عيني تجربيات مقاله اين در :هدف و زمينه

 عنوان به و ابتدا در. است گرديده ارائه مختلف هاي زمينه در بم شهرستان ١٣٨٢ ماه دي زلزله در دستكاران
 و اقتصادي شهرسازي، جمعيتي، شناختي، زمين ويژگيهاي جغرافيايي، موقعيت از اي خالصه مقدمه

  .است شده اشاره بم زلزله هاي ويژگي ارائه به سپس و گرديده بيان بم شهر درماني و بهداشتي
 از ناشي تبعات و ذيل هاي زمينه در خطاها و سعي و مديريتي عمده چالشهاي به تفكيك به مقاله متن در
  .است شده پرداخته آن

  آواربرداري
  كشتگان تدفين

  مواصالتي راههاي
  موقت اسكان
  اوليه مايحتاج و غذا تامين

  .است گرديده ارائه حوزه هر در كاربردي راهكارهاي صورت به تجربيات اين از حاصل نتايج نهايت در و
 مطالعات طريق از اول مرحله در. است بوده مرحله دو شامل كار روش نظر مورد اهداف به توجه با :كار روش

 يمتنظ زلزله وقوع زمان در مديريتي فعاليتهاي شامل ليستي چك سايتها وب جستجوي و اي كتابخانه
 هب باز سوال تعدادي نيز و پيشين مرحله در شده تهيه ليست چك از استفاده با دوم مرحله در. گرديد

 اهداف در مدنظر عملكردهاي طريق اين از تا شد پرداخته بم زلزله در درگير افراد از تعدادي با مصاحبه
 مصاحبه ٣٠ اي داده اشباع به رسيدن براي. شدند انتخاب هدفمند بصورت شوندگان مصاحبه گردد، مشخص
  .شدند تحليل تحليلي، چارچوب روش با ها داده. گرفت صورت
  :ها-يافته
 يجادا و استان هر در دولتي و خصوصي از اعم سنگين آالت ماشين و تجهيزات اطالعات بانك تشكيل لزوم

  نياز مورد تجهيزات به بالفاصله و سريع دسترسي جهت در ملي شبكه
 اين در ذيربط اجرايي دستگاههاي كاركنان و عمومي آموزش جهت آواربرداري دوره يك محتواي تدوين
  زمينه
  يابي زنده زمينه در روزآمد تكنولوژي از بكارگيري توسعه
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  GIS هاي نقشه از استفاده با شهرستان هر در موقت اسكان اردوگاههاي مكانيابي
  بحران بروز زمان ويژه اي منطقه پشتيبان آمادگاههاي ايجاد

  امدادي خودروهاي تردد ويژه جمعيتي بزرگ مراكز به منتهي فرعي مسيرهاي شناسايي
  زلزله بحران مديريت جامع طرح تهيه
 و يرانا كوير حاشيه شهرهاي باغ زيباترين از يكي ويراني و معنوي و مادي هولناك تبعات عليرغم بم زلزله
 وسعت به عظيم آموزشي كارگاه يك گوناگون هاي جنبه از ايراني شهروندان از نفر هزار دهها باختن جان

  .است بوده گوناگون هاي رشته در متخصصان براي آن توابع و روستاها و بروات و بم شهرهاي
 وزيآم تجربه امكان علمي هاي زمينه ساير و بهداشت مديريت، مهندسي، و فني علوم محققان و متخصصان

 كرده اپيد را است گرديده مهيا گزاف بسيار بهايي به كه آموزشي عظيم كارگاه اين از عميق و گسترده هاي
 بهره افزايش در اي كننده تعيين نقش بحران اين تجربيات مستندسازي و موضوع اين به پرداختن لذا. اند

 نمودن امهي و مشابه بحرانهاي بروز زمان در گيري تصميم فرآيند بهبود و مديران كارآيي ارتقا و منابع از وري
  .كند مي ايفا ريسك، مديريت به بحران مديريت از حركت جهت در مشابه بالياي بروز از قبل الزم تمهيدات

 

  GIS هاي نقشه |كشتگان تدفين |بم |آواربرداري |زلزله: كليدي هايواژه
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  اصفهان در شيگال بيماري اپيدمي در سالمت نظام آمادگي
   ،٣فدايي رضا   ،٢يارمحمديان حسين محمد Prof ،١رضايي فاطمه  

  ٤آرا كيوان محمود  

 علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته -٤٠ پالك پور حسيني كوي دهش، چهارراه مصلي، خيابان اصفهان،-١
 معاونت اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه-f.rezaei.ms@gmail.com،  2 ايران، ، اصفهان اصفهان، پزشكي

 Health Management and Economics Research Center, Isfahan -ايران ، اصفهان پشتيباني،

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.، mhyarm@yahoo.com،  بهداشتي معاونت-٣ 
 كيپزش علوم دانشگاه ، عفوني هاي بيماري مركز مدير عفوني، هاي بيماري متخصص -اصفها پزشكي علوم دانشگاه
 ، اصفهان پشتيباني، معاونت اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه-٤  ،mhyarm@yahoo.com ايران، اصفهان، اصفهان،

 ايران، اصفهان، اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده -ايران
keyvanara@mng.mui.ac.ir  

  
 هاي بيماري علت به غذايي منشاء با امراض بار كل از درصد ٥٠ از بيش متون، مرور اساس بر:  مقدمه
 به را نفر ٢٣٠٠٠٠ از بيش ساليانه و بيمار را نفر ميليون ٥٥٠ از بيش سال در ها بيماري اين. است اسهالي

 يگالش بيماري اپيدمي در سالمت نظام پيشگيري و پاسخ هاي استراتژي مطالعه اين در. ميكند دچار مرگ
  .است شده ارزيابي اصفهان در

 گزارش براي GIS و SPSS افزار نرم با توصيفي آمار از كه است كيفي - كمي مطالعه يك مطالعه اين :روش
 در ساعته ٤ جلسه شش تعداد. است گرفته بهره متمركز بحث هاي گروه تحليل براي محتوا تحليل و موارد
 كليه از ديكلي ذينفعان. گرديد برگزار اصفهان پزشكي علوم دانشگاه زيستي غيرعامل پدافند كميته مركز

  .داشتند حضور. و استانداري كشاورزي، جهاد فاضالب، و آب مثل درگير هاي سازمان
) ٦٠تا ١٣( بزرگسال درگير جمعيت درصد ٧٠ اينكه توجه جالب. بودند نفر ٨٩٦٩ موارد كل تعداد :ها يافته
 ٣١٠ رايب بهداشت معاونت مرجع آزمايشگاه به آزمايشات ارجاع بعد فلكسينري شيگال تشخيص. بودند سال
 هاي استراتژي و ها چالش كنترل، و پيشگيري اقدامات شامل محتوا تحليل كليدي هاي تم. شد تاييد مورد
  .بود آينده
 ايجاد در مردم خود و درمان و بهداشت غذايي، صنايع مشترك مسئوليت ضرورت بر مطالعه اين :نتايج
  .دارد تاكيد هايش يافته اساس بر غذايي منشاء با هاي بيماري از پيشگيري و غذايي امنيت و ايمني

  
  سالمت نظام فلكسينري، شيگال ها، فوريت برابر در آمادگي اپيدمي،: كليدي هايواژه
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 در بهداشتي اقدامات مورد در ايذه بهورزان نگرش و آگاهي ارتباط بررسي
  اضطراري شرايط

  ١پور حسين ناصر  

 شهركرد،شهركرد،ايران، پزشكي علوم دانشگاه -شهركرد،شهركرد،ايران پزشكي علوم دانشگاه-١
hoseinpoornaser@yahoo.com  

  چكيده

 اضطراري شرايط در بهداشتي اقدامات زمينه در روستا بهداشت در پيشگام افراد بعنوان بهورزان :مقدمه
 در زاييبس نقش آنان آگاهي و نگرش بنابراين.دارند باليا وقوع از بعد و حين و قبل اي كننده تعيين نقش

 بهورزان نگرش وسطح آگاهي ارتباط بررسي حاضر مطالعه هدف. دارد باليا در بهداشتي اقدامات و مواجهه
  .است اضطراري شرايط در بهداشتي اقدامات مورد در ايذه درمان و بهداشت شبكه
 بهداشت شبكه بهورزان از نفر ١٦٤ ، است تحليلي - توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش :ها روش

 انبهورز نگرش و آگاهي "ساخته محقق پرسشنامه افراد، تمامي سپس و  انتخاب شماري تمام ايذه،بصورت
 را گرفت قرار تاييد مورد آن) α=٨٨/٠(پايايي و روايي ،كه"اضطراري شرايط در بهداشتي اقدامات مورد در

 بخش .بود بهورزان ويژه اضطراري شرايط در بهداشتي اقدامات كتاب حاضر پرسشنامه منبع.كردند تكميل
 دموا وبهداشت تغذيه"، " آب بهداشت"،"باليا با مقابله در آمادگي و پيشگيري"هايحيطه شامل آگاهي
 بخش در.بود"اجتماعي رواني هاي حمايت"و "مدفوع بهداشتي دفن "،"اجساد بهداشتي دفن" ،"غذايي
 شنق بودن مفيد به بهداشتي،باور هايسازه خطرپذيري باليا،احتمال وقوع احتمال چون باورهايي نگرش،
 انجام spss16 آماري افزار نرم از استفاده با نيز ها داده وتحليل تجزيه. شد سنجيده. باليا هنگام در بهورزان

 و اسپرمن آزمون از اي رتبه متغيرهاي بين همبستگي براي و اسكوير كاي آزمون از شدن دار معني براي و
  .گرديد استفاده پيرسون از اي فاصله
 و بود ٢٧/ ١±١/١ ، ١٠٠ از آگاهي نمره ميانگين. بودند مرد آنها %٥٦و ٣٨±٢/٧ سني ميانگين :ها يافته

 ايه حمايت"،"مدفوع بهداشتي دفن"،"اجساد بهداشتي دفن" به مربوط ترتيب به شده اخذ نمره كمترين
 نگرش و آگاهي بين و.بود مطلوب%٢٢و متوسط%٧٠/٧آنهاضعيف، %٣/٧نگرش.بود "اجتماعي رواني

)r=/278 (سن و آگاهي بين و )r=-0/039( جنس و )r=-0/006 (كار سابقه و)r=-0/112( سطح و 
  .شد مشاهده داري معني آماري رابطه) ٠/٢١٤( تحصيالت

 در بهداشتي اقدامات "زمينه در بهورزان آگاهي و نگرش ارتقاي راستاي در شودمي پيشنهاد: گيري نتيجه
  .شود گرفته نظر در آموزشي هاي برنامه "اضطراري شرايط

  
  اضطراري شرايط بهداشتي، بهورز،باليا،اقدامات آگاهي،نگرش،: كليدي هايواژه
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  اهكرمانش شهرستان پزشكي هايفوريت عملياتي پرسنل روان سالمت بررسي
  ١عبدي كيكاوس  

١-kavoos_abdi@yahoo.com- ، kavoos_abdi@yahoo.com 

  چكيده

 اختالالت شيوع زمينه در ايران و جهان مختلف كشورهاي در منتشرشده آمار به نگاهي با :هدف و زمينه
 عملال عكس توانايي با حساس مشاغل و دولتي هاي-ارگان در خصوص به مسله اين بررسي اهميت به رواني
 اين از و است افراد كلي سالمت از جنبه واقع در روان سالمت. شود-مي افزوده درماني كادر جمله از سريع

 انشاهكرم شهرستان پزشكي هاي-فوريت عملياتي پرسنل در روان سالمت بررسي حاضر پژوهش از ما هدف رو
  .است بوده

 هاي-فوريت عملياتي پرسنل پژوهش، آماري جامعه.است مقطعي توصيفي نظر از پژوهش اين :كار روش
 نمونه عنوان به دسترس در صورت به نفر ٤٥ تعداد مذكور جامعه از كه است كرمانشاه شهرستان پزشكي
 هاي داده. گرفتند قرار بررسي مورد) GHQ-28(عمومي سالمت پرسشنامه از استفاده با و گرديده انتخاب
  .گرفتند قرار تحليل و تجزي مورد SPSS-16 افزار نرم از استفاده با آمده بدست
 ٨٤-٠ از كلي نمره سه، تا صفر( اي درجه چهار ليكرت روش از مذكور پرسشنامه گذاري نمره در :ها-يافته

 ،٨/٢٠ كلي روان سالمت نمره ميانگين داد نشان آمده بدست نتايج كه شده استفاده) ٢١-٠از ها مقياس و
 هاي-ويژگي بين و ٥/١ افسردگي عالئم ،٣/٧ اجتماعي عملكرد ،٥/٥ اضطرابي عالئم ،٤/٥جسماني عالئم

  .نشد ديده معناداري همبستگي رابطه روان سالمت هاي-مقياس و دموگرافيك
 ستد از به منجر تواند-مي آنها خطاي يك كه حساس مشاغل در افراد روانِ سالمت مطالعه با :گيري نتيجه

 زمينه در ارزشمندي اطالعات توان-مي شود منجر ديده-حادثه افراد به ناپذيرِ جبران صدمات يا جان دادن
 داد ارقر مربوطه مسئولين اختيار در رواني اختالالت بروز از پيشگيري و آموزشي درماني، هاي ريزي برنامه

  .برداشت گام عملياتي پرسنل شرايط كيفي ارتقاي جهت در و
 

  اهكرمانش رواني، اختالالت عملياتي، پرسنل پزشكي، هاي فوريت روان، سالمت: كليدي واژگان
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   بيمارستاني پيش اورژانس پزشكي هاي فوريت در تنش ايجاد عوامل بررسي
  علي صدرالهي

 و تفعالي كيفيت كه است مختلف زاي تنش عوامل با همراه پزشكي هاي فوريت عرصه در فعاليت :مقدمه
 رد تنش ايجاد عوامل بررسي مطالعه اين هدف. دهد مي قرار تاثير تحت را مراكز اين در شاغل افراد سالمت
  .بود گلستان غرب بيمارستاني پيش اورژانس پزشكي هاي فوريت

 ١٠٤ پژوهش نمونه. شد انجام ١٣٩٢ سال در كه بود مقطعي نوع از حاضر توصيفي مطالعه: روش و مواد
 گيرينمونه روش. بود گلستان استان بيمارستاني پيش اورژانس پزشكي هاي فوريت مراكز در شاغل تكنسين

 مقياس و دموگرافيك اطالعات پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار. شد انجام اي سهميه اي خوشه صورتبه
 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده. بود پزشكي هاي فوريت هاي تكنسين در زا تنش عوامل سنجس

 و واليس كروسكال يو، ويتني من آزمون و اسپيرمن همبستگي ضريب هايآزمون و توصيفي آمار, ١٦
  .شد وتحليلتجزيه P<0/ 05 معناداري سطح در چندگانه رگرسيون

. است تنش ايجاد عامل باالترين) درصد ٨/٧٩( نفر ٨٣ در بيماران اورژانسي پذيرش داد نشان نتايج: هايافته
 ٢/٤٤( نفر ٤٦ در پزشكي تجهيزات و امكانات كمبود و) درصد ٥١( نفر ٥٣ در استراحت به مربوط مشكالت

 مربوط) درصد ٥٣( اي جاده هاي فوريت مراكز در تنش عامل بيشترين. است تنش عوامل ديگر از) درصد
 ها آزمون نتايج .بود بيماران زياد تراكم و تعدد به مربوط) درصد ٤٥( شهري مراكز در و فعاليت محيط به

 سابقه ،)P=٠٠٣/٠( تحصيالت سطح R)=P، 362/0=٠٤١/٠( سن متغيرهاي در تنش عوامل بين داد نشان
 متغيرهاي. داشت وجود معناداري اختالف) P=٠٠٤/٠( بيمار همراهان تعداد ،R)=P، 372/0=٠٢/٠(كار

 تحصيالت و) p 361/0=Beta=٠٠١/٠( مناسب تجهيزات ،)p 289/0=Beta=٠٤٤/٠( تحصيالت ميزان
 و تحصيالت افزايش با. بود تنش عوامل در مؤثر كننده بينيپيش ،)p 411/0=Beta=٠١/٠( فرد همكار
  .شد تنش عوامل افزايش سبب كار سابقه افزايش. داشت كاهش تنش عوامل ميزان تجهيزات بهبود

 ايه صحنه در كاركنان فردي ايمني تامين پزشكي، هاي فوريت مراكز تجهيزات بهبود: گيري نتيجه
 پيش اورژانس پزشكي هاي فوريت مراكز در تنش عوامل كاهش در آنان علمي دانش ارتقا و اورژانس

  .است موثر بيمارستاني
  

  تنش پزشكي، فوريت بيمارستاني، پيش اورژانس،:  كليدي كلمات
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 فتن پااليشگاه كاركنان بين در شغلي استرس با آوري تاب ميزان بين رابطه
  ٩٥ سال شهرتبريزدر

  ٥عليزاده مهديه   ،٤رضائي هانيه   ،٣حقيقي مرتضي   ،٢فدايي زينب   ،١رضائي طيبه  

   ،Tayebe.rezayi86@gmail.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -تبريز مامايي و پرستاري دانشكده-١
 دانشكده-٣  ،zeinab_fada@yahoo.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -مرند سالمت آموزش مجتمع-٢ 

 ، -مرند واحد اسالمي آزاد دانشگاه-٤  ،haghighy.m@gmail.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت
tayebe.rezayi86@gmail.com،  تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده-٥ 

msc.alizadeh@gmail.com  
  

 از استرس عوامل با موثر سازگاري باعث ميتواند كه انسان هاي توانايي ترين مهم از يكي :هدف و زمينه
 نبي در شغلي استرس با آوري تاب ميزان بين رابطه بررسي هدف با حاضر پژوهش. است آوري تاب شود،

  .درآمد اجرا به تبريز شهر در نفت پااليشگاه كاركنان
 راحط شركت كاركنان كليه پژوهش اين آماري جامعه. است تحليلي -توصيفي نوع از پژوهش اين :كار روش

 اين در. شدند گيري نمونه تصادفي روش به نفر ٧٠ تعداد كه بود تبريز درشهر پااليشگاه نفت ساختمان
 پرسشنامه روايي. شد استفاده ديدسون، و كانر آوري تاب و) HSE( شغلي استرس پرسشنامه دو از پژوهش
 و٨٨/٠ شغلي استرس پرسشنامه براي كرونباخ، آلفاي آزمون با نيز آنها پايايي و تاييد متخصص اساتيد توسط

 آزمون(استنباطي آمار و آمارتوصيفي قسمت دو در هاداده تحليل و تجزيه. گرديد محاسبه٩١/٠ آوري تاب
  .پذيرفت انجام ٢٢ ويرايشSPSS با) پيرسون همبستگي ضريب
 ، ٠٧٠/١ و ٣٥/٣ برابر ترتيب به نقش:  ابعاد انحراف و ميانگين شغلي استرس پرسشنامه در :ها -يافته
 استرس كنترل ،٩٧٩/٠ و ٣٠/٣ همكاران حمايت ،٠/ ٩٩٨ و ٩٥/٢ مسئولين ،حمايت ٩٤٧/٠ و ٨١/٢ ارتباط

 ، نقش ابعاد بين. باشد مي ٧٦١/٠ و ٨٨/٣ برابر تغييرات بعد و ٧٤٤/٠ و ٧٦/٣ برابر تقاضا ،٩٧١/٠ و ٩٣/٢
 P<0/05.(دارد وجود معناداري رابطه آوري تاب ابعاد با تغييرات و تقاضا، كنترل، مسئولين، ،حمايت ارتباط

 وريآ تاب ابعاد با كار سابقه و سن اي-زمينه متغيرهاي همچنين و آوري تاب ابعاد و همكاران حمايت بين(. 
  .نگرديد مشاهده معناداري رابطه شغلي استرس و

 ترساس با مقابله براي عملي راهكارهاي ارائه و كاركنان پذيري استرس سطح از آگاهي با توانند مي مديران
 كه هايي انرژي تا بردارند گام سازماني و فردي پذيري فشار و تحمل قدرت افزايش جهت در آن، كاهش و

  .ودش گرفته كار به سازمان كيفيت و كميت ارتقاي جهت در گردد مي سازماني تنشهاي صرف ناخواسته

  نفت پااليشگاه كاركنان |آوري تاب |شغلي استرس: كليدي واژگان
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 رانامدادگ زندگي كيفيت بر استرس با مقابله هاي مهارت آموزش تاثير بررسي
  خوانسار احمر هالل جمعيت

  ١شاهي شهين  

  shahi.helal@yahoo.com احمر، هالل -جوانان امور - احمر هالل جمعيت -خوانسار-١

  
 بر استرس با مقابله هايمهارت آموزش آيا« كه هستيم پرسش به پاسخگويي دنبال به پژوهش اين در :مقدمه
 جمعيت كاركنان از نفر ٦٠ از كار اين انجام براي. »است؟ تأثيرگذار احمرهالل جمعيت امدادگران زندگي كيفيت

 تقسيم) نفر ٣٠( آزمون و) نفر ٣٠( گواه گروه دو در تصادفي صورتبه را هاآن و كرديم استفاده خوانسار احمرهالل
 استرس با مقابله هايشيوه و) WHOQOL-BREF( زندگي كيفيت ابعاد پرسشنامه دو از گيريبهره با و كرديم

)CISS (آزمون پس آزمون پيش طرح كوواريانس تحليل آزمون از استفاده با. شد آوريجمع موردنياز هايداده 
 همسئل( استرس با مقابله هايمهارت آموزش كه داد نشان نتايج و گرفت قرار ارزيابي مورد پژوهش در اجراشده

  .دارد تأثير خوانسار احمرهالل جمعيت امدادگران زندگي كيفيت بر) مدار اجتناب و مدار هيجان مدار،
 در پژوهش اين ها،داده آوريجمع نحوه اساس بر و است كاربـردي نوع از پژوهش اين اهـداف به تـوجه با :روش
 نظرانصاحب ديدگاه گردآوري منظوربه. گيردمي قرار آزمونپس و پيش با دوگروهي تجربي شبه توصيفي گروه

  .است شدهاستفاده آزمايشي نيمه رويكرد از آن اهميت درجه بندي-رتبه و خاص موضوع اين مورد در
 روهگ دو به تصادفي صورتبه هاآن سپس. شدند انتخاب تصادفي صورتبه نفر ٦٠ جامعه بين از پژوهش اين در

 موزشآ تحت آزمودني گروه سپس. شد گرفته آزمونپيش گروه دو هر در سپس. گرديدند تقسيم آزمودني و گواه
  .آمد عمل به آزمونپس گروه دو هر از نيز آموزش از بعد و گرفت قرار

 كيفيت رب مدار مسئله تحقيق، اصلي فرضيه سه به توجه با  مقابله مهارت آموزش اثربخشي بررسي جهت :هايافته
 احمرهالل جمعيت امدادگران زندگي كيفيت بر مدار ،اجتناب زندگي كيفيت بر مدار ،هيجان امدادگران زندگي

  .است شدهاستفاده متغيري تك كوواريانس تحليل آزمون از خوانسار
 عضويت برحسب زندگي كيفيت نمرات ميانگين بين كه دهدمي نشان كوواريانس آزمون نتايج: گيرينتيجه
 و F= ٠٣٥/٣٤١( دارد وجود معناداري تفاوت آزمونپس مرحله در) كنترل گروه و آزمايشي گروه( گروهي

٠١/٠P>(رخوانسا احمرهالل جمعيت امدادگران زندگي كيفيت بر مدار مسئله مقابله مهارت آموزش بنابراين ؛ 
 كه دهدمي نشان نتايج بنابراين است؛ بوده درصد ٣/٩٥ آزمونپس مرحله در تأثير اين ميزان. است بوده مؤثر

 همكاران و زرگر ،)١٣٩٠( همكاران و نادري ، بامطالعه پژوهش اين هاييافته. شودمي پذيرفته پژوهش اول فرضيه
  .دارد توافق) ١٣٨٩( همكاران و مسعود مير و) ١٣٩١(

 تجمعي امدادگران استرس، با مقابله هايمهارت آموزش زندگي، كيفيت استرس،: كليدي واژگان
  احمر هالل
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 ديدگان آسيب روان سالمت بر اجتماعي -رواني هاي حمايت آموزش اثربخشي
  ايالم استان مورموري زلزله

  ٥خالد رستگار امير ،٤عليپور فردين ،٣يزدي باقري سيدعباس ،٢عسكري امير ،١عينعلي سعيدرضا

١-saeedeynali@gmail.com- احمر، هالل saeedeynali@gmail.com،   
 ٢askari1407@yahoo.com - - ايران، هالل askari1407@yahoo.com،  

sabagheri@yahoo.com- احمر، هالل - ٣ sabagheri@yahoo.com،   
barbodalipour@gmail.com-بهشتي، دانشگاه علمي هيات - ٤ barbodalipour@gmail.com،   

amir_rastegarkhaled@yahoo.com- شاهد، دانشگاه علمي هيات - ٥ 
amir_rastegarkhaled@yahoo.com  

  

 اجتماعي و رواني حمايت كند،-مي بروز بحران بعداز مدتها رواني هاي-بيماري از بسياري :هدف و زمينه
 اين اجراي از هدف. بكاهد بازماندگان در آسيب ميزان و شدت از پيشگيرانه و حمايتي اقدامات با تا ميكوشد
 زلزله ديدگان آسيب روان سالمت بر اجتماعي رواني حمايت جامع خدمات اثربخشي بررسي مطالعه،

  .بود) ١٣٩٣ - ايالم( مورموري
 آزمون پس -آزمونپيش از آن ودر بوده اي -مداخله آزمايشي نيمه هاي-طرح نوع از پژوهش اين :كار روش

 ،مورموري كالت زده زلزله منطقه در موجود خانوارهاي بين از مطالعه اين آماري نمونه. است گرديده استفاده
 نمره و داشتند شركت روان سالمت وضعيت بررسي در كه ،)مرد ٢٠ و زن ٢٠( باالتر و سال ١٥ افراد نفر ٤٠
 قرار واهگ و آزمايشي گروه دو در تصادفي بطور سپس و انتخاب بود ميانگين از باالتر معيار انحراف يك آنها
 ريبيما سابقه عدم زلزله، وقوع هنگام به منطقه در حضور ها، آزمودني ورود معيار تحقيق اين در. شدند داده

 مودنيآز تمامي. بود بررسي زمان در جسمي ناتواني و معلوليت نداشتن و زلزله وقوع از قبل رواني و رفتاري
 ،روان سالمت بررسي جهت استفاده مورد ابزار ، شدند همتاسازي سني گروه و جنس نظر از مطالعه اين هاي

 خدمات ساعته ٢ جلسه ٦ تحت آزمايش گروه آزمودنيهاي. بود) GHQ-28( عمومي سالمت پرسشنامه
 ههمواج – ذهني تصويرسازي هاي تكنيك – شناختي روان بازگويي:  شامل اجتماعي رواني حمايت آموزشي

 ترساس كاهش روشهاي و پرخاشگري با موثر مقابله شيوه – سازي آرام هاي تكنيك – حادثه تجربه با موثر
 آزمون راستاي در ننمودند، دريافت آموزشي هيچگونه گواه گروه هاي آزمودني كه حالي در گرفتند، قرار

 ينا نتايج. گرديد استفاده) مانكوا( متغيري چند و متغيره يك كواريانس تحليل مستقل، t از ها فرضيه
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS-١٨كامپيوتري افزار نرم توسط پژوهش،

 در مورموري زلزله از بازمانده باالتر و سال ١٥ افراد كل نمره روي بر يكراهه كوواريانس تحليل :ها يافته
 مي بنابراين،. دارد وجود دار معني تفاوت گواه و آزمايشي هاي گروه بين كه داد نشان GHQ-28 پرسشنامه

 كاهش موجب داري معني بطور است توانسته اجتماعي رواني حمايت جامع خدمات آموزش كه گفت توان-
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 گواه گروه به نسبت آزمايشي گروه در باالتر و سال ١٥ افراد در GHQ-28 پرسشنامه در افراد نمره ميانگين
 جسماني( روان سالمت هاي مولفه بهبود موجب مداخالت اين داد نشان پژوهش اين نتايج همچنين. گردد

 واهگ گروه به نسبت آزمايش گروه بزرگسال بازماندگان در) افسردگي و اجتماعي عملكرد اضطراب، سازي،
  .است گرديده
 روان سالمت ارتقاي بر داري معني بطور اجتماعي رواني حمايت جامع خدمات آموزش :گيري نتيجه

 ارائه بيعي،ط بالياي از ناشي بازماندگان پذيري آسيب به توجه با.  تاثيرميگذارد زلزله از بازمانده بزرگساالن
  .رسد مي بنظر ضروري امري اجتماعي رواني حمايت جامع خدمات

  
  GHQ-28 زلزله، ديدگان آسيب اجتماعي، رواني حمايت جامع خدمات: كليدي هاي واژه
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  ١٣٩٤ سال در آذربايجانشرقي استان اي جاده حوادث وضعيت بررسي
  ٢جوهري مريم ،١اسكويي پور قاسم هادي

   ،hadi5079@gmail.com شرقي، آذربايجان استان احمر هالل جمعيت --١
  johari.health@gmail.com تبريز، شهرستان بهداشت مركز --٢ 

  

 از ما كشور نظير توسعه حال در كشورهاي در بويژه رانندگي حوادث،تصادفات ميان از :هدف و زمينه
 و نفر ٢٨٠٠٠ حدود مرگ باعث اي جاده تصادفات ايران در ساله همه. است برخوردار بااليي اهميت

 هزينه دالر ميليارد ٦ ساالنه اي جاده حوادث از ناشي ميرهاي و مرگ. گردد مي نفر ٣٠٠٠٠٠ مصدوميت
 اين از هدف. است كشور ملي ناخالص توليد درصد ٥ از بيش معادل كه كند، مي تحميل ايران اقتصاد بر

  .باشد مي  آذربايجانشرقي استان اي جاده حوادث وضعيت بررسي مطالعه
 ادهج حوادث وضعيت بررسي منظور به. باشد مي مقطعي – توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش :كار روش

 اطالعات آوري جمع با. است گرفته صورت ٠١/٠١/٩٥ لغايت ٠١/٠١/٩٤ مورخ از آذربايجانشرقي استان اي
 نرم در حاصله اطالعات تحليل و تجزيه و آذربايجانشرقي استان اي جاده ونجات امداد پايگاههاي در موجود

 مصدومين تفكيك، به اي جاده ميرهاي و مرگ داده، رخ اي جاده حوادث انواع بررسي به  SPSS16 افزار
  .شد پرداخته ، حوادث از ناشي
 ٠٢/٥٥ داد نشان بود، حادثه مورد ٣٥٨٢ شامل كه شده آوري جمع هاي داده وتحليل تجزيه :ها-يافته
 بر درصد ٦٧ شده گزارش مرگ مورد ١٧٢ از. باشد مي فوتي درصد ٨/٤ و مصدوم ديدگان حادثه از درصد

 مانع با برخورد و خودرو انحراف اثر بر درصد ٢/٥ و خودرو واژگوني اثر بر درصد ٣/٢٧ ، خودرو دو برخورد اثر
 واژگوني اثر بر درصد ١/٣٩برخورد، اثر بر درصد ٠٤/٥١ گزارشي مصدوميت مورد ١٩٧١ تعداد از و باشد، مي

  .است بوده مانع با برخورد و خودرو انحراف اثر بر درصد ٥/٩ و خودرو
 دثحوا در مير و مرگ سهم بيشترين ، حاضر مطالعه از آمده بدست هاي يافته به توجه با :گيري-نتيجه

 تاثير حوادث اين ايجاد در كه بوده خودرو واژگوني و باهم خودرو دو برخورد به مربوط ترتيب به اي جاده
 راستا اين در. باشد مي خودروها ايمني و ها جاده مناسب كيفيت عدم و انساني خطاي عوامل ترين گذار
 افراد، به اي جاده ايمني اصول آموزش ، تصادفات از ناشي مير و مرگ و اي جاده حوادث كاهش براي

 در تواند مي رانندگي و راهنمايي قوانين بهينه اجراي و خودروها ايمني و كيفي ارتقا ها، جاده بهسازي
  .باشد گذار تاثير اي جاده حوادث بروز كاهش

 

  شرقيآذربايجان تصادفات، اي، جاده حوادث: كليدي هاي واژه
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  ١٣٩٤ سال در همدان استان ارتباطي محورهاي ترافيكي خيز حادثه نقاط بررسي
  ٣جم بيرامي مهدي   ،٢معصومي حبيب   ،١دانشگري مجتبي  

 علوم-٢  ،m_beyramijam@yahoo.com پزشكي، فوريتهاي و حوادث مركز -همدان پزشكس علوم-١
 علوم دانشگاه-٣  ،m_beyramijam@yahoo.com پزشكي، فوريتهاي و حوادث مركز -همدان پزشكس

 توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه -فوريتها و باليا در سالمت تحقيقات مركز -توانبخشي و بهزيستي
m_beyramijam@yahoo.com  

  

 جامعه راداف تمامي مستقيم شدن درگير شانس و زياد شدت باال، فراواني دليل به رانندگي تصادفات :مقدمه
 و يريپيشگ در اي مالحظه قابل نقش تواند مي خيز حادثه نقاط شناسايي و بوده برخوردار بااليي اهميت از

 رخيب دليل به كه هستند مسير يك از بخشي خيز حادثه نقاط. باشد داشته مير و مرگ و تصادفات كاهش
 بررسي هدف با حاضر مطالعه. دارد وجود آنها در تصادف و خطر وجود پتانسيل موجود شرايط و ها فاكتور از
  .شد انجام ١٣٩٤ سال در همدان استان ترافيكي خيز حادثه نقاط شناسايي و

 تمديري مركز ترافيكي حوادث شده تكميل هاي فرم از مقطعي، – توصيفي مطالعه اين در :مطالعه روش
 دينب. گرديد استفاده خيز حادثه نقاط تعيين و اطالعات آوري جمع جهت همدان استان پزشكي فوريتهاي و

 بررسي مورد ١٣٩٤ سال در ١١٥ هاي ماموريت ثبت سامانه در شده تكميل هاي ماموريت فرم تمام منظور
  .گرفت قرار

 نتري پرحادثه كه گرديد شناسايي استان سطح در خيز حادثه نقطه ٥٨ مجموع در نتايج، به توجه با :نتايج
 نقاطي اين بر عالوه. شد مشخص "فرودگاه بلوار ، ساوه به همدان خروجي "نقطه تصادف، مورد ٥٣ با نقطه
 فامنين، – كبودراهنگ محور تصادف، مورد ٣٣ با دهديوان -زرق پيچ حوالي ساوه -همدان محور: چون

 رزن محور و گنبد از بعد كيلومتر ٥ مالير، -همدان محور تصادف، ٣٢ با مفتح شهيد برق نيروگاه روبروي
. گرفتند قرار بعدي هاي رده در تصادف مورد ٣٠ با سيمان كارخانه -جاميشلو روستاي محدوده در همدان

 "گرمك گردنه محدوده ، آوج رزن محور" خيز، حادثه نقطه ترين آور مرگ مطالعه، نتايج اساس بر همچنين
  .گرديد مشخص فوتي نفر ٦ با

 رپ ارتباطي هاي مسير و خيز حادثه نقاط داراي همدان استان كه داد نشان نتايج :گيري نتيجه و بحث
  .دباشن داشته را الزم هاي ريزي برنامه نقاط اين اصالح براي مسئولين كه دارد جا و بوده ترافيكي خطر

  
  تصادف خيز، حادثه نقاط ترافيكي، حوادث :كليدي كلمات
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  باليا و حوادث در حادثه از پس استرس اختالل
  ١صياديان مريم

١-- ، maryamsayadian1394@gmail.com 

 ايران، كرمانشاه، پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي، دانشكده هوشبري، كارشناسي دانشجوي صياديان، مريم
   maryamsayadian1394@gmail.com:ايميل

  

 مختلف هاي جنبه تواند مي كه بوده باليا و حوادث از پس عوارض جمله از رواني اختالالت: هدف و زمينه
 ييباال شيوع كه اختالالت اين از يكي. دهد قرار تاثير تحت را حادثه دچار افراد اجتماعي و شخصي زندگي

ــترس اختالل دارد ــت) PTSD( حادثه از پس اس ــناخت رو اين از. اس  از يكي آن با مقابله و اختالل اين ش
  .شود مي محسوب حوادث در رواني سالمت تامين هاي جنبه
له اين در تحقيق روش: كار روش قا عداد آن در كه بوده مروري م له ١٥ ت قا  بدون مروري و تحقيقي م

يت حدود ماني م نه در ز ـــترس اختالل زمي ثه از پس اس گاه در حاد عاتي هاي پاي  ،Pubmed(اطال
Googlescholar ،Sid،Scopus،Ovid ،Science Direct (هاي كليدواژه از اسـتفاده با PTSD، حوادث 

  .گرفتند قرار بررسي مورد و شده جستجو چكيده يا عنوان در رواني سالمت و
سايي موارد: ها يافته ستفاده حادثه، اندگانبازم با گيرانه پيش هاي مشاوره پذير، آسيب افراد شنا  روش زا ا
ـــترس، كنترل هاي ـــيت اس ـــاس  ارائه دارويي، و درماني مداخالت دهنده، تكان تجربه پذيرش زدايي، حس

ـــانحه از پس و قبل هاي آموزش مدت، بلند درماني خدمات  به عاطفي، هاي حمايت ،PTSD زمينه در س
ــترس، از بهبودي فرآيند آموزش كاوي، روان زمينه در متخصــص نيروهاي كارگيري  رابطه يك برقراري اس

سط دار معني هاي فعاليت انجام بيمار، با انگيز اعتماد  المتس كادر افراد رواني سالمت به توجه و بيمار تو
 درمان و گيري پيش جهت در مهم اقدامات عنوان به توانند مي ديده حادثه افراد با مكرر مواجهه ســبب به

PTSD گيرند قرار توجه مورد.  
شايند پيامدهاي و اجتماع در اختالل اين تاثير و اهميت دليل به: گيري نتيجه شي ناخو س آن از نا  اييشنا
 هاي حمايت قبيل از صحيح و زودهنگام مداخله و سانحه از پس هاي مشاوره انجام با خطر معرض در افراد

ـــتفاده و اجتماعي و عاطفي  و الزم بيماران بهبودي و عالئم كاهش جهت مذكور درماني هاي روش از اس
  .رسد مي نظر به ضروري

  
  رواني اختالالت باليا، و حوادث حادثه، از پس استرس اختالل: كليدي هاي واژه
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 ديدگاه از باليا برابر در آمادگي همگاني آموزش نيازهاي و وضعيت بررسي
  تهران شهر ساكنان

  ٥اسكاش حميدرضا   ،٤سلطاني احمد   ،٣نژاد هادي شروين ،٢فتحي شاهين   ،١نجفي مهدي  

 ايران، هالل عالي آموزش موسسه -ايران هالل عالي آموزش موسسه -١ پالك -ايتاليا خيابان -تهران-١
najafirc@gmail.com،  تهران-٣  ، نجات، و امداد سازمان -نجات و امداد سازمان -خليج خيابان -تهران-٢- 

 سازمان -خليج خيابان -تهران-٤  ، تهران، استان احمر هالل جمعيت -تهران استان احمر هالل جمعيت -ويال خيابان
  ايران، هالل عالي آموزش موسسه -١ پالك -ايتاليا خيابان -تهران-٥  ، نجات، و امداد سازمان -نجات و امداد

  
 همگاني آموزش باليا، و حوادث برابر در جامعه و هاخانواده افراد، آمادگي مهم و اصلي عوامل از :هدف و زمينه
 براي همگاني آموزش نيازهاي و وضعيت خصوص در تهران مردم نظر باره در اندكي هايپژوهش كنون تا. است

 اكنانس ديدگاه از باليا با مواجهه براي همگاني آموزش وضعيت پژوهش، اين در. است گرفته صورت باليا با مواجهه
  .گرفت قرار بررسي مورد خصوص، اين در آنان شده اعالم نيازهاي همچنين و تهران شهر

 استفاده پژوهش انجام براي مقطعي طرح از مطالعه، اين در. است توصيفي ايمطالعه پژوهش، اين :كار روش
 اين آماري جامعه. است شده گردآوري تهران شهر در ١٣٩٣ ماه آذر زماني مقطع در پژوهش هايداده. شد

 ايخوشه گيري نمونه روش از استفاده با كه بودند تهران شهر در ساكن سال ١٥ باالي افراد از نفر ٦٢٠ مطالعه،
 توسط كه بود ايپرسشنامه ها،داده آوريگرد ابزار. شدند انتخاب تهران شهر گانه٢٢ مناطق از اي مرحله چند
  .گرفت رارق استفاده مورد توصيفي آمار روشهاي تحقيق، متغيرهاي توصيف براي. شد تدوين و تهيه پژوهش گروه

 الياب وقوع از بعد و حين قبل، بايد كه اقداماتي باره در را خود آگاهي ميزان دهندگان،پاسخ درصد ٩٣/٣ :هايافته
 هايآموزش باره در دهندگانپاسخ كلي نگرش نمره متوسط. دانستندمي متوسط از كمتر و متوسط دهند، انجام

 ميزان ،)درصد ٥/٥٨( دهندگانپاسخ بيشتر. بود مثبت ،»باليا وقوع از بعد و حين قبل، الزم اقدامات« به مربوط
 ارزيابي كم حد در را»باليا وقوع از بعد و حين قبل، الزم اقدامات« به مربوط موضوعات آموختن براي خود اقدام

  .كردند
 از شده اعالم نيازهاي و باليا برابر در خود آمادگي ميزان از تهران شهر ساكنان ارزيابي به توجه با :گيرينتيجه
 اعالم ازهايني و واقعي نيازهاي به توجه بين بايد همگاني، آموزش با مرتبط ريزانبرنامه و سياستگزاران آنان، طرف
  .شود برآورده نيز آنان واقعي نيازهاي مردم، در رغبت ايجاد ضمن تا سازند برقرار را تعادلي مردم، شده

  
  آموزشي نيازهاي |آمادگي |همگاني آموزش: كليدي هاي واژه
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  رانندگي و راهنمايي عالئم طراحي در ارگونومي علم كاربرد
  ١عمران زاده حبيب ياسمن  

١-- ، y_habibzadeh@yahoo.com 

  
 انرانندگ به پيام انتقال جهت تصويري هاي واسطه عنوان به رانندگي و راهنمايي تابلوهاي :هدف و زمينه
 ؤثرم ميتوانند شرطي به تابلوها اين. كنند مي ايفا ترافيكي حوادث ويژه به حوادث كاهش در مهمي نقش
. دباش ارگونومي اصول با منطبق و انساني هاي محدوديت و ها توانايي اساس بر آنها طراحي كه شوند واقع
 بر آن تاثير و رانندگي و راهنمايي تابلوهاي طراحي در ارگونومي علم كاربرد بررسي مطالعه ازاين هدف لذا

  .باشد مي ترافيكي حوادث كاهش
 ياينترنت جستجوهاي و اي كتابخانه مطالعات اساس بر كه است مروري مقاله يك حاضر، پژوهش :كار روش

 با و science direct، springer ،ovid ، pubmed ، proquest همچون معتبر اي داده هايپايگاه در
 ٢٠٠٦ سال از ترافيكي، حوادث و طراحي رانندگي، و راهنمايي عالئم و ارگونومي كليدي كلمات از استفاده

 موردبررسي و انتخاب مرتبط مقاله ١١ شده،استخراج مطالعه ٢٠ ميان از درنهايت. است شدهانجام ٢٠١٦ تا
  .گرفتند قرار

 اندارداست قبيل از رانندگي عالئم طراحي در ارگونومي اصول به توجه دهند مي نشان مطالعه اين هاي يافته
 دقت و سرعت و اندازه و شكل رنگ، نظير بصري هاي ويژگي به توجه و بودن آشنا و بودن سازگار بودن،

 تهپرداخ آن به مقاله متن در مبسوط صورت به كه كاهد مي حوادث بروز از و داده افزايش را رانندگان واكنش
  .است شده
 ندگانران به عالئم پيام از تري درست درك رانندگي، و راهنمايي تابلوهاي طراحي در ارگونومي اصول به توجه
 با لذا. شود مي كاسته ترافيكي و اي جاده حوادث از بسياري بروز از العمل، عكس زمان كاهش با و داده

 حوادث روزب از و افزود عالئم اين اثربخشي بر توان مي ترافيكي تابلوهاي طراحي در ارگونومي علم از استفاده
  .آورد عمل به جلوگيري ممكن حد تا
  

  ترافيكي حوادث |طراحي |رانندگي و راهنمايي تابلو | ارگونوميكليدي:  هاي واژه
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  باليا با مقابله در پااليشگاهي صنايع كاركنان مثبت ايمني جو تاثير
  ٣زماني اهللا امان   ،٢مرزاله احمدي ميالد   ،١پيروي رضا محمود  

   ،peyravi110@gmail.com شيراز، پزشكي علوم دانشگاه -شيراز پزشكي علوم دانشگاه-١
   ،miladahmadimarzaleh@yahoo.com شيراز، پزشكي علوم دانشگاه -شيراز پزشكي علوم دانشگاه-٢ 

  irana53@yahoo.com شيراز، پزشكي علوم دانشگاه -شيراز پزشكي علوم دانشگاه-٣ 

  
 اثرات الياب حال اين با. هستند پايدار توسعه اصلي محور انساني منابع پيشرفته، مديريت در :هدف و زمينه
 بدون اي واقعه بال بهداشت، جهاني سازمان نظر از. گذارند مي كاركنان خصوص به ها انسان روي مخربي
 كه اي هنشد ريزي برنامه و منتظره غير رويداد يا و شده تعريف شود، تشخيص قابل آسيب موجب كه سابقه

 زا بيش هاي واكنش موجب كه اي مترقبه غير جريانهاي بروز ديگر مفهوم به و شود جرح موجب تواند مي
 هنحو از كاركنان مشترك هاي بينش توصيف در كه است اي واژه ايمني جو. شود جامعه و فرد توانايي حد

 رساختزي عنوان به ها پااليشگاه اهميت به توجه با .گيرد مي قرار استفاده مورد كار محيط در ايمني مديريت
 مقابله رد پااليشگاهي صنايع كاركنان مثبت ايمني جو تاثير بررسي هدف با پژوهش اين كشور؛ هر مهم هاي

  .گرفت انجام باليا با
 هاي اهپايگ در بحران و باليا پتروشيمي، ايمني، جو كليدي كلمات از استفاده با مطالعه اين در :كار روش
 نيز مطالعه چند و شد انجام جستجو Google scholar, SID , PubMed , science Direct هاي داده

 و پژوهشي اصيل شاهدي، مورد مقطعي، مقاله ١٥٠٠٠ حدود مجموع در. گرفت قرار بررسي مورد ايران در
  .شد مطالعه اين وارد مقاله ١٥ "نهايتا كه. شد يافت مختلف اي داده هاي پايگاه توسط سردبير به نامه

 نايعص كاركنان در مثبت ايمني جو كه كند مي تبيين را مطلب اين گوناگون مطالعات نتايج :ها يافته
 مي محتاطانه اقدامات موجب ايمني جو همچنين. شود مي خطرناك رويدادهاي كاهش موجب پااليشگاهي

 رد ها آن بيشتر آوري تاب موجب كاركنان مثبت ايمني جو .دهد مي كاهش را پذيري ريسك سطح و گردد
  .گردند مي بر حادثه از قبل شرايط به تر سريع اند، ديده حادثه كه افرادي و. گردد مي باليا برابر

 تصميم نآ متعاقب. يابد مي افزايش پااليشگاه كاركنان ايمني عملكرد ايمني، جو افزايش با :گيري نتيجه
 راحتج همچنين و جاني هاي آسيب ميزان نتيجه در يافته؛ افزايش نيز باليا و بحراني شرايط تحت سازي
  .يابد مي كاهش كاركنان هاي

  
  پتروشيمي باليا، ايمني، جوكليدي:  هاي واژه
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 هاي مأموريت در شده فوت سالمندان شناختي جمعيت هاي ويژگي بررسي
  ٨٩-٩٤ هاي سال طي مازندران ١١٥ اورژانس

  ٤خطير احمدي مريم   ،٣پور اشك ذكريا   ،٢طالبي حسن   ،١نژاد هادي زويا  

   ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-١
    ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٢

   ،h.tghems@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٣
  h.tghems@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٤

  

 مندسال جمعيت ، عمر طول ميانگين افزايش آن متعاقب و بهداشتي اصول رعايت افزايش با :هدف و زمينه
 سني گروه اين هاي آسيب ، جوامع در سالمندان جمعيت رفتن باال موازات به. است افزايش به رو جهان در
 سال ٥ طي در سالمندان شناختي جمعيت هاي ويژگي شناخت هدف با حاضر پژوهش. يابد مي افزايش نيز
  .شد انجام مازندران ١١٥ اورژانس هاي مأموريت در

 در شده پذيرفته باالتر و سال ٦٠ افراد اطالعات از ،)  تحليلي –توصيفي( مقطعي مطالعه دراين :كار روش
 صدمه نوع ، وقوع زمان ، ،تاريخ مأموريت نوع ، ،جنس سن چون مواردي سال، ٥ طي مازندران ١١٥ اورژانس

 و پيرسون دو كاي هاي آزمون و SPSS19 افزار نرم از ها داده ثبت از پس و گرديد استخراج فوت علت و
  .شد استفاده آماري آناليز فيشرجهت دقيق آزمون
 ٥٥٣٧ تعداد دوره، اين طي سالمندان در مازندران ١١٥ اورژانس مأموريت ٧٧٥٧٦ كل ازتعداد :ها يافته

 ٢٥٥.دادند مي تشكيل مردان را) %٥٨,٥( نفر ٣٢٤٣ متوفيان ميان از.  بودند شده فوت سالمند )% ١٣/٧( نفر
 يبترت به ها فوتي غيرتصادفي علل ميان در. اند بوده تصادفي هاي مأموريت از ناشي شدگان فوت) %٨,٤(

. داشتند قرار اولويت در) %٩( و ) %١٦,١٨( ،) %٤١,١٥( ميزان به تنفسي و عروق و قلب ، قلبي ايست موارد
. گرديد ثبت)  %٤٤/٢٣( ظهر ١٢ الي صبح ٨ ساعات بين در و) %١١/٢٨( زمستان فصل در فوتي بيشترين

  )p<0/05.(داشت وجود معناداري آماري رابطه مأموريت محل و مرگ وقوع سال ، فوت و جنسيت بين
 در نيبيمارستا پيش فاز اهميت همچنين و سالمندان ميان در فوتي باالي درصد به توجه با:گيري نتيجه

 گروه ينا در بيمار خانواده و بيمار به آموزشي پيشگيرانه هاي برنامه ، مير و مرگ و ها معلوليت از پيشگيري
 مازندران سالمندان در عروقي – قلبي موارد پژوهش اين نتايج طبق. باشد مي اهميت حائز پرخطر سني

  .داد مي تشكيل را فوت موارد بيشترين
  

  شناختي جمعيت سالمند، ، بيمارستاني پيش اورژانس،كليدي:  هاي واژه
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ٢٢٥  
 

  ١٣٩٤ سال در ايالم پرستاران ديدگاه از بحران مديريت بررسي
  ٣توان حامد ،٢ازادي ارمان ،١صاحبي علي

١-nurse.sahebi@yahoo.com- ٢  ، ايالم، پزشكي علوم-arman7azadi@yahoo.com- پزشكي علوم 
  ايالم، پزشكي علوم -hamedtavan@gmail.com-٣  ، ايالم،

  
 اتيحي اهميت داراي بحراني هاي وضعيت با مقابله براي بيمارستاني آمادگي حاضر عصر در :هدف و زمينه

 رد بيمارستاني آمادگي از پرستاران عملكرد و دانش و نگرش ميزان بررسي هدف با مطالعه اين لذا. است
  .شد انجام بحراني وضعيت

 پرستاران از نفر ١١٢ پژوهش، هاي نمونه است، مقطعي توصيفي نوع از مطالعه يك حاضر پژوهش: كار روش
 پژوهش ابزار. شدند انتخاب شماري تمام صورت به كه بودند ايالم شهر آموزشي هاي بيمارستان در شاغل

 دانش مورد در سوال ٦ نگرش، مورد در سوال ١١ دمــوگــرافيك، اطالعــات بر عالوه كه بود نامه پرسش
 مرهن شيوه. داشت بر در را بحراني وضعيت در بيمارستاني آمادگي از پرستاران عملكرد مورد در سوال ٦ و

  .شد استفاده اطالعات آناليز براي SPSS V.19 افزار نرم از. بود قسمتي سه ليكرت صورت به گذاري
 بين. بود ٨٨/٣عملكرد نمره ميانگين و ٥/٩دانش نمره ميانگين و ٣٥/٢٧نگرش نمره ميانگين :ها يافته
 آماري ارتباط)  P= ٠٢٢/٠(نگرش و كار سابقه بين همچنين و) P=٠٢٧/٠( نگرش نمره و تحصيلي مدرك
  .داشت وجود معنادار
 وضعيت رد بيمارستاني آمادگي خصوص در مطلوبي نگرش داراي بررسي مورد پرستاران اغلب :گيري نتيجه
 رستارانپ بيشتر بحراني وضعيت در بيمارستاني آمادگي عملكرد و دانش بعد در حال اين با. بودند بحراني
  .بودند پاييني امتياز داراي

  
  بيمارستاني آمادگي |بحران مديريت |پرستاران |عملكرد |نگرش |دانش: كليدي هاي واژه
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  آذربايجان يزلزله ديدگان آسيب بين در) PTSD( تروما از پس استرس اختالل شيوع
  ٥خدايي فاطمه ،٤نژاد اسمعيل مهديه ،٣صادقپور سودا ،٢سيدرسولي آلهه ،١بلندقامت بهناز

 علوم انشگاهد مامايي، و پرستاري دانشكده ، -ايران تبريز، تبريز، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده ،-١
 علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده-٢  ،Bolandghamat.bhz@gmail.com ايران، تبريز، تبريز، پزشكي

 ايران، تبريز، تبريز، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده -ايران تبريز، تبريز، پزشكي
aleheseyedrasooli@yahoo.com،  راناي تبريز، تبريز، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده-٣- 

 دانشكده-٤  ،sevdasadr71@gmail.com ايران، تبريز، تبريز، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده
 تبريز، زشكيپ علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده -ايران تبريز، تبريز، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري

 تبريز، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده-٥  ،esmaeilnezhad21@gmail.com ايران، تبريز،
  ايران، تبريز، تبريز، پزشكي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشكده -ايران تبريز،

  
 ١٣٩١ سال در. است زلزله درگير اول كشور پنج جزء و طبيعي بالياي درگير كشور ده از يكي ايران :مقدمه

 كيلومتري ١٠ در ٦٫٣ گشتاوري بزرگاي با و اهر كيلومتري ١٧ در ٦٫٤ گشتاوري بزرگاي با لرزهزمين دو
 تاثيرات وجود اين با. گذاشت برجاي ديده آسيب و مجروح نفر ٥٠٠٠ از بيش و كشته نفر ٣٠٦ ورزقان،
 در تروما از پس استرس اختالل كهجاييآن از و رسد مي نظر به جدي بازماندگان روانشناختي و هيجاني

 پس اختالل شيوع تا شديم برآن لذا است شده گزارش درصد ٧٥ الي ٥ از جنگ و طبيعي بالياي و سوانح
  .بسنجيم اهر مردم دربين سانحه، اين بازماندگان بين در را تروما از

 در كه باال به سال١٨باالي افراد انتخاب با كه باشد مي مقطعي -توصيفي نوع از حاضر پژوهش :كارروش
 پرسشنامه. شدند انتخاب دسترس در گيري نمونه صورت به بودند اهر ساكن ١٣٩١ سال در زلزله زمان
 -PTSD Checklist ي پرسشنامه و دموگرافيك مشخصات به مربوط سواالت شامل استفاده مورد

Civilian Version (PCL-S (٨٥ تا ١٧ از بندي نمره با ليكرت اي درجه ٥ مقياس از استفاده با كه بود 
  .كند مي بندي درجه را مالك هر عاليم شدت
 رواني بيماري ي سابقه درصد ٤. بودند سواد با درصد صد و مونث دهندگان پاسخ درصد ٥٠ :ها يافته

 ذكر را دارو مصرف سابقه درصد ٨ و جسمي بيماري ي سابقه درصد ٧ و.) و وسواس اضطراب، افسردگي،(
  .بودند تروما از پس استرس اختالل دچار ٥٠ باالي نمره كسب به توجه با ها نمونه درصد ٧٣. بودند كرده
 وردم در تحقيق بزرگ هايزلزله پي در پي وقوع و منطقه بودن خيز زلزله علت به :گيرينتيجه و بحث

 ينا گوياي هم حاضر پژوهش نتايج و طلبد مي را سانحه از پس استرس اختالل و زلزله روانشناختي عوارض
  .سازدمي مطرح را پزشكي مداخالت ضرورت كه بوده شايع اهر زلزله بازماندگان در PTSD كه است مطلب

  
  باليا در سالمت |)PTSD(تروما از پس استرس اختالل |آذربايجان يزلزله: كليدي هاي واژه
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 -مورموري زلزله بازماندگان روان سالمت و اجتماعي سرمايه بين رابطه بررسي
  ١٣٩٣ سال در ايالم استان

  ٥حقيقي طيبه ،٤خالد رستگار امير ،٣عسكري امير ،٢يزدي باقري سيدعباس ،١حقيقي محبوبه

. ددرآين مزمن شكل به و شده پايدار ميتوانند بحران يك از ناشي روحي و جسمي پيامدهاي :هدف و زمينه
 يروان و اجتماعي حمايت افزايش با را سوانح با مقابله مانند زندگي فشارهاي اثرات اجتماعي سرمايه وجود

 مسئوليتهاي پذيرش باعث متقابال خود كه ميگردد فرد روان سالمت بهبود باعث نهايتا و ميدهد كاهش
 بازماندگان روان سالمت و اجتماعي سرمايه بين رابطه بررسي" پژوهش اين هدف رو ازاين. ميگردد اجتماعي

  .است ")ايالم( ١٣٩٣ مورموري زلزله
 هپرسشنام اطالعات آوري جمع ابزار.  است همبستگي نوع از توصيفي و پيمايشي مطالعه اين :كار روش

 بازماندگان از نفر ٤٠٠ كه ميباشد) GHQ-٢٨( روان سالمت و) ٢٠٠٠ اونيكس و بولن( اجتماعي سرمايه
 براي .گرديدند انتخاب سيستماتيك تصادفي و اي خوشه روش به كه اند كرده تكميل مورموري ١٣٩٣ زلزله
 شده استفاده متغيره چند رگرسيون و پيرسون همبستگي و t آزمونهاي ، SPSSافزار نرم از ها داده آناليز
  .است

 بعد دارد، وجود داري معني رابطه ، مطالعه مورد بازماندگان روان سالمت و اجتماعي سرمايه بين :ها يافته
 اريانسو تبيين براي بين پيش متغير قويترين سالمت اجتماعي عملكرد بعد و اجتماعي سرمايه ارتباطي
 پذيري آسيب از اجتماعي سرمايه و روان سالمت نظر از زنان. اند بوده اجتماعي سرمايه و روان سالمت
  .برخوردارند مردان به نسبت بيشتري
 يتوضع از باشند برخوردار بيشتري اجتماعي سرمايه از افراد هراندازه ميدهد نشان نتايج :گيري نتيجه
 هاي نقش پذيرش نظر از تر مطلوب روان سالمت با افراد طرفي از و مندند بهره تري مطلوب روان سالمت

  .است مولفه دو اين دوطرفه رابطه بيانگر كه پذيرترند مسئوليت اجتماعي
  

  مورموري زلزله روان،بازماندگان سالمت اجتماعي، سرمايهكليدي:  هاي واژه
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 زلزله وقوع اجتماعي هاي پيامد درمورد تهراني شهروندان نگرش بررسي
  تهران شهر احتمالي

  ١زاده نقي اسيه -

  naghizadeh_as85@yahoo.com احمر، هالل جمعيت --١

  
 خود برون و درون در آورده ارمغان به خود ساكنان براي كه رفاهي و آسايش دركنار آن در زندگي و شهر

 كه تاس طبيعي هاي پديده از نمونه يك زلزله دارد، همراه به نيز را فراواني انساني طبيعي، منشأ با خطرات
 آنها شهرهاي بر اخص بطور و توسعه حال در كشورهاي منجمله پذير آسيب كشورهاي در خود وقوع با

 كاهش و بحران مديريت در اقدامات مهمترين از حتم بطور.آورد مي بار به را سنگيني خسارات و تلفات
 دانش و اهيآگ ميزان و زلزله به نسبت افراد نگرش فهم. است پيشگيرانه فعاليتهاي زلزله از ناشي هاي آسيب

 فهد با حاضر تحقيق. رساند ياري افراد گروهي رفتار بيني پيش در را ريزان برنامه تواند مي شهروندان
. ستا گرفته انجام تهران شهر در احتمالي زلزله وقوع اجتماعي پيامدهاي به نسبت تهراني شهروندان بررسي

 نوع زا تحقيق .است شده استفاده مرتون و دوركيم ، پارسونز سيستمي ديدگاه از نظري ديدگاه بخش در
. است ودهب بسته سؤاالت با ساخته محقق ي پرسشنامه اطالعات، گردآوري ابزار و پيمايشي  روش با توصيفي

 بين از كه باشد مي ١٣٩٠ سال سرشماري اساس بر  تهران شهر شهروندان كليه شامل تحقيق آماري جامعه
-اجتماعي پايگاه اساس بر اي سهميه گيرينمونه صورت به نفر ٤٠٠ كوكران فرمول از استفاده با آنها

 عامل نميا از داد نشان وريماكس چرخش از پس عاملي تحليل نتايج. شدند انتخاب نمونه عنوان به اقتصادي
 ، اقتصادي اثرات عامل تهران، شهر احتمالي ي زلزله اجتماعي پيامدهاي به نگرش ي گانه هشت هاي

 نتري پايين در خصوصي حريم حفظ هشتم عامل و بوده دارا را ويژه ارزش ترين باال جمعيتي و بهداشتي
 نشانگر كه بوده ٦٥/٠ از بيشتر ها مقياس خرده تمامي پايايي ضريب ميزان همچنين  .گرفتند قرار رده

 طلوبيم حد در زلزله به نسبت شهروندان حساسيت ميزان داد نشان توصيفي نتايج. است مطلوب پايايي
 رايب. دارند خوب روبه متوسط ديدگاهي احمر هالل سازمان عملكرد به نسبت شهروندان حاليكه در نيست
 و كراههي واريانس تحليل و پيرسون همبستگي آزمون از وابسته متغير بر مستقل متغيرهاي تأثير آزمون

 يتحساس با زلزله اجتماعي پيامدهاي به شهروندان نگرش ارتباط از حاكي نتايج كه شد استفاده راهه چند
  .باشد مي احمر هالل سازمان عملكرد و اقتصادي -اجتماعي پايگاه و زلزله به نسبت

  
  زلزله-تهران-اجتماعي پيامدكليدي:  هاي واژه
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The Effectiveness of International Humanitarian Assistance 
at Bam Earthquake: Regional Stakeholders Viewpoints 

Shandiz Moslehi1, Ali Ardalan2, Daniel Tirone3, William Waugh4, Ali Akbarisari5, 
Majid Ashrafganjoei6 

 

Introducation and Objective: The objective of this study was to assess the 
effectiveness of one of humanitarian assistance organizations at Bam earthquake.  
Methods: We conducted a qualitative study and interviewed with regional 
stakeholders who had an official position at Bam earthquake.  
Results: Women’s empowerment, involvement of the affected population in relief 
actions, respect culture and humanitarian principals were the strengths of the studied 
organization, while focus on changes in lives of target groups, economic growth and 
poverty reduction were the main weaknesses. Conclusion: The results of this study 
could be useful for decision makers, and humanitarian assistance organizations to 
improve the effectiveness of international affairs. 
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  كرمانشاه پزشكي هاي فوريت هوايي اورژانس ماموريتهاي بررسي
  محمدخاني مهناز

. ودش مي محسوب انتقال راههاي سريعترين جزو بيماران و مصدومين انتقال جهت بالگرد از استفاده :هدف
 هوايي اورژانس استان، چندين با همزمان. دارد فعاليت استانها اكثر در هوايي اورژانس ايران در امروزه

 اين انجام از هدف. نمود آغاز را خود فعاليت ١٣٩٣ سال ماه مرداد از كرمانشاه در نيز پزشكي فوريتهاي
 انجام ماموريت تعداد پرواز، درخواست تعداد نظر از EMS هوايي اورژانس هاي ماموريت بررسي مطالعه
 احدو اين فعاليت شروع زمان از.  و استارت زمان متوسط پرواز، منطقه شده، جابجا بيماران تشخيص گرفته،

  .باشد مي كرمانشاه استان در
 تهايماموري كليه اطالعات شامل پژوهش منابع. باشد مي مقطعي توصيفي مطالعه يك حاضر مطالعه: روشها

 باشد مي ١٣٩٥ ماه مهر ٣٠ لغايت ١٣٩٣ ماه مرداد اول از كرمانشاه استان ١١٥ هوايي اورژانس شده انجام
  .است شده گردآوري EOC واحد و ١١٥ پيام مركز مستندات از كه

) ماه ٢٧ زماني بازه در( ١٣٩٥ مهر ٣٠ تا كرمانشاه در EMSهوايي اورژانس فعاليت ابتداي از : ها يافته
 ختم ماموريت به درصد ٣٨,٣ يعني مورد٢٦٨ كه شده واصل ارتباطات مركز به درخواست مورد ٧٠٠ تعداد

 واييه اورژانس ماموريت بيشترين. اند شده منتقل استان بيمارستانهاي به بيمار ٣٩٩ تعداد و است گرديده
 چنار منطقه مقصد به پرواز ٢٧ تعداد، اين از كه) درصد ٢٠,١( پرواز ٥٤ با كرمانشاه شهرستان به مربوط

 درصد ٤٠,٣ تصادفي، مصدومين درصد ٥٥,٩ ها ماموريت مجموع از. است پذيرفته صورت) درصد ٥٠(
 استارت زمان متوسط. است شده گزارش منتقل بالگرد توسط باردار مادران درصد ٣,٨ و تصادفي غير بيماران
  .باشد مي ١٧,٥٦±٩,٢٤ ماموريت اعالم زمان از بالگرد

 به توجه با. دباش مي ترافيكي حوادث مصدومين و بيماران انتقال براي مناسبي وسيله بالگرد :گيري نتيجه
 قالانت مختص و استاندارد بالگردهاي از استفاده مصدومين، و بيماران سريع انتقال در وسيله اين اهميت
  .رسد مي نظر به ضروري تر پيشرفته امكانات با بيماران

  
  EMS اورژانس، بالگرد ،١١٥ هوايي، اورژانسكليدي:  هاي واژه
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  ١٣٩١-٩٢ هاي سال در مشهد بيمارستاني پيش اورژانس عملكرد بررسي
 الهه سيده ،٥هوشمند الهه ،٤يوسفي مهدي ،٣نجار وفايي علي ،٢نژاد وفايي رضا ،١پور ابراهيمي حسين

  ٨محموديان پيام ،٧حقيقي هاجر ،٦حسيني

 پزشكي علوم --٣  ، مشهد، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي فوريتهاي و حوادث مركز --٢  ، مشهد، پزشكي علوم --١
 پزشكي علوم --٧  ، اصفهان، پزشكي علوم --٦  ، مشهد، پزشكي علوم --٥  ، مشهد، پزشكي علوم --٤  ، مشهد،

  ايران، پزشكي علوم --٨  ، كرمان،

  
 حاضر پژوهش. است سالمت خدمات ارائه سيستم از مهمي جزء بيمارستاني پيش اورژانس :هدف و زمينه

  .شد انجام ٩١-٩٢ سالهاي در مشهد شهر ١١٥ بيمارستاني پيش اورژانس عملكرد بررسي هدف با
 معادل شهري تصادفات مصدومين پرونده ٥٣٦٨٥ كاربردي، و مقطعي-توصيفي مطالعه اين در :كار روش

 فوريت مركز آمار واحد به مراجعه با ها داده. شد بررسي ٩١-٩٢ هاي سال در شده انجام ماموريت ٤٢٢٤٠
 تدوين ليست چك از مصدومين براي شده انجام خدمات تعيين جهت. شد گردآوري پزشكي حوادث و هاي
 Excel افزار نرم كمك به و توصيفي آمار از استفاده با ها داده تحليل. شد استفاده پژوهشگر توسط شده

  .شد انجام 2013
 ساعات بين و پنجشنبه روز شهريور، ماه در تصادفات فراواني سال، ٥/٢٩±٦٩/١٥ سن، ميانگين :ها يافته

 سالهاي در وييپاسخگ زمان ميانگين و بيمارستان به انتقال ماموريتها، بيشتر نتيجه. است بوده بيشتر ١٨-٢١
 در مقيم پزشك سوي از بيمارستان به اعزام و درمان. بود ٩:٠١±٢:٤٦ و ٨:٢٤±٢:٣٥ ترتيب به ٩٢ و ٩١

 گرفته، صورت اقدام بيشترين. است شده گزارش %٦٩,٧ و %٧٠,٥١ ترتيب به ،٩٢ و٩١ سالهاي
  .است بوده) %٦٠(اندام سازي ثابت و) %٩٦(تزريقات
 جهيزاتي،ت انساني، نيروي حوزه در مداخالتي بيمارستاني، پيش هاي مراقبت ارائه بهبود براي :گيري نتيجه

  .گيرد صورت بايد افزاري نرم و مديريتي ساختماني،
  

  مشهد شهر |عملكرد ارزيابي |بيمارستاني پيش اورژانسكليدي:  هاي واژه
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  بحران مديريت در نبوي سيره بررسي
  ١زماني مهرناز  

١-zamanim@sums.ac.ir- ايران، شيراز، شيراز، پزشكي علوم آباده،دانشگاه)س(زهرا حضرت پرستاري دانشكده، 
zamanim@sums.ac.ir  

  
 ي راب الگويي تا است گرفته صورت اجتماعي ي ها بحران تبيين و توصيف در بسياري هاي پردازي نظريه

 رد پردازان نظريه هدف.  كند مديريت و كنترل را ها ن بحرا هزينه حداقل با كه شود ارائه بحران يريت مد
 بررسي و بحث را نها بحرا مديريت سپس، و گسترش چيستي،چگونگي،چرايي كه است آن حوزه ين ا

  دارند غيربومي و غربي خاستگاهي شده ارائه راهبردهاي و اصول لكن.نمايند
 لغو في تعر ضمن دارد قصد حاضر تحقيق.  است ه شد تبيين غيرديني ضهاي فر پيش با مطالعات ين ا و

 ايمعن ابتدا بحران، مديريت رايج ي الگوها و اصول مطالعة و بحران واژه اصطالحي «بحران »گفتمان در و ي
 رنبردد بحران يريت مد در ي نبو سيره موردي، مطالعه يك قالب در سپس و كند تحليل و بررسي را قرآني
 احزاب، جنگ در) ص(اكرم رسول بحران يريت مد اصول كه دهد پاسخ سؤال اين به و كرده بررسي را احزاب

  است؟ بوده اصولي چه
  

  احزاب نبرد ،)ص(محمد حضرت بحران، مديريت بحران، كريم، قرآنكليدي:  هاي واژه
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 ميزان رب پرستاران توسط زودهنگام هشدار سامانه سازي فعال و استقرار تاثير بررسي
  باليا و حوادث مقابل در ساري شهرستان) ره(خميني امام بيمارستان آمادگي

  ٣دلشاد وحيد ،٢قاسمي فهيمه ،١خانكه حميدرضا

1-- ، hamid.khankeh@ki.se،  2-- ، fahime.ghasemi24 @gmail .com،   
 3--  ، v.delshad@kmu.ac.ir 

  
 قوعو براي جغرافيايي مناطق مستعدترين از يكي توسعه حال در كشور يك عنوان به ايران :هدف و زمينه
 سالمت خدمات هاي سيستم بنابراين شود، مي محسوب دنيا بالخيز كشور١٠ جز و باشد مي باليا و حوادث

 زمان كاهش اثرات، كاهش جهت هايي برنامه و داده ارائه باليا حين در هماهنگ پاسخي باشند قادر بايد
 امانهس استقرار و آمادگي داشتن. كنند اجرا و ريزي برنامه مؤثر طور به را باليا وقوع از قبل آمادگي و پاسخ

 ككم براي را وتجهيزات نيروها خوبي به تواند مي بيمارستان در باليا و حوادث وقوع از قبل اوليه هشدار
  .كند ساماندهي افراد از بيشتري تعداد به آمد كار و مؤثر

 طالعهم اين. باشد مي بعد و قبل گروهي تك روش به تجربي نيمه مطالعه يك حاضر پژوهش :بررسي روش
 سالمت حوزه اساتيد با مكرر جلسات انجام با ١٣٩٥ سال در ساري شهرستان) ره( خميني امام بيمارستان در
 برنامه اساس بر اوليه هشدار سامانه اجراي جهت باليا و حوادث در خطر مديريت كميته اعضاي و باليا در

 اگونگون هاي مؤلفه در بيمارستان آمادگي ميزان. شد انجام بيمارستان در باليا و حوادث در آمادگي كشوري
 دهش تكميل مداخله از بعد ماه سه و بعد ماه يك قبل، كه بهداشت جهاني سازمان استاندارد ليست چك با

  .گرديد انجام فريدمن آماري آزمون با ها داده تحليل سپس. شد ارزيابي بود
 هب مداخله از پس بيمارستان آمادگي نمره بررسي، مورد هاي مؤلفه مجموع در كه داد نشان نتايج :ها يافته
 عيفض حالت از باليا و حوادث در بيمارستان آمادگي دار معني افزايش بيانگر كه يافت ارتقا نمره ٥٢ ميزان

  .است بوده متوسط به
 رومايت مركز بيمارستان اين اينكه به توجه با كه است آن از حاكي پژوهش اين هاي يافته :گيري نتيجه
 و است بوده محسوس بيمارستان اين در كامال چنيني اين برنامه وجود خال باشد مي مازندران استان

 يمعن افزايش و است باليا با مقابله در ضعيف آمادگي از سطحي داراي ساري) ره(خميني امام بيمارستان
 نظورم به سامانه اين اجراي و تدوين لزوم بيانگر اوليه، هشدار سامانه اجراي با بيمارستان آمادگي سطح دار
  .باشد مي باليا مقابل در ها بيمارستان آمادگي سطح بردن باال
  

  باليا و حوادث اوليه، هشدار سامانه بيمارستان، آمادگيكليدي:  هاي واژه
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 يميان رده مديران تجارب بررسي: باليا به پاسخ درفاز آموزش و اطالعات نقش
  بم زلزله در

  ٣ذولعلي فرزانه   ،٢مهدويان مينا   ،١نژاد حسين مريم  

 كرمان، واحد اسالمي ازد دانشگاه -بهداشت مامايي پرستاري دانشكده-١
maryam.hosseininejad@gmail.com،  پژوهي آينده سالمت،پژوهشكده در سازي مدل تحقيقات مركز-٢ 

 دانشگاه -بهداشت دانشكده-٣  ،minamahdavian@gmail.com كرمان، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت در
  zolalafarzaneh@gmail.com كرمان، پزشكي علوم

  
. تاس اطالعات از وسيعي طيف به نياز باليا وقوع زمان در موقع به و سريع پاسخ منظور به :هدف و زمينه
 به تواند مي باليا به دهنده پاسخ افراد كافي آموزش حادثه، وضعيت مورد در كافي اطالعات نقش بر عالوه
 توضعي خصوص در مياني رده مديران تجارب بررسي كيفي مطالعه اين هدف. كند كمك انسانها جان نجات

  .بود بم زلزله پاسخ فاز در صحنه، در حاضر افراد آموزش و حادثه درباره اطالعات
 بم هزلزل در كه مياني رده مديران كيفي، پژوهش اين در. بود بزرگتر كار يك از بخشي كار اين :كار روش
 جموعم در. شد انجام برفي گلوله صورت به گيري نمونه. شدند مطالعه وارد نمونه عنوان به داشتند، حضور

 هداد آوري جمع تكنيك. شدند انتخاب مطالعه براي احمر هالل و كرمان پزشكي علوم دانشگاه از عضو ١١
 زلزله در دهنده پاسخ افراد آموزش و اطالعالت وضعيت درباره افراد تجارب مورد در فردي هاي مصاحبه ها
 بندي طبقه و استخراج اوليه كدهاي. شدند تحليل و تجزيه شماتيك تحليلل از استفاده با ها داده. بود بم

  .شد نهايي نويسندگان همكاري با گروهي بحث يك طريق از ها دسته و ها تم. شدند
 مصاحبه. شدند بندي طبقه" آموزش" و "اطالعات" اصلي تم دو در ها مصاحبه از حاصل نتايج :ها يافته

 مشكالتو تجهيزات نامتناسب توزيع ، گيري تصميم در مشكل سردرگمي، سريع، پاسخ در تاخير شوندگان
 اناذع شوندگان مصاحبه چنين هم. دانستند حادثه وضعيت مورد در اطالعات وجود عدم از ناشي را مديريتي
 مصدومان جسمي صدمه تشديد نظير مشكالتي باعث نجات و امداد زمينه در افراد آموزش عدم كه داشتند

 شده امدادگران خود براي رواني مشكالت ايجاد ، تاثير تحت مردم در نارضايتي ايجاد ، امدادگران حتي و
  .بود
  

  آموزش اطالعات، باليا،: ها واژه كليد
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 پدافند مورد در اردبيل استان بيمارستانهاي ارشد مديران آگاهي بررسي
  ١٣٩٤ سال در غيرعامل

  ٤جعفري مهرنوش   ،٣حسيني سيدمجتبي   ،٢سيدجوادي مهري   ،١قاسميان امير  

   ،amir.teh60@gmail.com دانشگاه، -پزشكي علوم اردبيل،دانشگاه-١
   ،m.seyedjavadi@arums.ac.ir دانشگاه، -مامايي پرستاري اردبيل،دانشكده-٢ 

   ،amir.teh60@gmail.com دانشگاه، -تهران آزاد دانشگاه اجتماعي علوم و مديريت دانشكده-٣ 
  amir.teh60@gmail.com دانشگاه، -تهران آزاد دانشگاه اجتماعي علوم و مديريت دانشكده-٤ 

  

 و آشكار چه تهاجم بروز احتمال دارد وجود ما كشور عليه بر دائمي تهديدات كه آنجايي از : هدف و زمينه
 تمام دگاهدي اين با نيز شرايط ترين-عادي در بايد بلكه نمود فراموش ها-ريزي-برنامه در نبايد را مخفيانه چه

 آن نبودن مستثي و سالمت نظام اهميت دليل به. نمود اجرا و مديريت ريزي،-برنامه را كشور هاي-سياست
 دارش مديران آگاهي بررسي هدف.شود مديريت تهديدات انواع با منطبق و آمادگي با بايد تهاجم، بحث در

  .باشد مي عيرعامل پدافند مورد در اردبيل استان ي بيمارستانها
 استان بيمارستهاي ارشد مديران از نفر ٤٥ روي بر كه است توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش: كار روش
 هساخت محقق پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار. بود سرشماري گيري نمونه روش. است شده انجام اردبيل

  .گرفت انجام SPSS23 افزار نرم از استفاده با آن تحليل و تجزيه كه بود
 مديريت سابقه ميانگين. بودند مذكر ٣٦-٤٠ سني ي-محدوده در مطالعه مورد هاي-نمونه بيشتر: ها-يافته

 رمانيد مراكز بندي-الويت معيارهاي عامل، غير پدافند كليات با رابطه در مديران آگاهي سطح. بود سال ٢/٥
  .ودب ضيف غيرعامل پدافند اصول با رابطه در و متوسط انساني نيروي پذيري-آسيب كاهش معيارهاي و

 معناداري آماري رابطه دموگرافيكي مشخصات از كدام هيچ با مذكور حيطه چهار در مديران آگاهي سطح
  .نداشت
 طلوبم سطح در مرزي، استان يك بعنوان اردبيل استان هاي-بيمارستان ارشد مديران آگاهي :گيري نتيجه
 رشدا مديران تاثير به توجه با.باشد حيطه اين در الزم هاي-آموزش عدم دهنده نشان تواند-مي اين و نيست

 هب تدريج به و گردد شروع متخصصين و مديران سطح از آموزش است بهتر پرسنل آگاهي سطح ارتقاء در
 نارك در ها-آسيب كاهش و مردم و مديران آگاهي بين مستقيمي رابطه طرفي از. يابد توسعه پرسنل ساير

  .دارد وجود ها ساخت زير تقويت
  

  ارشد مديران |بيمارستان |غيرعامل پدافند: كليدي ايه واژه
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  ابالي و حوادث در زنان مشاركت بر محورمبتني جامعه سازمانهاي آموزش اصول
  ٢شريفي اعظم   ،١دهقاني مريم  

 كيپيراپزش دانشكده همدان، پزشكي علوم دانشگاه -نهاوند پيراپزشكي دانشكده همدان، پزشكي علوم دانشگاه-١
   ،maryamd.2010@gmail.com نهاوند،

 كيپيراپزش دانشكده همدان، پزشكي علوم دانشگاه -نهاوند پيراپزشكي دانشكده همدان، پزشكي علوم دانشگاه-٢ 
 sharifi38@yahoo.com نهاوند،

 اي-ويژه اهميت از باليا خطر كاهش براي جامعه بر مبتني هاي-سازمان توان افزايش در آموزش :هدف و زمينه
 اعضاي ديگر و زنان جامعه، بر مبتني سازمانهاي ساختن قادر باليا، و حوادث در آموزش از هدف. است برخوردار

 عيينت هدف با مطالعه اين بنابراين. باشد-مي خودشان توسط باليا خطر كاهش هاي- فعاليت شناخت به جامعه
  .شد انجام باليا و حوادث در زنان مشاركت بر محورمبتني جامعه هاي-سازمان آموزش اصول
 پايگاههاي در ٢٠١٦ الي ٢٠٠٨ سال از شده چاپ مقاالت بررسي براساس سيستماتيك مروري مطالعه اين :كار روش

 PubMed ,Sciencedirect,Google scholar Magiran, SID,شامل فارسي و المللي بين معتبر اطالعاتي
  .شد استفاده جستجو براي باليا زنان، محور، جامعه آموزش، همچون واژههايي كليد از. شد انجام

 دختران به خدمات ارائه براي آنها آموزش و زنان جامعه از امداد ويژه هاي گروه تشكيل و سازي نمونه :ها-يافته
 محسوب باليا مختلف مراحل در پاسخگويي و ريزي برنامه هاي اولويت جزء امروزه باليا، از ديده آسيب زنان و

  :دهد پوشش را زير عناوين گسترده طيف تواند-مي ها-آموزش اين. شود-مي
 باليا كاهش با آشنايي  
 عملياتي ريزي برنامه  
 اوليه هشدار سيستم  
 آسيب كاهش  
 پذيري آسيب كاهش تشويق  
 سازمان اعضاي و ها اورژانس به پاسخ آموزش  
 پزشكي اوليه هاي-كمك  
 آن توزيع و امدادي عمليات هماهنگي  
 تغذيه و غذا  
 خانواده، اصلي محور عنوان به زنان، بخصوص مردم مشاركت جامعه آمادگي و آموزش فرايند در :گيري نتيجه

 نيازهاي از زنان دادن آگاهي و آموزش. بود خواهد آنان زندگي الينفك جز و شده نهادينه باليا اثرات كاهش در
  .نمايند برخورد و ريزي برنامه مشكالت آن با پاسخگويي براي بهتر شود-مي باعث خودشان ويژه

  باليا زنان، محور، جامعه آموزش،: كليدي هاي واژه
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 امداد حوزه در شاغل كارمندان روان سالمت با شغلي فرسودگي رابطه بررسي
  اصفهان استان احمر هالل جمعيت ونجات

  ٣فقهي محمد ،٢طادي صالحي عماد ،١محمدي محمد

   ،mohammadi_zaza@yahoo.com اصفهان، استان احمر هالل جمعيت -١
   ،EMADSALEHI@GMAIL.COM اصفهان، استان احمر هالل جمعيت -٢ 

  mohammadfeghhi@yahoo.com( اصفهان، استان احمر هالل جمعيت -٣ 

  
 نآ طبع وبه شغلي فرسودگي احتمال متعدد، فشارزاي عوامل علت به مشاغل دربرخي اينكه به توجه با

 روان سالمت با شغلي فرسودگي رابطه بررسي هدف با حاضر پژوهش.دارد وجود روان سالمت در اختالل
  .پذيرفت صورت سال در اصفهان استان احمر هالل جمعيت ونجات امداد حوزه در شاغل كارمندان

 پرسنل و اصفهان استان احمر هالل جمعيت شعب در نجات امدادو حوزه پرسنل پژوهش اين آماري جامعه
 جدول برابر نمونه حجم انتخاب و آماري جامعه انتخاب از پس.نفربودند ١٦٠ تعداد به مذكور حوزه ستادي

 وردم ابزارهاي.شود اقدام آن تكميل به نسبت تا گرديد ارسال آنها براي پست توسط ها پرسشنامه مورگان،
 چهارعاملي وپرسشنامه مسلش شغلي فرسودگي عاملي سه پرسشنامه حاضر،شامل پژوهش در استفاده
 هايداده تحليل و تجزيه خام، هاي داده استخراج و ها پرسشنامه آوريجمع از پس.بود عمومي سالمت
 وهمبستگي توصيفي آمار هايروش از استفاده با ٢٣ ويرايش) SPSS( افزار نرم توسط پژوهش اين از حاصل

 مولفه بين داري معني درصد٩٩ سطح در همبستگي وجود بيانگر كلي ارزيابي نتايج. گرفت صورت پيرسون
 گرافيكدمو هاي ويژگي با شغلي فرسودگي رابطه بعدي، درمقايسه.است شغلي فرسودگي و روان سالمت هاي
 آزمودني خدمت ومحل خدمت، سنوات سن، با شغلي فرسودگي ميداد نشان كه گرفت قرار بررسي مورد

 معني بطهرا هيچگونه ها آزمودني تحصيلي وضعيت دموگرافيك ويژگي وبا داشته دار ومعني مستقيم هارابطه
 عمومي وسالمت شغلي فرسودگي آزمون دو بحراني مواد و ها زيرمجموعه درمقايسه نهايتا و.ندارد داري

 ادسايرمو) است عمومي سالمت تست فرعي هاي مقياس از(كاركردي اختالل بجزمقياس كه گرديد مشخص
  .بودند درصد ٩٩ و ٩٥ سطوح در دار معني و مستقيم همبستگي داراي آزمون دو بحراني

  
  روان سالمت|شغلي فرسودگي|احمر هالل جمعيتكليدي:  هاي واژه
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  پذير آسيب يا توانمند: باليا در زنان
  ٥بهرامي مسعود   ،٤كمال نظري مينا   ،٣سموعي راحله   ،٢عابدي محمدرضا   ،١شوشتري شهين  

 -اصفهان دانشگاه-٢  ،Shahin.Shooshtari@umanitoba.ca كانادا، مانيتوبا دانشگاه -مانيتوبا دانشگاه-١
 -اصفهان پزشكي علوم دانشگاه-٣  ،Shahin.Shooshtari@udr.mr.abedi@gmail.com اصفهان، دانشگاه

 گيالن، دانشگاه -گيالن دانشگاه-٤  ،samouei@mail.mui.ac.ir اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه
mnkamalabadi@gmail.com،  اصفهان، پزشكي علوم دانشگاه -اصفهان پزشكي علوم دانشگاه-٥ 

bahrami@nm.mui.ac.ir  
  

  هدف و زمينه
 آن ويايگ مختلف تجارب و تحقيقات نتايج. دهد مي قرار تاثير تحت بيشتر را افراد برخي طبيعي، بالياي
 مرگ زارشات،گ طبق كه طوري به هستند؛ باليا قربانيان بيشترين جمله از زنان باليا، وقوع دنبال به كه است

 تريبيش رواني هاي واكنش و عاليم و بوده مردان از بيش باليا، اثر در توسعه حال در كشورهاي در زنان مير و
 يرانهپيشگ ديدگاه با آنها نمودن توانمند و پذيرتر آسيب هاي گروه شناسايي). ٣ - ١( دارند باليا وقوع از بعد
 پيشگيري در زنان نقش تعيين هدف با مطالعه راستا اين در). ٦ - ٤( بينجامد باليا با بهتر مواجه به تواند مي
  .است شده انجام باليا در آسيب از

  كار روش
 ا،بالي پيشگيري، زنان، پذيري، آسيب هاي واژه جستجوي با كاربردي هدف با و مروري صورت به مطالعه

 ,Pubmed, springer, science direct, proquest جمله از خارجي و داخلي هاي سايت در توانمندسازي

emerald, google scholar, WHO, united nations, word bank, SID, Iran medex, Iran doc 
 بندي طبقه و كدگذاري اطالعات. شد انجام مقاله ٢٦ انتخاب و مقاله ٧٠ مطالعه با كنون تا ٢٠٠٠ سال از

  .شدند
  ها يافته

 يلس اندرو، طوفان جمله از داشتند تاكيد زنان بيشتر پذيري آسيب به باليا انواع در مختلف تحقيقات
 هكدهد هند، و نپال بنگالدش، در آسيا جنوب سيل هند، و سريالنكا اندونزي، كشورهاي سونامي بنگالدش،

 سوال براي را فرعي كد ٣٠ و اصلي كد ٤ مطالعه اين هاي يافته. بم شهرستان فاجعه و آچه شمال هاي
 زنان) ١ اينكه از بودند عبارت اصلي هاي تم: نمود مطرح را روانشناختي نظر از باليا در زنان پذيري آسيب
 رواني و زيستي داليل به) ٤ و اجتماعي رواني داليل به) ٣ زيستي؛ داليل به زنان) ٢ نيستند؛ پذير آسيب

 ،متفاوت اجتماعي و اقتصادي موقعيت رواني، زيستي هاي تفاوت چون مواردي. پذيرترند آسيب اجتماعي
 هم،م هاي گيري تصميم در زنان كمتر مشاركت عدالتي، بي و تبعيض سنتي، و فرهنگي هاي محدوديت

 جمله از غيره و زنان كمتر اگاهي زنان، از ها رسانه غفلت آموزش، از نابرابر استفاده حقوق، از آگاهي عدم
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  .بودند بيشتر پذيري آسيب فرعي كدهاي
  گيري نتيجه
 روهگ اين براي ريزي برنامه نوع هر در هست الزم باليا، در زنان در بيشتر پذيري آسيب وجود به باتوجه
 هب بازگشت براي باليا چرخه تمامي در و شود گرفته نظر در سازي توانمد هدف با پيشگيرانه هاي آموزش
 داراي و باليا با مرتبط هاي سازمان كليه براي تواند مي مطالعه اين نتايج. شود استفاده مطلوب وضعيت

  .باشد مفيد سالمت حوزه در پيشگيرانه نقش
  

  پذير آسيب توانمند، زنان، باليا،كليدي:  هاي واژه
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  مشهد شهر بيمارستاني پيش اورژانس خدمات فضايي پراكنش تحليل
 ،٥حسيني الهه سيده ،٤محسنيان محمد ،٣نجار وفايي علي ،٢نژاد وفايي رضا ،١پور ابراهيمي حسين

  ٧محموديان پيام ،٦حقيقي هاجر

 --٥  ، مشهد، پزشكي علوم --٤  ، مشهد، پزشكي علوم --٣  ، مشهد، پزشكي علوم --٢  ، مشهد، پزشكي علوم --١
  ايران، پزشكي علوم --٧  ، كرمان، پزشكي علوم --٦  ، اصفهان، پزشكي علوم

  

 امكانات اب ارتباط در و بيمار جغرافيايي موقعيت وسيله به سالمت خدمات فيزيكي دسترسي :هدف و زمينه
 به اضرح پژوهش لذا. شود مي تعيين مقصد به رسيدن براي دسترسي و توپوگرافي فيزيكي، موانع موجود،

  .است مشهد شهر هاي بيمارستان و ها پايگاه پراكنش و توزيع وضع سنجش دنبال
 شهر حادثه پر نقاط براي مطالعه مورد جمعيت كاربردي، و مقطعي-توصيفي مطالعه اين در :كار روش
 طريق از پژوهشگر نياز مورد اطالعات. باشد مي ١٣٩٣ سال در شده انجام ماموريت ٢١١٤٢ شامل مشهد

 هرش معابر شبكه هاي داده پايگاه تشكيل با. شد گردآوري مركز آمار واحد از مصدومين هاي پرونده دريافت
 شعاع ، Facility عنوان به اورژانس مراكز تعريف و ارتباطي هاي Link عنوان به GIS محيط در مشهد

  .گردد مي ترسيم مشهد شهر معابر شبكه روي Service Area روش به اورژانس پايگاههاي
 تمساح و كم فاصله در مراكز تعداد حسب بر خدمات باالي تراكم با هايي محدوده مطالعه اين در :ها يافته
 ندگيپراك نقشه تطبيق از پس. گرديد مشخص حد از بيش فاصله و كم مساحت با هايي محدوده و بيشتر
 هيد سرويس بيشترين و تصادف پراكنش كمترين داراي هاي محدوده تصادفات، پراكندگي با ها پايگاه

  .آمد دست به كمتر دهي سرويس و باال تصادفات همچنين و اورژانس خدمات
 پايين به نجرم تواند مي كه نداشته مناسبي توزيع وضعيت ها بيمارستان و ها پايگاه پراكنش :گيري نتيجه
 اورژانس هاي ماموريت دهي پوشش براي. گردد غيرمنطقي تمركز ايجاد و مطلوب، دسترسي سطح آمدن

  .باشد مي شهر سطح در موجود هاي بيمارستان تكميل و اورژانس هاي پايگاه اندازي راه به نياز
  

  مشهد |اورژانس خدمات |فيزيكي دسترسي |فضايي پراكنش: كليدي هاي واژه
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ٢٤١  
 

 شاهكرمان استان سال آخر چهارشنبه مراسم از ناشي هاي آسيب وضعيت بررسي
  ١٣٩٤ تا ١٣٩٠ سال از

  محمدخاني مهناز

 زيادي تعداد آسيب باعث ساله هر سال آخر چهارشنبه مراسم در زا آسيب و محترقه مواد از استفاده :هدف
 ه،ديد آسيب جمعيت شامل مراسم اين از ناشي هاي آسيب بررسي مطالعه اين انجام از هدف. ميشود افراد از

  .باشد مي اخير سال ٥ طي كرمانشاه استان در  . و مصدومين وضعيت ، زا آسيب ماده ،نوع ديده، آسيب افراد
 پيش مصدومين اطالعات شامل پژوهش منابع و بوده مقطعي توصيفي مطالعه يك حاضر مطالعه :روش

 ساعت تا شنبه سه روز ظهر١٢ ساعت از آمار اين. باشد مي كرمانشاه استان سطح بيمارستاني و بيمارستاني
 SPSS 16 افزار نرم توسط نتايج و گرديده آوري جمع ٩٤ تا ٩٠ سال از سال آخر چهارشنبه روز ظهر ١٢

  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد
 كه است شده گزارش نفر ٣٢٣ تعداد اخير سال ٥ طي در سال آخر چهارشنبه حوادث مجروحين :ها يافته

 گروه زير و)  ٢٢,٤±١٣,٠١( مصدومين سني ميانگين. اند داده تشكيل مردان را % ٨٣ و زنان را آنها %١٧
. بودند ساله ٦٩ مرد ترين مسن و ساله ١كودك مصدوم كوچكترين و مصدوم تعداد بيشترين سال ١٠-١٩
 بيماران اين درصد٣٠. بود كرده ايجاد را ديدگي آسيب بيشترين درصد ٦٩,٣ با ترقه محترقه، ماده نوع نظر از

 بيشترين. بودند گرفته قرار مداوا مورد محل در درمان صورت به درصد ٤ و سرپايي آنان درصد ٦٥,٩ بستري
 تروما دچار درصد٥٢,٣ تعداد اين از. است شده گزارش چشمي آسيب سپس و دست به مربوط ها آسيب
  .بودند شده ديگري هاي آسيب دچار درصد١,٢ و سوختگي دچار درصد ٤٦,٤

 ليع جامعه افراد پذيري آسيب و مصدوميت باعث سال آخر چهارشنبه مراسم كه آنجايي از :گيري نتيجه
 شود مي پيشنهاد گردد، مي ناپذيري جبران صدمات باعث و گرديده مذكر جوانان و نوجوانان الخصوص

 اقدامات و پذيرد صورت مختلف هاي رسانه طريق از كاربردي و دهنده هشدار و آموزشي هاي برنامه
  .ميرسد نظر به ضروري حوادث اين كاهش جهت در مناسب ريزي برنامه و پيشگيرانه

  
  ١١٥، آسيب ، سوري چهارشنبه ، آخرسال چهارشنبهكليدي:  هاي واژه
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 اي جاده سوانح كاهش در احمر هالل نجات و امداد پايگاه عملكرد بررسي
  )برون اينچه پايگاه: موردي مطالعه(

  ٢ميرزاعلي محمد ،١ميرزاعلي بهروز

   ،gonbad.eoc@gmail.com كاووس، گنبد احمر هالل -احمر هالل گلستان،گنبد،جمعيت استان-١
  ، -نور پيام دانشگاه -تهران-٢ 

  
 كه است آن از حاكي ترافيكي سوانح و حوادث اصلي عوامل و مشكالت رفع و بررسي روند جهان، در امروزه

. ندباشمي دخيل جاده و نقليه وسيله انسان، عامل سه روند اين در كه بوده كاهش به رو ايجاده تلفات آمار
 حوادث، بروز هنگام در كه شده انديشيده راهكارهايي عوامل اين از كدام هر براي زمان گذر با ميان، اين در

 با خودروهايي توليد رانندگان، آگاهي سطح بردن باال و آموزش جمله از آورد؛ بار به را خسارت كمترين
 وارد،م اين اصالح نيز و خيز حادثه و پرخطر نقاط حوادث آمار تحليل و بررسي متعاقباً  و باال امنيت ضريب
 ررسيب با حاضر مقاله در اينرو از. نمايدمي ايجاده تلفات تقليل و تصادفات تعداد كاهش به شاياني كمك

 اين سازنده نقش بررسي به ١٣٩٣-٤ هايسال بين بروناينچه -گنبد مواصالتي محور ايجاده تصادفات آمار
 و بررسي قالب در آن تلفات كاهش و محور اين مشكالت از بخشي رفع و جاده اصالح لزوم خصوص در آمار

 هدف ظلحا به تحقيق اين است گفتني. پردازدمي بروناينچه احمرهالل نجات و امداد پايگاه عملكرد ارزيابي
 هايادهد گردآوري روش كه بوده تحليلي -توصيفي نوع از متدلوژي لحاظ به و بوده ايتوسعه -كاربردي نوع از

 و خطرپر نقاط كه دهدمي نشان پژوهش اين كلي نتايج. باشدمي ميداني و اسنادي مطالعات نوع از آن،
 به بروناينچه احمر هالل نجات و امداد پايگاه توسط حوادث آمار اعالم از پس برون،اينچه محور خيزحادثه

 ايجاده تلفات و تصادفات تعداد كاهش از حاكي آمارها كه طوري به. است شده اصالح مرتبط، هايسازمان
  .باشدمي پايگاه اين قبول قابل عملكرد گوياي خود كه بوده خيزحادثه نقاط اين در
  

 محور |خطرپر نقاط |ايجاده تلفات |ترافيكي حوادث |نجات و امداد پايگاهكليدي:  هاي واژه
  .بروناينچه

   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ٢٤٣  
 

 حرانب مديريت در اطالعات فناوري هاي سيستم از استفاده هاي قابليت بررسي
  )غربي آذربايجان استان(احمر هالل جمعيت در كاربردي

  ١پورمحمد ياسر

 داسالمي، ازا دانشگاه -ايران مهاباد، اسالمي، آزاد دانشگاه مهاباد، واحد دولتي، مديريت گروه-١
yaser.p62@gmail.com  

  
 و جغرافيايي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي نظر از جهان اخير هاي دهه مهم رويدادهاي :اهداف و زمينه
 باعث هك انسانها مخرب تمايالت يا طبيعي حوادث دستخوش پيوسته بشري جوامع كه دهد مي نشان انساني

 از كيي در را بحران مديريت موضوع داريم قصد تحقيق اين در. است بوده ، شود مي گوناگون بحرانهاي بروز
  .دهيم قرار بررسي مورد-احمر هالل جمعيت -كشور امدادرسان هاي سازمان

 و يداخل نشريات و كتب مطالعه و مراجعه با. است پيمايشي -توصيفي نوع از تحقيق اين :ها روش و مواد
 spss 19 افزار نرم از ژوهشپ اين در. است گرفته صورت اطالعاتي هاي پايگاه در جستجو و معتبر خارجي

  .است شده انجام اسميرونف – كلموگروف ، اي جمله دو ، T آزمون با
 شارل آزمون طريق از كه بود نفر ١١٩ آماري جامعه تعداد كه دهد مي نشان تحقيق نتايج :نتايج و بحث

 اينكه بر مبني %٩٥ احتمال با نتيجه اصلي فرضيه در. شدند انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر ٩١ كوكران
 جمپن تا دوم هاي فرضيه در دارد وجود مستقيم رابطه بحران مديريت و اطالعات فناوري هاي سيستم بين

 حرانب مديرت با بازخور عنوان با ششم فرضيه در اما دارند مستقيم رابطه بحران مديريت با %٩٥ احتمال با
  .ددار وجود مستقيم رابطه بحران مديريت با نيز هفتم فرضيه در ولي ندارد وجود اي رابطه %٩٥ احتمال با

 و املك ، مناسب ، صحيح ، بهنگام اطالعات به دسترسي جمله از اطالعات انواع ارائه ببين :گيري نتيجه
 يا رابطه بحران مديريت و بازخور شاخص بين دارد؛ وجود معناداري رابطه بحران مديريت و سريع همچنين

  .ندارد وجود
  

  بحران مديريت | بحران | اطالعات فناوري هاي سيستمكليدي:  هاي واژه
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  محمودآباد شهرستان در اورژانس هميار يك خانواده هر طرح اجراي
  ٣زاده شريف علي   ،٢نژاد هادي زويا   ،١فرنيا حميدرضا  

  ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-١
  ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٢

 papoali2@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٣

  
  :وهدف زمينه
 لممس ،حق سالمت منطقي استانداردهاي حد باالترين از برخورداري بهداشت، جهاني سازمان اساسنامه طبق

 بيماري از پيشگيري و سالمت از حفاظت سالمت، آموزش:فاكتور ٣ گرو در نيز سالمت ارتقاء. است انساني هر
 هدف اين با حاضر پژوهش لذا است، مردم سالمت ارتقاي بهداشتي، راهبرد هر اساسي هدف طرفي از.  است

  پردازد مي اورژانس هميار يك خانواده هر طرح اجراي بررسي به
  :كار روش
 هماهنگي و بهداشت شبكه سطح در شده انجام هاي ريزي برنامه از پس مقطعي، پژوهشي ي مطالعه دراين

 زا پس. شد اجرا شهرستان اين در پايلوت صورت به اورژانس هميار ،طرح دانشگاه حوادث مديريت مركز با
 هاي كمك باموضوع عملي و تئوري علمي هاي آموزش،كارگاه كميته توسط آموزشي هاي اولويت تعيين
 به هدف گروه براي شهرستان ١١٥ اورژانس هاي تكنسين و پزشكان كمك با پزشكي هاي فوريت در اوليه
 دوره پايان آزمون برگزاري با دوره اتمام از پس.گرديد ،برگزار عمومي دوره ٤ طي در و نفر ٤٦٠ تعداد

  .شدند معرفي مربي تربيت و تر پيشرفته هاي دوره به نمودند كسب را باالتر و نمره ٪٦٠ افراديكه
  :ها يافته
 ١١٠ كاردان، نفر ٢٥ ، كارشناس نفر ٥٠ ارشد، كارشناس نفر٢. بودند زن %٣٤,٨ و مرد كنندگان شركت %٦٥,٢

 كسب به موفق كنندگان شركت درصد %٥١ دوره پايان آزمون برگزاري از پس. بودند ديپلم زير مابقي و نفرديپلمه
 ٪٩٠ از بيش اورژانس هميار طرح از رضايتمندي ميزان شده، انجام نظرسنجي اساس بر. شدند باالتر و نمره ٪٦٠

 صورت به برگزيده افراد مربي، تربيت و پيشرفته هاي دوره در قبول قابل نمره كسب از پس گرديد مقرر. شد اعالم
  .نمايند اجرا شهرستان مساجد و روستاها در را مصوب آموزشي هاي دوره آبشاري
 تربيش آمادگي و باليا و حوادث خطر كاهش در موثر اي مداخله ابزار يك آموزش ترديد بي: گيري نتيجه

 ودخ فرهنگ ايجاد به مند عالقه نيز جامعه افراد داد نشان مطالعه اين نتايج.است پزشكي هاي فوريت در
 موجبات توان مي افراد مهارت و دانش سطح افزايش و آموزش ارائه با و باشند مي امدادرساني و امدادي
  .آورد فراهم را افراد بيشتر سالمت

  جامعه سالمت بيمارستاني، پيش اورژانس ، اورژانس همياركليدي:  هاي واژه
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  يالما استان بهداشت مركز كاركنان در باليا برابر در آمادگي ارزيابي و بررسي
  ياسمي اكبر علي ،٢كريمي امين ،١رستمي نوراله

   ،rostami2148@gmail.com پزشكي، علوم دانشگاه -ايالم استان بهداشت مركز-١
   پزشكي، علوم دانشگاه -ايالم استان بهداشت مركز-٢ 

  
 است فراوان اهميت داراي احتمالي بامخاطرات مقابله براي جهات تمام از جامعه هر آمادگي :هدف و زمينه

 مستثني قاعده اين از ايالم استان كه باشد خطر معرض در بحران ايجاد لحاظ از جامعه آن كه ويژه به
  .بود ايالم استان بهداشت مركز دركاركنان باليا برابر در آمادگي ارزيابي حاضر، بررسي از هدف. باشد-نمي

 نتخابا وزارت ليست چك به توجه با ايالم استان بهداشت مركز پرسنل توصيفي، مطالعه اين در :كار روش
 سوال١٥ با پرسشنامه شامل ها-داده گردآوري ابزار. است ١٣٩٤ سال زمستان به مربوط اطالعات. شدند
 اساس رب و بوده باليا برابر در كاركنان آمادگي ارزيابي حيطه در كه بود) خير يا بلي( اي-گزينه دو بسته

 قرار تاييد مورد آن پايايي و روايي و تهيه پزشكي اموزش و درمان بهداشت، وزارت هاي-دستورالعمل
 اطالعات بنابراين نمودند، تكميل را آن نفر ٤٢ تعداد اين از كه شد توزيع پرسشنامه ٥٨ تعداد. اند-گرفته
  .آمد بدست شده ذكر تعداد اساس بر آماري
 اند،-داشته ريزي-برنامه باليا با مقابله براي گذشته يكسال طي در درصد ٣/١٤ كه داد نشان نتايج :ها يافته

 درصد ٥/٩ اند،-داده انجام ساختمان مقاومت ارزيابي درصد ٩/١١ اند،-نموده رسم خطر نقشه درصد ٧/١٦
 ١/٧ پذيري، آسيب جهت اقدام درصد ٤/٢١ پذيري، آسيب ارزيابي درصد ٣/١٤ زلزله، برابر در سازي مقاوم
 افراد جهت برنامه درصد ١٩ تخليه، برنامه درصد ٩/١١ اند،-بوده اضطراري كيف داراي ها خانوار از درصد
 درصد ٨/٢٣ حريق، اطفاء وجود درصد ٣١ مخاطرات، در اوليه هشدارهاي آشنايي درصد ٧/٣٥ پذير، آسيب

 تمرين درصد ٥/٩ و باليا هاي-برنامه در مشاركت درصد ١٩ اوليه، هاي-كمك مورد در خانوار افراد آموزش
  .اند-داشته اضطراري شرايط در مانور و

 روزب صورت در و بوده ضعيف باليا برابر در بهداشت مركز كاركنان آمادگي كلي طور به :گيري -نتيجه
 خصوص در كاركنان دانش سطح ارتقاء افزايش و توانمندسازي جهت. شوند-مي روبرو مشكل با مخاطرات
  .دارند آموزش به نياز ساخت، انسان و طبيعي مخاطرات

  
  ايالم استان بهداشت، مركز كاركنان آمادگي، باليا،كليدي:  هاي واژه
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 نديرضايتم و عملكرد نگرش، آگاهي، بر انبوه مصدومين با حوادث آموزش تاثير
  ٩٥ سال در همدان احمر هالل جمعيت امدادگران

  ٤اي كارخانه بهروز ،٣جهانگيري كتايون ،٢قميان زهره ،١كرمپوريان آرزو

 شهيد پزشكي علوم دانشگاه-٢  ،a.karampourian@umsha.ac.ir ، -بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه-١
 ، -بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه-٣  ،zghomian@gmail.com ، -بهشتي

katayounjahangiri@yahoo.com،  همدان پزشكي علوم دانشگاه-٤- ، Behroz 

Karkhanei@yahoo.com  
  

 احمر هالل. ميباشد مصدومين انبوه مديريت باليا زمينه در شده ايجاد مشكالت از يكي :هدف و زمينه
 تاثير بررسي هدف با حاضر مطالعه. است حوادث وقوع از بعد و حين امدادرسان ارگان ترين مهم از يكي

 احمر هالل جمعيت امدادگران رضايتمندي و عملكرد نگرش، آگاهي، بر مصدومين انبوه با حوادث آموزش
  .است گرفته انجام همدان
 احمر هالل جمعيت امدادگران كليه شامل پژوهش جامعه. بود گروهي تك -اي مداخله پژوهش :كار روش

 مشتمل(پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار. بود نفر ٤٠ تعداد به و دسترس در روش به گيري نمونه و همدان
 تعيين براي. ميباشد عملكرد ليست چك و) رضايتمندي و نگرش آگاهي، تعيين فردي، مشخصات بخش ٤ بر

 از تليس چك علمي تعيين براي و كرونباخ آلفاي از علمي اعتماد تعيين جهت محتوا، روايي از ابزار روايي
 استفاده گر مشاهده دو زمان هم مشاهده طريق از و گران مشاهده و گرها سنجش بين همبستگي روش

 ٩٥ اطمينان سطح با و زوجي تي آماري آزمون و ١٥ نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده.گرديد
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد

 قبل نگرش نمره ميانگين ،٢/١١± ٣/١ آن بعد و ٤/٥± ٤/٠ امدادگران قبل آگاهي نمره ميانگين :ها يافته
 آموزش از بعد و ٥/٢± ٣/٠ امدادگران قبل عملكرد نمره ميانگين ،٢/٢١± ٥/٣ بعد و ١/٦± ٦/٠ امدادگران

  .بود ٦/٥٢± ٦/٥ كارگاه برگزاري از پژوهش واحدهاي رضايتمندي ميانگين=). P ٠٠٠/٠( بود ٢/٧± ٥/٠
 آموزش از پس امدادگران رضايتمندي و عملكرد نگرش، آگاهي، نمره افزايش به توجه با :گيري نتيجه
  .شود برده بكار هم ها زمينه ساير در آموزش ميگردد پيشنهاد جمعيت انبوه با حوادث

  
  رضايتمندي |عملكرد |نگرش |دانش |جمعيت انبوه با حوادثكليدي:  هاي واژه
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  ١٣٩٤ سال در باليا با مقابله در همدان استان هاي بيمارستان آمادگي ميزان بررسي
  ليال نجفي

  
 كه بوده درماني بهداشتي خدمات ارائه واحدهاي ترين-اصلي از باليا بروز زمان در ها-بيمارستان :مقدمه
 منظور-به مطالعه اين. دارد حياتي نقش ومير مرگ و صدمات كاهش در ها-آن بموقع خدمات ارائه و آمادگي
  . شد انجام باليا با مقابله در همدان استان هاي-بيمارستان آمادگي ميزان تعيين
 در. شد انجام ١٣٩٤ سال در مقطعي روش به كه بوده كاربردي مطالعات نوع از پژوهش :ها-روش و مواد
 و شده واقع پژوهش مورد سرشماري روش-به ها-بيمارستان ارشد مديران و روسا كليه مطالعه اين

 ١٢٩ شامل ليستي-چك و بيمارستان وضعيت از مديريت آگاهي زمينه در سئوال ٣٣ حاوي اي-پرسشنامه
 ١٩SPSS از ها-داده تحليل جهت. شد تكميل مستندات مشاهده و مصاحبه صورت به اختصاصي سئوال

  .شد داده نمايش نمودار و جداول صورت به نتايج و استفاده
 ميانگين. بودند درماني فقط درصد ٦٧ و درماني آموزشي درصد٣٣ مطالعه مورد هاي-بيمارستان از :نتايج
 حوادث -مديريت ،%٢٣/٨٨ حياتي خدمات پشتيباني -هاي-حيطه در ها-بيمارستان آمادگي درصد

 باليا با مقابله براي بيمارستان محيط بهداشت اقدامات ريزي-برنامه ،%٧٧/٨٢بيمارستان در غيرمترقبه
 بيمارستان تخليه ،%٥٠/٥٢ساختماني خطرات كاهش ،%١٠/٥٦ خطرناك مواد و تجهيزات ايمني ،%٨٣/٦٥

 مجموع در. بود %١٤/٧٨ باليا با مقابله براي بيمارستان آموزشي ريزي برنامه و %٢٧/٣٢ صحرايي درمان و
 برخوردار باليا با مقابله در متوسط آمادگي سطح از درصد ٦٤/٦٧±٨٤/٩ميانگين با استان هاي-بيمارستان

  .بودند
 اتخطر كاهش ، ويژه به ها-زمينه كليه در مديران بازآموزي ، نتايج به عنايت با :گيري-نتيجه و بحث

 باليا برابر در خطرناك مواد و تجهيزات ايمني ريزي برنامه و صحرايي درمان و بيمارستان تخليه ساختماني،
  .است ضروري

  
  همدان پزشكي علوم دانشگاه |آمادگي |بيمارستان |بالياكليدي:  هاي واژه
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  آن-بار هيجاني هوش مدل با باليا مديران خصوصيات مقايسه
  ٣سدري ناديا ،٢حسيني اكبر سيد ،١توان اصغر

  ،at.tavan@yahoo.com يزد، صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه -يزد صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه-١
 يزد، صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه -يزد پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده-٢

hosseini.ph@gmail.com،  كرمان، پزشكي علوم دانشگاه -كرمان رازي پرستاري دانشكده-٣ 
nadia.sa18@yahoo.com 

  
 ناسبم استفاده و ديگران و خود هيجانات و احساسات تنظيم و بيان ارزيابي، در افراد توانايي :هدف و زمينه

 گريوز، و برادبري. است هيجاني هوش موضوع خود، عمل و انديشه كنترل و هدايت براي آن از كارآمد و
 با هيجاني، هوش كه دادند نشان و داده قرار بررسي مورد مهم، شغلي رفتارِ ٣٣ با را هيجاني هوش ارتباط
 ويق و كار محيط در فرد عملكرد بيني پيش براي عامل مهمترين هيجاني هوش. دارد ارتباط آنها بيشتر
 زير وپانزده شاخص پنج به را هيجاني هوش خود مدل در آن-بار. است موفقيت و رهبري براي نيرو ترين

 ،هيجاني خودآگاهي استقالل، خودشكوفايي،: شامل فردي درون هاي شاخص) الف: كند-مي تقسيم شاخص
 فردي بين روابط اجتماعي، مسئوليت همدلي،: شامل فردي بين هاي شاخص) ب استقالل مندي، جرأت

 استرس مديريت هاي شاخص) د پذيري انعطاف و گرايي مسئله،واقع حل: شامل سازگاري هاي شاخص)ج
 بر. بيني خوش و شادكامي: شامل عمومي خلق هاي شاخص) ه استرس تحمل و ها تكانه كنترل: شامل
 يت،قاطع شامل اي ويژه خصوصيات با مديراني نيازمند باليا و اضطراري شرايط در مديريت مطالعات اساس

 حيط،م به احاطه تيمي، كار انجام انگيزه، ايجاد ريزي، برنامه نوآوري، و خالقيت مسئله، حل پذيري، انعطاف
  .باشد مي گيري تصميم و مشاركت

 انيهيج هوش ابعاد با باليا مديران خصوصيات مقايسه به مقاالت در مروري روش به حاضر مطالعه :كار روش
  .است پرداخته

 مثبت و مهم خصوصيات از بسياري هيجاني هوش تئوري اساس بر است مشخص كه همانطور :ها يافته
  .هستند مرتبط هيجاني هوش با قاطعيت و مسئله حل پذيري، انعطاف مانند باليا مديران
 انتخاب الياب مديريت براي باال هيجاني هوش با مديران شود مي پيشنهاد نتايج اين به توجه با :گيري نتيجه
 ناي هيجاني، هوش افزايش هاي دوره زندگي، طي در افراد هيجاني هوش بودن ارتقا قابل به توجه با و شوند

  .يابد افزايش باليا مديران در ارزشمند توانايي
  

  آن-بار مدل باليا، هيجاني، هوش باليا، مديران خصوصياتكليدي:  هاي واژه
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 پيش اورژانس خدمات ارائه با هوايي و آب متغييرهاي بين ارتباط بررسي
  ١٣٩٥رشت، شهر در قلبي بيماران به بيمارستاني

  ٣افراز سيروس   ،٢پورشيخيان مجيد   ،١نيا مقدم تقي محمد  

 گيالن، پزشكي علوم دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده -بهشتي شهيد بلوار. رشت-١
Moghadamnia@gums.ac.ir،  علوم انشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده -بهشتي شهيد بلوار. رشت-٢ 

 -مامايي و پرستاري دانشكده -بهشتي شهيد بلوار. رشت-٣  ،pourshaikhian_m@yahoo.com گيالن، پزشكي
  sirosafraz@yahoo.com گيالن، پزشكي علوم انشگاه

  
 دفه. است ضروري بسيار قلبي بيماران به مناسب خدمات ارائه منظور به آمبوالنس بموقع حضور :مقدمه

) Ambulance attendance( آمبوالنس حضور با هوايي و آب تغييرات بين ارتباط بررسي مطالعه، انجام از
  است قلبي بيماران به بيمارستاني پيش اورژانس خدمات ارائه جهت
شها و مواد ــد انجام زماني -ســري صــورتبه مطالعه اين :رو  تغييرات به مربوط اطالعات پژوهشــگر و ش

 پايان تا ١٣٨٩ ســـال از را عروقي قلبي بيماران اعزام و مراقبت ارائه جهت آمبوالنس حضـــور و وهواييآب
ــال ــي منظور به اطالعات، تحليل و تجزيه جهت. كرد آوري جمع١٣٩٤ س ــور تعداد بين ارتباط بررس  حض

سي هايشاخص با آمبوالنس شنا صيفي، آماري هايروش و SPSS افزار نرم از هوا ستگي ضريب تو  همب
  .شد استفاده چندگانه خطي رگرسيون مدل و پيرسون

 در ماه، رنظ از و زمستان فصل در فصل، نظر از تماس تعداد بيشترين كه داد نشان مطالعه نتايج :ها يافته
ـــت گرديده گزارش بهمن و فروردين هاي ماه  هاي يافته=). ٠٠٠١/٠P( بود دار معني آماري نظر از كه اس

ـــان همچنين مطالعه ـــور به نياز=) ٠٠٠١/٠P( دار معني هاي كننده بيني پيش مهمترين كه داد نش  حض
شينه شامل قلبي، بيماران به خدمت ارائه جهت آمبوالنس - ١,٨٧]( سانتيگراد درجه ٣٠ از باالتر دماي بي

١,٤٦]OR=1.65 CI )صد ٩٠ تا ٨٠ بين رطوبت و شار ميزان و= [CI(  OR ١,٣١٢,٠١- ٣,٠٧( در  جو ف
  )]ســـانتيگراد درجه ١٠ تا ٥ موثر دماي و= [CI(  OR ١,١٤١,٣١- ١,٥٢] (كيلوپاســـكال ١٠٣٠ از باالتر
٢,١٠٢,٤١- ٢,٧٦ CI(  OR] =است .  

 خيلي هواي در هم آمبوالنس به نياز براي تقاضــا افزايش بيانگر مطالعه اين از حاصــل نتايج :گيري نتيجه
 آب طشراي چنين با سالمندان و مستعد افراد مواجهه در پيشگيرانه هاي استراتژي به توجه. بود سرد و گرم

 سيستم آمادگي و اوليه هشدار سيستم اجراي و طراحي با ، موثر پاسخگويي جهت الزم آمادگي و هوايي و
  .است ضروري امري اورژانس، مراقبتي خدمات ارائه

  
  قلبي بيماران آمبوالنس، حضور به نياز هوايي، و آب تغييرات
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 هاي فوريت مراكز در ترومايي بيماران باليني هاي مراقبت كيفيت بررسي
  بيمارستاني پيش پزشكي

  علي صدرالهي

 فيتكي. است پزشكي فوريت مراكز به كننده مراجعه هاي گروه از يكي تروماتيك بيماران :هدف و زمينه
 تكيفي بررسي هدف با مطالعه اين .است متفاوت اورژانس مختلف شرايط تحت عصبي هاي مراقبت ارائه
 مارستانيبي پيش اوژانس پزشكي فوريتهاي مراكز شده پذيرش ترومايي بيماران در عصبي هاي مراقبت ارائه

  .شد انجام
 ٢٨٥ پژوهش نمونه. شد انجام ١٣٩٤ سال در مقطعي صورت به حاضر توصيفي مطالعه :ها روش و مواد
 شهرستان ١١٥ اورژانس پزشكي هاي فوريت مركز در ١٣٩٣-١٣٩٤ هاي سال طي در كه بود تروما بيمار

 چك شامل مطالعه ابزار. شد انجام دسترس در صورت به گيري نمونه روش. بودند شده پذيرش كردكوي
 افزارنرم از استفاده با هاداده. بود) α=٧٦/٠(تاييد مورد پايايي و روايي با عصبي مراقبت كيفيت ارزيابي ليست

SPSSواليس كروسكال يو، ويتني من اسميرنوف، كولموگروف هايآزمون و توصيفي آمار ،١٦ ينسخه ,
  .شد وتحليلتجزيه p>٠٥/٠ داريمعني سطح در ايرتبه رگرسيون و اسپيرمن همبستگي ضريب
 ١/٦٨( نفر١٩٤ در تروما ايجاد. بودند مرد كنندگان شركت كل از) درصد ٣/٦٦(نفر ١٨٩ تعداد :ها يافته
) درصد ٨/١٠( نفر ٢٩ و پايين) درصد ٨/٨١( نفر ٢٣٣ در مراقبت ارائه ميزان. بود منزل از خارج در) درصد

 ثابت درصد ٦/٦٧ عضو، داشتن نگه باال درصد٢/١٤ آنژيوكت، درصد ٦/٨٦ در نياز مورد موارد در. بود مطلوب
 عصبي مراقبت اقدامات) درصد ٤/٩٤( نفر ٢٦٩ در. شد استفاده اندام آتل درصد ١/٨٣ گردن، داشتن نگه

 مربوط نباالتري و ديده صدمه عضو نبض كنترل به مربوط عصبي مراقبت ارائه ترين پايين. شد انجام ناقص
 و نس بين معناداري ارتباط اسپيرمن همبستگي ضريب ها آزمون. بود گالسكو هوشي ضريب كنترل به

 ايجاد عضو و مراقبت ارائه بين معناداري اختالف. داد نشان) p، 361/0=r=٠٢/٠( مراقبت رعايت
  .داشت وجود ،)p=٠٣/٠(درگير هاي اندام تعداد ،)p=٠٠١/٠(ترما

 مراكز رد شده پذيرش ترمايي بيماران در عصبي هاي مراقبت ارائه كيفيت داد نشان نتايج :گيري نتيجه
 فعاليت دورهاي در كاركنان آموزشي بازآموزي لزوم. بود پايين بيمارستاني پيش اورژانس پزشكي هاي فوريت

  .است ترومايي بيماران در باليني خدمات ارائه كيفيت افزايش منظور به الزم ضرريات از
  

  باليني مراقبت تروما،| بيمارستاني پيش پزشكي، هاي فوريتكليدي:  هاي واژه
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  حوادث دركنترل ايمني فرهنگ بررسي
  ٢محمد كريمي.١ايرج محمدفام

  همدان پزشكي علوم بهداشت استادياردانشكده-١
  همدان بهداشتي خطرباليامعاونت وكاهش مديريت گروه كارشناس-٢

  چكيده

 صنعت پيشرفت درتكامل را ماشين ورود كه شگرفي وتحوالت بشري جوامع شدن باصنعتي :.مقدمه
 نشان تجربه. ميشود احساس"شديدا خطرات درمقابل وي جان كاروحفظ نيروي از بوجودآوردنيازصيانت

 اندازه يك به ها دولت منجمله درجامعه مشاغل كليه جهت شغلي ايمني قوي فرهنگ يك باايجاد ميدهد
 كارگران درميان شغلي حوادث دركاهش قطعي ازروشهاي يكي. ميباشد. است شغلي حوادث دركاهش مفيد
 و شغلي بهداشت درزمينه الزم هاي ارزش كليه اعمال شامل ايمني فرهنگ. ميباشد ايمني فرهنگ ارتقاء
 آن براي راهكارهايي الزم هاي بررسي با است الزم كه ميباشد، ايمن و سالم محيط ايجاد جهت در ايمني
  .شود گرفته درنظر
 پرسنلي طيف با توليدي واحد يك ايمني فرهنگ ارزيابي خصوص در پژوهش جهت نظر مورد جامعه :روش
) پرفسورجيمزريزن پرسشنامه(ايمني فرهنگ پرسشنامه. گرديد انتخاب مشخص هاي مسئوليت با وسيع
 يابيارزش نحوه. آمد بدست ذيل نتايج ازآناليز، پس و تكميل واحد آن شاغلين ساير و مديران از نفر٧ توسط
 آن تفسير كه ميشد ٤٥٠ حالت بهترين در ليست چك نمره. بود) نميدانم ياخيرو بله(صورت به ليست چك

 ٢٥٠-٣٧٥ بدنيست، ١٢٥-٢٥٠پذير بسيارآسيب و ضعيف خيلي ٢-١٢٥نمرات، ميباشد، زير صورت به
  .است باوركردني زحمت امابه بسيارخوب ٣٧٥-٤٥٠و خوب وضعيت

 فرق هم اب مديران ارزيابي نمره درواحدموردنظر قسمتها مديران بين ايمني فرهنگ ارزيابي به باتوجه :نتايج
 ترين وپايين ٤١٨ نمره با كارخانه رامسئول ايمني فرهنگ نمره باالترين كه ميدهد نشان نتايج كه داشته
 كارخانه اين ارزيابي براي طرح مجري كه اي اندنمره كرده ارائه ٢١١,٥ بانمره فني بخش رامسئول نمره

 دراين كه است اين ان مفهوم قرارداردكه) ١٢٥ -٢٥٠( حدفاصل تراز پايين ميباشدكه٢٤١ درنظرگرفت
 كارخانه،آموزش درمديريت ميتواند ضعفها باشدواين نمي قبول وقابل باال شكل به ايمني فرهنگ واحد

  .باشد. و كارگر،حوادث بين روابط ناكافي،
  

  ارزيابي،ايمني،حوادث،فرهنگ: كليدي واژه
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  ١٣٩٣ مرند رازي بيمارستان در RCA و FMEA روش دو از استفاده با خطر مديريت
  ٥يونسي الهام ،٤اسمخاني مهرناز ،٣قهرمانيان اكرم   ،٢فدايي زينب ،١رضائي طيبه

 تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -كيفيت بهبود دفتر -كمري كوه حجت بيمارستان -مرند-١
tayebe.rezayi86@gmail.com،  تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت عالي آموزش مجتمع -مرند-٢ 
zeinab_fada@yahoo.com،  تبريز، پزشكي علوم دانشگاه -تبريز مامايي و پرستاري دانشكده-٣ 

ghahramaniana@gmail.com،  پزشكي علوم دانشگاه -سوپروايزر -كمري كوه حجت بيمارستان -مرند-٤ 
 -كيفيت بهبود دفتر -كمري كوه حجت بيمارستان -مرند-٥  ،mehrnazesmkhani@yahoo.com تبريز،

  elhamyonesi@gmail.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه

  
  :هدف و زمينه

 قرار خود اهداف اولويت در عمومي سالمت دغدغه يك عنوان به را بيمار ايمني بهداشت، جهاني سازمان
 نظام هاي سيستم با مواجهه در بيماران از اغماضي قابل غير درصد كه است آن از حاكي آمار. است داده

 اينكه براي. گردند-مي خدمات ازارائه ناشي صدمات و عوارض دچار بيمارستانها خصوص به سالمت
 مديريت بخش اثر نظام يك بايستي گردند تلقي اطمينان قابل مراكز عنوان به درماني بهداشتي سازمانهاي

 طرخ مديريت از منظور. گردد اجرا و طراحي بيمار ايمني ارتقاي و سيستمي نقايص شناسايي جهت ريسك
 اركنانك و همراهان بيماران، به آسيب خطر كاهش و ارزيابي شناسايي، براي اداري و باليني فعاليتهاي انجام

 از استفاده با ريسك مديريت جهت الزم اقدامات راستا اين در. باشد-مي سازمان خود دادن دست از خطر و
  .باشد مي ذيل شرح به آن نتايج و انجامRCA و FMEA روش دو

  :كار روش
 راتخط از اعم بيمارستان كل احتمالي خطرات ليست ابتدا در. است مقطعي -توصيفي نوع از پژوهش اين

 مسئولين اختيار در و تهيه خطر مديريت كميته جلسات طي در درماني، هاي-بخش خارج و بخشي درون
 سطح ميزان) خطر سطح= احتمال×  شدت( خطر محاسبه راهنماي به توجه با تا شد داده قرار واحدها تمام

. شدند انتخاب باال به متوسط سطح خطرات بندي، اولويت اساس بر. شوند بندي اولويت و شناسايي خطرات
 در كه بحراني موارد و خطرناك رخدادهاي تحقيق، و سابقه با كادرهاي با مصاحبه طريق از اين بر عالوه

 با لياحتما موارد سپس. شدند افزوده احتمالي خطرات ليست به و شناسايي بود افتاده اتفاق نيز گذشته
 رويكرد كه( RCA روش با گذشته در داده رخ خطرات و) است نگر آينده آن رويكرد كه(  FMEA روش

  .گرفت صورت خطرات حذف يا و كاهش جهت الزم اقدامات و تحليل و تجزيه) است نگر گذشته آن
  :ها يافته

 اديزي تلفات كه بود بيمارستان نزديكي در سوخت تانكر ماشين سوزي آتش گذشته رخدادهاي جمله از
 ين،سنگ ماشينهاي مسير تغيير جمله از. بود گرفته صورت خارجي و داخلي اقدامات راستا اين در كه داشت
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 ادهايرويد با رابطه در و.  و بيمارستان مركز و داخل سمت به خيابان به مشرف حساس بخشهاي مكان تغيير
 راستا، ناي در كه. شد شناسايي عفونت انتقال و سوزي، آتش خطر احتمال به مربوط ميزان باالترين احتمالي

 استفاده راهنماي با همراه استاندارد ارتفاع در نشاني آتش كپسولهاي بيمارستاني واحدهاي كليه در
 محيط رنظ از اكسيژن هاي-كپسول. شد داده بيمارستان كادر به الزم آموزشهاي و تعبيه تصويري-توضيحي

 از ها-شيفت تمامي در واحدها سانترال هاي-اكسيژن. شدند فيكس محافظ با خود جاي در و بررسي ايمن
 آموزشي كالس كه بود دست بهداشت اصلي الويت عفونت انتقال با رابطه در و. و شوند مي بررسي نشت نظر
 ادايج اين بر عالوه. شود مي ارزيابي اي دوره بصورت مميزي ليست چك با و.شد داده آن اهميت با رابطه در

 بهداشت راهنماي تابلوي و دست كننده عفوني ضد محلول دادن قرار بيماران، اتاقهاي تمامي در روشويي
  .بود زمينه اين در اصلي اقدامات جزو بيمارستان قسمتهاي تمام در دست

  :گيري -نتيجه
 درمان و بهداشت بخش در كيفيت دائم ارتقاء لزوم و بيماران رضايت به توجه بيمار، ايمني اهميت راستاي در
 چالش از يكي خطر مديريت است، شده سالمت نظام خدمات بهبود براي رقابتي عرصه ايجاد سبب كه

 Proactive و Reactive بارويكرد كه RCA و FMEA مانند تكنيكهايي. باشد مي روز مباحث برانگيزترين
 خطرات ضعف برنقاط آنها وتوجه كاركنان دقت افزايش موجب باشند، اجرامي قابل كارگروهي پايه بر و

  .شود آنهامي بردن ازبين براي وتالش بالقوه و بالفعل
  

 ريشه تحليل |) FMEA(خطر بالقوه حاالت تحليل |بيمار ايمني | خطر مديريتكليدي:  هاي واژه
  )RCA(خطر اي
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  يرجندب پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت بهداشتي تسهيالت ايمني خطرو ارزيابي
  عباسي علي ،نيا وحداني زهرا ،١اعزامي عفت

١-f.ezami@bums.ac.ir- بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه   

  
 خدمت ارائه هاي ها،سامانه ساخت زير و عمومي جمعيت به آسيب بر عالوه مخاطرات وقوع:  هدف و زمينه

 انجه سراسر در درماني و بهداشتي خدمت ارائه واحد صدها ساالنه بطوريكه دهد مي قرار تاثير تحت نيز را
 ايمني ارزيابي ميان اين در. دهند مي دست از را خود كارايي يا شده تخريب طبيعي رخدادهاي نتيجه در

 ارزيابي هدف با مطالعه اين لذا است ها سازه اين ايمني جهت ريزي برنامه گام اولين واحدها اين در خطر
  .است گرفته صورت بيرجند پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت بهداشتي تسهيالت ايمني خطرو
 استفاده با و جنوبي خراسان استان در درماني و بهداشتي واحد ٤٧٧ روي بر مطالعه اين :ها روش و مواد

 سكارشنا نفر سه از متشكل ارزيابي تيم يك وسيله به و  RISK ASSESMENT استاندارد ليست چك از
 EXCEL رافزا نرم از استفاده با ها داده تحليل.  است گرفته صورت اي حرفه بهداشت و شبكه گسترش ، باليا

  .گرديد تحليل و تجزيه نظر مورد هاي شاخص باليا زيج رسم از پس و شده انجام
 و هوايي و آب مخاطرات سطح كه داد نشان آمده دست به هاي شاخص باليا زيج رسم از پس :ها يافته
 عيتوض از نيز واحدها اين در شاغل كاركنان عملكردي آمادگي طرفي از و بوده باال استان در شناختي زمين

 شوريك ميانگين از نمرات اين ميانگين اي سازه غير و اي سازه ايمني ارزيابي در اما.  نبود برخوردار مطلوبي
  .بود بيشتر %٢٢ كشوري ميانگين از كه بود ٠٢/٢٦ جنوبي خراسان استان در كل ايمني سطح كه بود باالتر

 بر يآمادگ عدم اين كه تاثيري و كاركنان عملكردي آمادگي نامطلوب وضعيت به توجه با :گيري نتيجه
 رديعملك آمادكي افزايش جهت ريزي برنامه دارد باليا بروز هنگام در بحران مديريت در افراد دهي پاسخ توان

 زيادي اهميت از دارند بحران مديريت در مهمي نقش باليا بروز زمان در كه درمان و بهداشت حوزه كاركنان
 رفص به نياز اينكه به توجه با نيز بهداشتي واحدهاي اي سازه غير ايمني افزايش طرفي از است برخوردار

  .نمايد مي طبيعي بالياي و حوادث از ناشي هاي آسيب كاهش به زيادي كمك ندارد زيادي هزينه و زمان
  

  بهداشتي تسهيالت -ايمني-خطر ارزيابي: كليدي هاي واژه
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  باليا به پاسخ فاز در بارداري از جلوگيري روشهاي به دسترسي اهميت
  ٢قميان زهره   ،١ئي ميرمحمدعلي ماندانا  

  ،mirmohamad1@yahoo.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده ميرخاني توحيدخ ميدان -١
  بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشكاه زيست محيط و ايمني سالمت دانشكده --٢

  
 طبق .شوند-متاثرمي ساخت وانسان طبيعي وبالياي ازحوادث درسراسرجهان نفرازمردم ميليون صدها ساالنه

 .است شده روبرو بحران با جهان مردم از نفر ميليارد ازيك بيش زندگي ،٢٠١٥ سال جمعيت جهاني گزارش
 تهگذاش جا به را ها ويراني و مصائب از عظيمي حجم طبيعي سوانح و مسري هاي بيماري ثباتي، بي جنگ،
 تامين. ددار وجود جمعيت تغييرات و انساني و طبيعي بحرانهاي بروز بين مهمي ارتباط تئوريك نظر از. است

 ساير و دارو توزيع و تامين در مشكالت ، پرسنل ديدگي آسيب ، بارداري از پيشگيري وسايل از استفاده و
 تي،بهداش ساختهاي زير به آسيب دليل به باليا بروز از پس ناخواسته بارداري. شد خواهد اشكال دچار اقالم

 بارداريهاي ميزان آنهاست از استفاده كاهش معناي به كه بارداري از جلوگيري وسايل به دسترسي كاهش
  .يابد مي افزايش جنسي راه از منتقله بيماريهاي و ناخواسته

 تر، باال مير و مرگ معرض در متعدد داليل به و بوده طبيعي بالياي اصلي قربانيان معموال دختران و زنان
  .باشند مي جنسي تجاوز خطرو پر و ناخواسته حاملگي افزايش

 از اريبسي. گيرند نمي درنظر اولويت يك رابعنوان ضدبارداري روشهاي زودهنگام ،توزيع باليا پاسخ فاز در
 اصيخ فرضيه هنوز. نميشوند جايگزين و ميروند ازبين انبارها تخريب دليل به ضدبارداري روشهاي ذخاير

 زبالياا دربسياري ميدانيم كه آنچه هرچندبراساس است نشده اظهار باليا در جنسي فعاليت وضعيت مرد در
 وندميش ناگهاني جنسي روابط وارد اغلب هستند، رواني هيجانات تخليه و احساسي حمايت دنبال به مردم

 رايب زنان مجبورشدن. باشند پرخطرمي جنسي منتقله ازنظرعفونتهاي وهم ناخواسته ازنظربارداري هم كه
 و زتماسبعدا وپروفيالكسي اورژانسي ضدبارداريهاي نيازبراي كه است معني اين به اخواستهن جنسي روابط

  .است مهم مواقع دراين ايدزHIV به ابتال از پيشگيري
 نتايج. است بهداشتي خدمات به دسترسي باروري بهداشت نياز شايعترين كه داده نشان ايران در تحقيقات

 روشهاي از استفاده ميزان داد نشان زده زلزله مناطق در باروري بهداشت وضعيت مورد در ديگري مطالعه
 كاهش درصد ٥/٦ زلزله از قبل با مقايسه در از زلزله از پس ديده آسيب مناطق در بارداري از پيشگيري

 روزه ٣٥ دوره يك در بارداري از جلوگيري وسايل توزيع عدم علت به امررا اين دليل محقين. بود داده نشان
 ميزان. نمودند عنوان شخصي هزينه با وسايل اين خريد و شهر به رفتن براي ها خانواده توانايي عدم و

 اخواستهن حاملگي ميزان بيشترين. بود يافته افزايش زلزله وقوع از بوشهرپس منطقه در ناخواسته بارداري
 ودخ پيشگيري روش يا و داشته مشكل خانواده تنظيم روشهاي به دسترسي در كه بود داده رخ افرادي در
  .بودند داده تغيير داشت باالتر شكست كه روشهايي به تر مطمئن روشهاي از را
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 تازاهمي ها خانواده توسط خانواده تنظيم روشهاي به مناسب دسترسي از اطمينان :گيري نتيجه و بحث
 را باروري خام ميزان كاربردي صورت به تواند مي انگيزه ايجاد و مناسب آموزش. است برخوردار بااليي
 فتگوگ و خوب رابطه حفظ به را زوجين بايستي بهداشتي پرسنل غيرمترقبه، حوادث شرايط در. دهد كاهش

 از استفاده روش و, شكست ميزان مورد در الزم هاي آموزش دادن حال عين در و كرده تشويق يكديگر با
 تشكيل باروري، سنين در متاهل زنان شناسايي. است ضروري امري خانواده، تنظيم روشهاي از يك هر

 ورتص در نشده محافظت هاي نزديكي صورت در اورژانس پيشگيري خدمات ارائه آنها، براي بهداشتي پرونده
 مراجعه با و فعال بصورت خانواده تنظيم خدمات ارائه خانواده، تنظيم مشاوره خدمات ارائه افراد، درخواست

 نظر مد همواره باليا وقوع هنگام در بايد كه است نكاتي اهم از جلوگيري روشهاي آموزش دادن افراد، به
 مشكالت اين ولي دارد، وجود بزرگي نهايت بي بهداشتي مشكالت باليا به پاسخ مرحله در وجوديكه با. باشد
  .گردد زنان بخصوص پذير آسيب اقشار به كافي توجه از مانع نبايد

  
  |ناخواسته بارداري |خانواده تنظيم روشهاي | ساخت وانسان طبيعيكليدي:  هاي واژه
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  ) قوتها و ضعفها شناخت(  ورزقان زلزله در محيط بهداشت عملكرد بررسي
  ٢صديقيان هادي ،١هاشمي اصل احمد

  پزشكي، علوم -تبريز بهداشت دانشكده-٢  ، پزشكي، علوم -تبريز بهداشت دانشكده-١

  
 و انگيز فاجعه وضع آمدن بوجود باعث كه است طبيعت از اتفاقي هرگونه طبيعي بالي: موضوع اهميت
 در راناي. ميكند فرق جهان نقاط اقصي در طبيعي بالياي جغرافيايي پراكندگي .ميشود اضطراري شرايط

 پذيري آسيب همچنين. دارد طبيعي حوادث وقوع نظر از را هفتم مقام دنيا در و كشور چهارمين آسيا
 اربسي هاي نگراني گذشته به نسبت امروزه باليا.است ژاپن و آمريكا برابر ١٠٠٠ زلزله برابر در كشورمان
 الس در بهداشت جهاني سازمان شعار طوريكه اند، كرده ايجاد دنيا سراسر در بشري جامعه براي بزرگتري

 احدو عملكرد قوت و ضعف نكات كردن برجسته بمنظور هدف كه.است بوده باليا و حوادث در سالمت ٢٠٠٩
  .باشد مي منطقه در محبط بهداشت

 ، ورزقان مركزي بخش روستاي ١٧ در ماه٤ مدت طول در كيفي بصورت كه تحقيق اين در:بررسي روش
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد اوري جمع از پس اطالعات كه گرفت صورت سينا دهستان

 رعاس در كمكي نيروهاي اعزام به توان مي قوت نقاط حيطه در مطالعه اين هاي يافته مهمترين از: ها يافته
 نقاط و كرد اشاره زده زلزله مناطق تمام در مجهز بهداشتي و پزشكي چادرهاي كردن وداير منطقه به وقت

  :باشد مي زير موارد آن ضعف
 خود، تخصص در نيروها مؤثر بكارگيري و محيط بهداشت حوزه در دقيق اطالعات آوري جمع زمينه در

 افيك تجربه صف نيروهاي. شد نمي انجام صحيحي مديريت بومي نيروهاي انگيزه و روحيه حفظ همچنين
 به صحرايي هاي حمام و توالت. نبودند توجيه خود وظايف مورد در و نداشته بحران شرايط در كار جهت
 رنج متحمل جهت اين از مردم و نشد فرستاده منطقه به مربوطه هاي ارگان طرف از موقع به و كافي تعداد

  .شدند بسيار نارضايتي و
 معيتج رفاه و ، عمومي ،سالمت بهداشت بر چشمگيري تاثير هميشه وباليا حوادث :گيري نتيجه و بحث
 يلبدل.رساند مي باليا و حوادث در را سالمت بخش قوي عملكرد اهميت اين. گذارد مي برجا ديدگان آسيب

 حيواني،موجب فضوالت و زباله بهداشتي دفع و صحرايي هاي حمام و توالتها بر نظارت امر در ناهماهنگي
 اب تا. شد موجب بهداشتي اقدامات لحاظ از را منطقه مردم نارضايتي و شد آوري جمع و نصب در كار كندي

 يهارا مقاله اصل در كه آينده حوادث در قوت نكات بكارگيري و ضعف نكات رفع براي موثر راهكارهاي ارايه
  .گيرد صورت تر عملياتي و سريعتر هماهنگي و ،مديريت ريزي برنامه ، شده

  
  ،محيط بهداشت ، زلزله ، ورزقانكليدي:  هاي واژه
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 همطالع يك:  طبيعي بالياي و حوادث در غذا و آب طريق از منتقله هاي بيماري
  سيستماتيك مروري

  پورحمزه سياوش

 سالمت كننده تهديد عوامل از يكي عنوان به بشر زندگي تاريخ طول در همواره طبيعي بالياي :مقدمه
 بواسطه ايران ما كشور و. آيند مي شمار به توسعه بازدارنده عوامل از و شود مي محسوب بشري جوامع

 لهمسئ اين از كه شود، مي محسوب دنيا بالخيز اول كشور ده جزء.  و اقليمي شرايط جغرافيايي، موقعيت
 تباطار در گير همه هاي بيماري فراواني باليا، و حوادث در بهداشتي مهم مشكالت از يكي. است نبوده مصون

 به پاسخ و زودرس كشف آمادگي، بررسي هدف با حاضر مطالعه رو اين از. باشد مي غذايي مواد و آب با
 نتري مهم از يكي كه طبيعي بالياي و حوادث در غذا و آب طريق از منتقله هاي بيماري طغيان به هنگام
  .پردازد مي است، سالمت هاي نظام و عمومي بهداشت هاي اولويت
 در كه باشد مي سيستماتيك مروري صورت به مقطعي مطالعه يك حاضر مطالعه :پژوهش انجام روش
 يهپا بر كه مربوط هاي داده و ها گزارش و فارسي و انگليسي معتبر منابع از آن در و ، شد انجام ١٣٩٥ سال

 موضوع با مرتبط ٢٠١٦ تا ٢٠٠٠ سالهاي طي منتشر تحقيقات و اينترنتي منابع از شده آوري جمع اطالعات
 و PubMed , Scopus , Science Direct , CDC , SID , Magiran ,IranMedex هاي پايگاه در

 ,Food-and water- borne diseases كليدي كلمات از استفاده با و Google scholar جستجوگر موتور

Disaster , Outbreak, Surveillance و Gastrointestinal infections برداري بهره است گرفته انجام 
  .است شده واقع تحليل مورد STROBE ليست چك از استفاده با و
 و زلهزل سيل،:  ترتيب به طبيعي بالياي و حوادث بين از كه داد نشان مطالعه اين هاي يافته : ها افتهي

 هك.دارند بعهده را جهان و ايران در غذا و آب طريق از منتقله بيمارهاي طغيان در را نقش بيشترين طوفان
 A پاتيته و سالمونال شيگال، ، ويروس روتا اشرشياكلي، كلرا، ويبريو: بيولوژيك هاي گونه و عوامل از ناشي

  .باشد مي
 و سانهاان سالمت روي بر ساخت انسان و طبيعي حوادث و باليا بالقوه و منفي اثرات كنار در :گيري نتيجه
 انطغي افزايش در شبحي عنوان به غذا و آب طريق از منتقله هاي بهداشتي،بيماري نظام شالوده تخريب
 و) Syndromic Surveillance( سندرميك مراقبت نظام بهبود كه. دارد نقش باليا وقوع از بعد ها بيماري

 ابالي وقوع از بعد غذا و آب طريق از منتقله و واگيردار هاي بيماري كنترل در عامل ترين مهم ، تشخيص
  .باشد مي
  

 عفونت |طغيان |طبيعي بالياي و حوادث |غذا و آب طريق از منتقله هاي بيماريكليدي:  هاي واژه
  اي روده هاي
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  كرمان شهر آموزشي هاي بيمارستان در باليا مديريت ضعف و قوت نقاط
  ٤جعفري حميد ،٣حيدري آرزو ،٢اسماعيلي امير رضا محمد   ،١مقدم نكويي محمود  

 --٤  ، كرمان، پزشكي علوم دانشگاه --٣  ، كرمان، پزشكي علوم دانشگاه --٢  ، كرمان، پزشكي علوم دانشگاه --١
  hjafari68@gmail.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه

  
 تتسهيال از گيري بهره منتظور به ديدگان آسيب و مجروحان از زيادي تعداد باليا وقوع هنگام در :زمينه

 اين ئهارا محل مهمترين ها بيمارستان بنابراين. گردند مي سرازير ها بيمارستان سوي به درماني بهداشتي
 ينبيشتر به دارد امكان كه جايي تا را پاسخ بهترين آن سطوح تمام بايد كه باشند مي جامعه به خدمات

 رد باليا مديريت ضعف و قوت نقاط تعيين هدف با حاضر پژوهش بنابراين. نمايند ارائه مصدومان تعداد
  .شد انجام كرمان پزشكي علوم دانشگاه آموزشي هاي بيمارستان

 داده. شد انجام ١٣٩٥ سال در كرمان شهر آموزشي هاي بيمارستان در مقطعي توصيفي پژوهش اين :روش
 احبص وسيله به آن روايي و شد ارزيابي كاپا آزمون با آن پايايي كه سوالي ٢٢٠ ليست چك از استفاده با ها

 تحليل Excel و SPSS افزار نرم از استفاده با و گرديد گردآوري گرفت، قرار تاييد مورد دسترس در نظران
  .شد

 انتقال، و تخليه واحدهاي در پژوهش مورد هاي بيمارستان در باليا مديريت وضعف قوت نقاط :ها يافته
 پشتيباني، آموزش، ارتباطات،. گرديد ارزيابي متوسط حد در ٥٥ و ٥٣ ،٦٠ امتياز با ترتيب به امنيت و ترافيك
 مي ارزيابي خوب حد در ٧٩ و ٧١ ،٦١ ،٧٠ ،٦٩ امتياز با ترتيب به مديريت و فرماندهي و انساني نيروي
 امتياز پژوهش واحدهاي مجموع در. گردد مي ارزيابي خوب خيلي حد در ٨٣ امتياز با نيز اورژانس. گردد

  .اند كرده كسب را ٦٨
 وردم هاي بيمارستان اضطراري شرايط در باليا مديريت الزم استانداردهاي با مطابق: گيري نتيجه و بحث

 تاس الزم و دارند بهبود به نياز امنيت و ترافيك انتقال، و تخليه واحدهاي حيث از كرمان شهر در مطالعه
  .گردد اتخاذ مناسبي تدابير

  
  كرمان |بيمارستان |باليا مديريت |ضعف و قوت نقاط: كليدي هاي واژه
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 ايالم احمراستان هالل جمعيت پرسنل آمادگي ميزان بر موثر عوامل بررسي
  بحرانها با مقابله براي

  ١تردست حسن

  tardast2009@yahoo.com احمر، هالل جمعيت - ايالم-١

  
 قانون به توجه با است، نجات و امداد در آمادگي و مهارت احمر هالل جمعيت پرستل وظيفه مهمترين

 عنوان به ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت١٣٧٨ ارديبهشت مصوب بحران مديريت سازمان
 مي محسوب كشور نجات و امداد اصلي متوليان از يكي همگاني آموزش و نجات و امداد گروه كار مسئول

 يمطلوب آمادگي از) نجاتگران و امدادگران ، پرسنل( سازمان اين امدادي عوامل كليه كه طلبد مي لذا.كردد
  .باشند برخوردار ها بحران و سوانح ، حوادث با مقابلهئ براي
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)CISD  (به ابتال امكان كاهش و اجتماعي رواني سالمت ارتقا جهت راهكاري 
PTSD پزشكي هاي فوريت پرسنل در باليا و حوادث در  

  ١محبوبي مهتاب

١- ، mahtabmahboobi87@gmail.com 

  
 پذير آسيب مدت بلند و مدت كوتاه رواني پريشاني به نسبت پزشكي هاي فوريت پرسنل :هدف و زمينه

 آتش گروهي، حوادث نوزادان، كودكان، به مربوط مختلف بالياي و حوادث با مواجهه معرض در آنها هستند،
 يدرگير از پس. هستند قتل هاي صحنه و آميز خشونت حوادث سوختگي، زلزله، سيل، تصادفات، سوزي،

 الابت براي خطر عامل تواند مي كه باشند حاد استرس اختالل خطر معرض در است ممكن پرسنل حادثه، در
 دردناك، يخاطره مجدد تجربه جمله از عوارضي PTSD. باشد PTSD سانحه از پس استرس اختالل به

 بردن پناه ديگران، از دوري و جدايي احساس ت، اتف يادآوري از اجتناب ها،بكفالش و شبانه هايكابوس
 يا تنش احساس و تمركز در اشكال خشم، پذيري،تحريك رفتن، خواب به در اشكال مخدر، مواد يا الكل به

 عالئم نرخ و ٪٢٠ حدود در پزشكي هاي فوريت گروه در شيوع برآورد. دارد ديگران مقابل در گرفتن گارد
 سالمت ارتقا جهت جهت CISD اثربخشي بررسي مطالعه اين از هدف. است متفاوت ٪٦٠ تا ٪٢٠ از رواني
  .است پزشكي هاي فوريت پرسنل در باليا و حوادث در PTSD به ابتال امكان كاهش و اجتماعي رواني
 scienceهاي پايگاه در ٢٠١٦ سال تا مربوطه مطالعات جوي و جست با مروري مقاله اين: كار روش

direct،googlescholar ، pubmedو SID است شده نوشته.  
 يك توسط ساختاريافته گروهي جلسات تشكيل با) CISD(بحراني حادثه استرس تشريح :ها -يافته

 شپرداز ترويج براي شده طراحي ساختارمند مداخله جلسات اين در و ميگيرد شكل ديده آموزش متخصص
. ميگيرد انجام آينده ممكن تجربه براي آمادگي و واكنش سازي عادي طريق از زا آسيب رويدادهاي هيجاني
 يم اجازه كردن خنثي و بپردازند آن تاثير در تأمل و رويداد پردازش به افراد تا دهد مي اجازه كردن تشريح

 ٧٢ تا ٢٤( وقت اسرع در بايد روش اين. كنند تصفيه را بحران رويداد با مرتبط افكار و احساسات تا دهد
 CISD و رويداد معرض در گرفتن قرار بين زمان طول هرچه. شود انجام) اوليه ضربه از پس اول ساعت

 به ابتال امكان از پيشگيري در CISD بخشي اثر به متعدد مطالعات. دارد حداقل تاثير CISDيابد، افزايش
PTSD است كرده تاكيد پزشكي هاي فوريت پرسنل در باليا و حوادث در.  
 CISD بخش اثر نتايج و پزشكي هاي فوريت پرسنل ميان درPTSD باالي شيوع به توجه با :گيري- نتيجه

 پرسنل اجتماعي رواني سالمت ارتقا براي ارزشمند روش اين ميشود توصيه PTSD به ابتال امكان كاهش در
  شود اجرا پزشكي هاي فوريت
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 ورزي وجرأت اجتماعي پذيرش با رابطه در كارآمدي خود ميانجي نقش بررسي
  احمر هالل جمعيت امدادگران كارايي با

  ٢عسگري علي   ،١خادمي مريم  

  بيرجند، اسالمي آزاد دانشگاه --٢  ، بيرجند، احمر هالل جمعيت --١

  
 وجرات اجتماعي پذيرش با رابطه در كارآمدي خود ميانجي نقش بررسي تحقيق اين- هدف :هدف و زمينه
 -هدف -براساس مطالعه- اين. باشد-مي جنوبي خراسان استان احمر هالل جمعيت امدادگران كارايي با ورزي

  -.است همبستگي و- توصيفي نوع از ماهيت اساس بر- و كاربردي
 نفر ١٠٣٧ تعداد به جنوبي خراسان احمر هالل جمعيت امدادگران تمام شامل- تحقيق -جامعه :كار روش

 اي خوشه گيرينمونه شيوه -به و برآورد نفر ٢٨٠ مورگان جدول اساس بر بررسي- مورد نمونه. باشند مي
 ، اجتماعي پذيرش ، خودكارآمدي - استاندارد، پرسشنامه چهار از اطالعات آوري-جمع براي. شدند انتخاب
 هاي آزمون از و spss افزار نرم از اطالعات تحليل -و --تجزيه براي. شد- استفاده كارايي و ورزي جرات
  .است شده استفاده واريانس تحليل و متغيره چند رگرسيون پيرسون، همبستگي ضريب
 بود شده استفاده ها آن از وفور به قبلي تحقيقات در و بودند استاندارد ها پرسشنامه اينكه بدليل :ها يافته

 پذيرش پرسشنامه ، خودكارآمدي - پرسشنامه- -پايايي -تعيين براي. نگرديد روايي تعيين لذا
 به پايايي ميزان كه شد استفاده كرونباخ---آلفاي -از كارايي وپرسشنامه ورزي جرات اجتماعي،پرسشنامه

 پذيرش ، خودكارآمدي بين كه داد مي نشان ها يافته. آمد دست- به٨٧/٠ و٨٤/٠، ٨٦/٠ ، ٨٠/٠ ترتيب
  .دارد وجود دار معني خطي رابطه امدادگران كارايي با ورزي جرات و اجتماعي

 مانه به نيز كارايي يابد افزايش امدادگران بين در ورزي جرات و اجتماعي پذيرش چنانچه: گيري نتيجه
 ها يريگ تصميم در كاركنان مشاركت ميزان بايد مسئولين گردد مي پيشنهاد. يافت خواهد افزايش نسبت
 و اجتماعي پذيرش افزايش براي آموزشي هاي كارگاه و. شود مي كارايي افزايش باعث زيرا كند توجه
  .كنند برگزار خودكارآمدي و ورزي-جرات

  
  كارايي |ورزي جرات|اجتماعي پذيرش|كارآمدي خود
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  باليا و بحرانها پزشكي اخالق در توزيعي عدالت محوري نقش
  ١منش سعادت هادي

  saadatmanesh1@gmail.com سبزوار، پزشكي علوم -درمان معاونت ستاد سبزوار-١

  
 اصول تبيين به اخالق فلسفه. اخالقي مسائل در حكمت پيگيري و دوستداري از است عبارت اخالق فلسفه

 در و اخالقي مسائل حل به معطوف مسائل خصوص در است قادر و پردازد مي اخالق علم مبادي و مباني و
 سمتق كه پزشكي اخالق فلسفه.  نمايد ياري را ما است زندگي بخردانه هدايت مقوم آنچه به ناظر تأمالت
 وضوعاتم در بنيادين سواالت به ، فلسفي هاي تحليل سايه در كند مي كوشش است پزشكي اخالق اساسي
 درماني بهداشتي خدمات ارايه هنگام در كه اساسي سواالت جمله از. دهد پاسخ درماني بهداشتي مختلف

 توزيع ،اولويت آيد مي بوجود درماني بهداشتي خدمات دهندگان ارايه و مددكاران براي باليا و ها بحران در
 صورت در اينكه. باشد مي دهندگان خدمت همچنين و ديده آسيب مختلف گروههاي بين خدمات و منابع

 يشتريب افراد به بتوانند تا است درماني كادر بين منابع توزيع اولويت.)  و غذايي، مواد دارو،(منابع محدوديت
 يزمان محدوديت بدليل كه مواقعي در و مساوي شرايط در يا و ديدگان؟ آسيب بين يا نمايند خدمت ارايه
 با افراد گروه كدام با خدمت ارايه اولويت هستند محدودي افراد به خدمت ارايه به قادر فقط درماني كادر

 و اطفال مصدومين بين همچنين و ذهني معلوليت داراي و تر پايين هوش با افراد يا و طبيعي هوش
 مستقيم اثيرت تواند مي ديگر مشابه سواالت بسياري و آنها به پاسخ نحوه كه هستند سواالتي است؟ بزرگسال،

 است آن بر مقاله اين. باشد داشته باليا و ها بحران در خدمت ارايه كارايي و اثربخشي كاهش يا و افزايش در
 به پاسخ براي مناسب راهكاري پزشكي اخالق بر آن تاثير و عدالت از مختلف تعاريف نقد و بررسي با تا

  .نمود ارايه كارآمدي و موثر خدمت ميداني، عرصه در بتوان تا بيابد فوق پرسشهاي
  

  پزشكي اخالق فلسفه | پزشكي اخالق | باليا | بحران | عدالت
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  يابال و سوانح ديدگان آسيب روان سالمت بر موثر اجتماعي رواني مداخالت بر مروري
  ٢افتخاري عادل   ،١ميرزائي سمانه  

   ،s.mirzaei2113@gami.com اصفهان، پزشكي علوم -اصفهان پزشكي علوم دانشگاه-١
  adel.eftekhari.66@gmail.com يزد، پزشكي علوم -يزد پزشكي علوم دانشگاه-٢ 

  
 افراد از بسياري در مرگ و مالي صدمات معلوليت، ايجاد به منجر ساله همه حوادث و باليا :هدف و زمينه

 اثرات تواند مي كه شود مي وارد بازماندگان به زيادي رواني استرسهاي باليا و حوادث دنبال به. گرددمي
 عوارض و پيامدها از تواندمي خصوص اين در ويژه هايگذاري سياست لذا گذارد؛ برجاي را ناپذيري جبران

 كاهش موجب تواندمي ديدگان آسيب براي اجتماعي رواني مداخالت. كند جلوگيري آن شناختي روان
  .ودش آنان رواني سالمت ارتقاء و بهبود و ايجادشده شرايط با تطابق در توانمندي افزايش رواني، اختالالت

 حوادث روان، بهداشت اجتماعي، رواني مداخالت كليدي كلمات از استفاده با مروري مطالعه اين :كار روش
 ٢٠١٦ تا ٢٠١٠ زماني بازه در شده منتشر مقاالت و انجام Psychological &social supports طبيعي،

 مفهوم با مرتبط مقاالت ميان از و استخراج PubMed ،Google Scholar ، SID علمي هاي پايگاه در
 ارزيابي مورد و مطالعه وارد و انتخاب مقاله ١٨ باليا ديدگان آسيب روان سالمت بر اجتماعي رواني مداخالت

  .گرفتند قرار كيفي
 ينب در رواني اختالالت شيوع بحران، نامطلوب پيامدهاي از يكي مقاالت، كيفي مرور اساس بر: ها -يافته

 اختالالت شيوع كاهش موجب حوادث و باليا با مقابله در مناسب سازماندهي و آگاهي كه است بازماندگان
 با مقابله روشهاي آموزش رواني -روحي سالمت تأمين و رواني بهداشت اهميت به توجه با. شودمي رواني

 آموزش هاي دوره برگزاري سطوح، همه در و جامعه مردم همه به بحران از ناشي رواني -روحي مشكالت
 متي و پزشكان اجرايي، ومديران مسئوالن مانند خاص مسئول گروههاي براي سوانح رواني -روحي بهداشت
 -رواني حمايت تيمهاي تشكيل زا، استرس عوامل با مقابله براي امدادگران به آموزش درماني، -بهداشتي
 وقوع از پس و حين قبل،(بحران رواني بهداشت هايبرنامه صحيح اجراي بر نظارت و تنظيم و اجتماعي

 باليا و حوادث از بعد رواني اختالالت شيوع كاهش جهت مناسب اجتماعي و رواني مداخالت از) حادثه
  .باشدمي

 سازيعادي هدف با رواني، اجتماعي مداخالت و بازماندگان رواني واكنشهاي به پرداختن :گيري -نتيجه
 گردد،مي افراد كارآيي كاهش و زندگي كيفيت افت به منجر كه ديرپا عوارض بروز از جلوگيري و هاواكنش

  .گرددمي محسوب ديده آسيب مناطق در روان بهداشت متخصصان و كارشناسان فعاليتهاي اهم از
  

  روان بهداشت طبيعي، سوانح ، اجتماعي رواني مداخالت
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 يابال و حوادث در گروهي هاي رسانه رساني اطالع هاي نقش بين ارتباط بررسي
  اي رسانه سازي فرهنگ و

  ١گليني حوريه

  horieh_galini60@yahoo.com گرمسار،-١

  
 پرداختن و خطر تحليل و ارزيابي باليا، و حوادث در سالمت بحران، مديريت همچون عواملي كه دوراني در
 و الزم پيش از بيش گروهي هاي رسانه در مهم اين به پرداختن آيد مي شمار به ضرورت نوعي آنها به

 افراد كشور ايرسانه فضاي در و مختلف مجامع در بحران مديريت به علم با امروزه چه اگر. است ضروري
 تانسيلپ از گيري بهره با شك بدون كنند، مي تحصيل و تحقيق هافوريت و باليا در سالمت حوزه در بسياري

 ارگان بهتر چه هر هماهنگي براي علمي ريزي برنامه و داوطلب و جوان جامعه وجود و گروهي رسانه عظيم
  .شد خواهد ميسر ت اتف بروز كاهش به ميل كشور هاي

 رسانه وجود لزوم ولي باشد مي و استاندارد منابع وجود عدم و خسارات باليا و حوادث ويژگيهاي از هرچند
 رسانه سازي فرهنگ در مهم موارد از جامعه آگاهي سطح بردن باال و آموزشي خدمات اشاعه براي گروهي

  .باشد مي اي
 مفهوم دمور در تا شده سعي ، شده نوشته مقاالت و كتب بازنگري و اي كتابخانه شيوه به كه مطالعه اين در

 هب باليا و حوادث با برخورد جهت عمومي تفكر سازي آماده در فرايند اين اهميت و اي رسانه سازي فرهنگ
  .گردد ارائه مطالبي گروهي هاي رسانه از گيري بهره همراه
 به سبتن افراد ديد و نگرش نوع بلكه ميگذارد ثير تا افراد زندگي تحوالت برروي تنها نه گروهي هاي رسانه

 در را بسياري هاي موفقيت تا شود مي باعث و دهد مي قرار خود تاثير تحت نيز را باليا و حوادث موضوع
 يجادا بدنبال است گسترش و توسعه به رو سرعت با كه دنيايي اين در بايد ما. آوريم بدست زمينه اين

 يضرور مواقع در گفتن پاسخ همچنين و مناسب آموزشهاي و صحيح سازي فرهنگ براي مناسب فرصتهاي
 راتخسا كاهش نيز و وكنترل سازي فرهنگ و رساني اطالع براي ابزار ترينقوي گروهي، هايرسانه. باشيم
  .هستند باليا و حوادث از ناشي

  
  .مطبوعات |تلويزيون و راديو |گروهي هاي رسانه | اي رسانه سازي فرهنگ
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Medication Use for Trauma symptoms and PTSD in 
Pregnant and Breastfeeding Women 

DR Mehdi Shafiee sabet1, Farzaneh Farsad asadi2 

1-Arash Hospital, Tehran University of Medical Sciences- , mehdishafieesabet@yahoo.com,  2 -- ,  

 

Traumatic events are relatively common in the lives of pregnant and breastfeeding 
women. Some trauma-exposed women will develop posttraumatic symptoms and 
others will meet full criteria for PTSD. Comprehensive trauma treatment involves a 
wide range of activities including patient education, peer support, EMDR, and trauma-
focused psychotherapy. Clinicians treating women trauma survivors may also treat 
them while they are either pregnant or breastfeeding. 
Most of the standard treatments for PTSD are non-pharmacologic and therefore quite 
safe for both. But medications are also commonly used to treat PTSD and trauma 
symptoms. Medications have three potential benefits for patients: 1) they ameliorate 
PTSD symptoms, 2) they treat comorbid disorders, and 3) they reduce symptoms that 
can negatively affect both psychotherapy and daily living. 
Recent articles have outlined the state of the art in terms of medication choices for 
trauma symptoms and PTSD. The classes of medications used to treat PTSD include 
SSRIs, SNRIs, mirtazapine, SARIs, adrenergic agents, and atypical antipsychotics. 
Benzodiazepines, anticonvulsants, cyproheptadine, and buspirone cannot be 
recommended at this time. In each of these classes of medications, there are safer 
choices for pregnant and breastfeeding women. In perinatal health, the standard 
reference regarding medication use in this population is Medications and Mothers’ 
Milk. This article is a summary of current medications recommended for trauma 
symptoms/PTSD, with their pregnancy and lactation risk categories. The pregnancy 
risk categories are based on U.S. F.D.A. guidelines. 
 

Medication| Trauma symptoms| PTSD| Pregnancy| Breastfeeding 
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 اهشك بر گروهي روش به درمانيشناخت و درمانيواقعيت مكانيزم تاثير بررسي
  طبيعي غير سوانح در ديده آسيب معلول آموزان دانش تحصيلي افت

  ٢پوربهرام رضا   ،١سراواني حسين  

   ،saravani79@gmail.com استثنايي، وپرورش آموزش -صادقيه تهران-١
  pourbahram.r@gmail.com استثنايي، وپرورش آموزش -صادقيه تهران-٢ 

  
 است فراگيري معضلي بلكه نيست عادي مدارس به مربوط فقط آموزان دانش تحصيلي افت :هدف و زمينه

 وانحوس براثرحوادث متاسفانه كه وحركتي جسمي معلوليت داراي آموزان دانش با استثنايي مدارس در كه
 مكانيزم جلسات تاثير بررسي حاضر پژوهش از هدف شود مي ديده بيشتري مقياس انددر دچارشده

 دهدي آسيب معلول آموزان دانش تحصيلي افت كاهش بر و گروهي روش به درمانيشناخت و درمانيواقعيت
  باشد مي رانندگي سوانح در

 در آزمون وپس آزمون پيش عنوان به نمرات از كه است تجربي مطالعه يك حاضر پژوهش روش:كار روش
 انشد كليه:از بودند عبارت مطالعه به ورود هاي معيار.است شده استفاده كنترل گروه ويك آزمايش گروه دو

 هردوجنس در تهران شهر استثنايي مدارش ابتدايي هاي پايه كليه٩٥-٩٦ سال تحصيل به مشغول آموزان
 حصيليت پرونده در كه اند شده وحركتي جسمي آسيب دچار رانندگي سوانح اثر بر كه سني محدوديت بدون
 ودب عبارتند نيز مطالعه از خروج هاي معيار.دارند را مطالعه به ورود مشمول بود شده درج تحصيلي افت آنها

 الس ومحصل رانندگي سوانح اثر بر وحركتي جسمي معلوليت شرايط با الذكر فوق آموزان دانش كه ازين
 گروه نفره١٨ گروه دو ودر انتخاب ساده تصادفي گيري نمونه استفاده نفربا ٣٦تعداد.باشند كنوني تحصيلي
 واقعيت جلسات اي دقيقه ٩٠ جلسه ٨ معرض در آزمايش گروه.گرفتند قرار كنترل ١٨گروه و آزمايش
 تغيير به توجه با ها داده گردآوري.گرفتند قرار جلسه يك هفته وهر دوماه طي درماني شناخت و درماني
 تحليل رايب متغيره چند كواريانس تحليل از شدوسپس انجام دوم نوبت تا اول نوبت امتحانات درفاصله نمرات
  .شد استفاده ها داده نهايي
 ناختيش ،مداخالت كمكي متغير عنوان به آزمون پيش نمرات گرفتن نظر بادر كه دهد نشان ها يافته:هايافته

  )p=0/001(است شده منجر وكنترل آزمايش گروه بين دار معني تفاوت به درماني واقعيت و
 انآموز دانش عملكرد بهبود بر گروهي روش به درماني واقعيت و درماني شناخت جلسات برگزاري :نتايج

  است داشته تاثير تحصيلي افت وكاهش تحصيلي امور در
  

  وحركتي جسمي گروهي،معلول درماني،مشاوره درماني،واقعيت تحصيلي،شناخت افت
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 پزشكي هاي فوريت مراكز در بيماران صحيح انتقال نحوي از آگاهي بررسي
  بيمارستاني پيش اورژانس

  علي صدرالهي

  
 هدف. دارد آنها به آسيب از پيشگيري و بيماران محافظت در مهمي نقش صحيح انتقال از آگاهي :مقدمه
 پيش اورژانس پزشكي هاي فوريت مراكز در بيماران صحيح انتقال نحوي از آگاهي بررسي حاضر مطالعه

  .بود بيمارستاني
 تكنسين ٨٦ پژوهش نمونه. شد انجام ١٣٩٤ سال در مقطعي صورت به حاضر توصيفي مطالعه: روش و مواد

. دش انجام دسترس در صورت به گيري نمونه روش. بود گلستان استان غرب در شاغل پزشكي هاي فوريت
 الفا اب بيمار انتقال از آگاهي ارزيابي ساخته محقق پرسشنامه و دموگرافيك پرسشنامه شامل مطالعه ابزار

 هايآزمون و توصيفي آمار ،١٦ ينسخهSPSS افزارنرم از استفاده با هاداده. بود) α=٨٧/٠( ٨٧/٠ كرونباخ
 سطح رد گانه چند رگرسيون و اسپيرمن همبستگي ضريب واريانس، آناليز دو، كاي اسميرنوف، كولموگروف

  .شد وتحليلتجزيه p>٠٥/٠ داريمعني
 داراي) درصد ٥/٦٠( نفر ٥٢ تعداد. بود ٥٠ مبناي بر ٣٦±٦/٣ كنندگان شركت آگاهي متوسط :هايافته
 شهري هاي پايگاه در شاغل هاي تكنسين. بودند متوسط آگاهي) درصد ٧/٢٦(نفر ٢٣ و باال آگاهي

 ميزان بين معناداري ارتباط ها آزمون. داشتند) ٣/٣٥±١/٤(اي جاده به نسبت باالتري آگاهي) ٧/٣٦±١/٣(
 ها تكنسين تحصيالت و آگاهي ميزان در معناداري اختالف. داد نشان) P=٠٢/٠( ها تكنسين سن و آگاهي

)٠٠١/٠=P (كاري شيفت و)٠٠٥/٠=P (شركت به مربوط آگاهي كننده بيني پيش بيشترين. داشت وجود 
  .بود) p، 276/0=Beta=٠٣/٠( همكار سن و ،)p، 427/0=Beta=٠٠١/٠( مرتبط هاي كارگاه در

 تاناس غرب در شاغل پزشكي هاي فوريت تكنسين بيمار صحيح انتقال از آگاهي ميزان :گيري نتيجه
 را اهيآگ اين توان مي موثر متغيرهاي گرفتن نظر در و مرتبط هاي آموزش ارائه با لذا بود متوسط گلستان

  بخشيد بهبود
  

  بيمار انتقال بيمارستاني، پيش پزشكي، هاي فوريت آگاهي،:  كليدي كلمات
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 ادرانم ي توانمند بر سخنراني و گويي داستان روش دو به آموزش تاثير مقايسه
  خانگي حوادث از پيشگيري در

  ٤زاده شريف غالمرضا ،٣نصيري احمد ،٢نصيري مريم ،١نيا وحداني زهرا

١-VAHDANE@BUMS.AC.IR- بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه ،   
   ، بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه-٢
  ، بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه -٣

  بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه -٤

  
 وژيكيفيزيول ويژگيهاي دليل به و بوده حوادث و سوانح معرض در سايرين از بيشتر كودكان :هدف و زمينه

 به آموزش تاثير بررسي هدف با حاضر مطالعه. دارند را بالغ فرد يك سوي از مراقبت به نياز خاص رفتاري و
 از پيشگيري در كودك مراقبتي خود عامل عنوان به مادران توانمندي بر سخنراني و گويي داستان روش دو

  .پذيرفت صورت خانگي حوادث
 پرسشنامه. شد انجام ماه ٥٩ تا ١ كودك داراي مادر نفر ٨١ روي بر و مرحله پنج در حاضر مطالعه :كار روش

 از عدب -ماه سه و بالفاصله قبل،( نوبت سه در مادران توانمندي سنجش پرسشنامه و دموگرافيك اطالعات
 پيشگيري اصول آموزش ساعته نيم جلسه ١٦ شامل آموزشي جلسات. گرديد تكميل مادران توسط) مداخله

 دهش برگزار گويي داستان روش به مسموميت و خفگي شدگي، غرق سوختگي، شامل استان شايع حوادث از
  .گرفت صورت استنباطي و توصيفي آماري هاي-آزمون و SPSS-19 افزار-نرم با اطالعات تحليل و تجزبه و

 صورت به مداخله از قبل به نسبت را مادران توانمندي نمره آموزشي روش دو هر مداخله، از بعد :ها -يافته
 توانمندي نمره تغييرات ميانگين چه اگر آموزشي، روش دو مقايسه در). <٠٠٠١/٠P(دادند ارتقاء معناداري

 از عدب ماه سه نمره تغييرات ميانگين ولي نداشت، داري معني تفاوت آن از پس بالفاصله و مداخله از قبل
 داستان روش به آموزش و داده نشان را داري معني آماري تفاوت آن از بالفاصله و قبل به نسبت مداخله

) P=٠٢/٠( قبل به نسبت مداخله از پس ماه سه مادران توانمندي ارتقاء بر بيشتري اثربخشي توانست گويي
  .باشد داشته) P=٠٤/٠( آن از بعد بالفاصله و

 توانمندي به منجر تواند-مي آموزشي روش دو هر به آموزش پژوهش، نتايج به توجه با :گيري -نتيجه
 سه گذشت از پس مادران توانمندي نمره كاهش به توجه با و گردد حوادث از پيشگيري زمينه در مادران

  .باشد مي مادران در توانمندي تداوم جهت مؤثرتري روش گويي داستان ، سخنراني گروه در ماه
  

  مادران |خانگي حوادث |آموزش |سخنراني |گويي داستان
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In Pollution with CBRNE How can we determine 
decontamination efforts are sufficient? 

Mr rahim ali shaykhi1, parisa moradi majd2 

1- rahim.shaykhi94@gmail.com, 2-moradimajd.p@gmail.com 
 

Decontamination is any method or process  that reduces or inactivation or removal of 
hazardous materials in or on body of patients to prevent the dangerous effects on health 
Or at least reduce its effects and its aim is to terminate the harmful effects on affected 
person, preventing further absorption and reducing secondary risks for people ,other 
patient and caregivers. Yet it is difficult to understand when the decontamination is 
enough. Current methods used to decontaminate include clean up pollution that can be 
seen with the eyes on the body surface with strip and showering process and also 
treatment of signs and symptoms of patients. Although this method is currently the 
most widely accepted therapy but clinical diagnosis of decontamination  effectiveness 
is unreliable. Some believe should be established a level of safety for people to be 
released from place of incident and sent to hospital. There is a unanimous consensus 
That's not enough known about real effects of CBRNE and decontamination 
techniques and how much contamination remains in bodies of victims as well as care-
givers. and this cause further effect on victims and emissions. Certainly it is not 
possible at the incident scene that scientific and specify revealed the exact amount of 
decontamination. Some researchers have proposed that adequacy of decontamination 
at the scene be measured with measurable things such as wet hair,clothing removal 
and the lack of symptoms. According to some other researchers, it is better to be 
decided on a specific model based on , symptoms ,symptom time , causes, diffusion 
route , the percentage of contaminated people show symptoms, and other appropriate 
factors. This model after data analysis used as a tool in determining the level of 
pollution , threats and fatality rate. and whether the level of personal protection in care- 
 
decontamination|CBRNE|adequacy 
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  باليا و ها بحران مديريت در افراد دانش و آمادگي ابعاد
  ٢محمدي سعيد   ،١نژاد كاويان رسول  

   ،rasol_kavyan@yahoo.com كرمانشاه، پزشكي علوم -كرمانشاه پزشكي علوم-١

  
 هانج مختلف نقاط در همواره و باشند مي كنترل غيرقابل وقايعي اغلب باليا و غيرمترقبه حوادث :مقدمه

 گيآماد متاسفانه كشور، در طبيعي بالياي و مخاطرات ميزان بودن باال رغم علي. دهند مي رخ ايران جمله از
 سد مواد از يكي. باشد مي %٦ حدود حد در ها بحران نوع اين با مقابله براي ما كشور در ها خانواده و مردم

  .است مردم به اطالعات ارائه و آموزش عدم آمادگي، راه
 اطالعاتي هاي بانك در جستجو با و زماني محدوديت بدون كه بود مروري نوع از پژوهش اين: ها روش و مواد

 هاي كليدواژه از استفاده با و, Sincedirect,SID,Iranmedex,Scopus,Pubmed,Magiran, معتبر
 جوامع در مرتبط مروري و تحليلي توصيفي مقاله ٢٢ و شده انجام باليا و ارتباطات بحران، انگليسي و فارسي
  .گرفت قرار بررسي مورد مختلف

 هاي زمينه در آموزش لزوم كه بوده حوادث و باليا از مختلفي انواع درگير جامعه افراد و مردم :ها يافته
 اين با برخورد باورهاي و سازي فرهنگ اوليه، هاي كمك و رساني امداد پيشگيري، مخاطرات، انواع شناخت
 هاي مانور ،)مواجهه هنگام پيشگيري،(محيط سازي ايمن بحران، مديريت هاي تيم با همكاري حوادث،
 مي رابطه اين در رساني كمك نحوه و وظايف آرامش، حفظ و رواني حمايت امكانات، بسيج الزم، آمادگي

 و صدا طريق از تواند مي ها آمادگي و ها آموزش اين. كند كمك بحران بهتر و كارآمدتر مديريت به تواند
 تمام در آموزشي هاي كالس و ها دوره برگزاري آموزشي، راهنماهاي و پمفلت توزيع ها، رسانه و سيما

  .شود داده افراد به عمومي هاي مكان و ها محله در برگزاري دانشگاهي، و تحصيلي مقاطع
 و مالز ها بحران و باليا با مقابله و آمادگي ايجاد براي افراد و جوامع توانمندسازي و آموزش :گيري نتيجه

 حداقل به را مخاطرات از ناشي هاي آسيب ميزان توان مي مردم، در آمادگي ايجاد كه چرا است ضروري
 مرا در ريزي برنامه از جلوگيري باعث نيز آموزشي و فرهنگي اجتماعي، مالي، امكانات ارزيابي عدم. رساند

  .گردد-مي آمادگي
  

  افراد آموزش، آمادگي، بحران،
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Surge capacity of hospitals in emergencies and disasters 
with preparedness approach : A Systematic Review 

 

Objective: Surge capacity is one of the most important hospital preparedness 
components for responding to emergencies and disasters, the ability to provide health 
and medical care during a sudden increase in the number of patients or victims of 
disasters is the main concerns hospitals. The aim of the current study was to perform a 
systematic review of hospitals surge capacity in emergencies and disasters with 
preparedness approach. 
Methods: A systematic review was conducted according to the Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. The key words 
surge ,surge capacity, preparedness, hospital emergency department, hospital, surge 
capability, emergency, hazard, disaster, catastrophe, crisis and tragedy were used in 
combination with the Boolean operators OR and AND. Google Scholar, ISI web of 
science, science direct ,PubMed ,Scopus ,Ovid, Pro Quest, Wiley were searched. 
Results: in this study a total extracted articles (1004), 17 articles were selected for final 
review of surge capacity based on objective of this study, Results of studies indicated 
various ways to increase capacity of hospitals in four domains including: staff, stuff, 
structure, system. Hospitals can provide human resources and necessary equipment 
based on their surge capacity program to deliver necessary and timely medical and health 
care services through proper utilization of all their physical capacity at the time of 
emergency and disasters. 
Conclusion: Surge capacity one of the basic elements disasters preparedness programs, 
results of the current study could be helped to health field managers in order to hospitals 
capacity building base of surge capacity components (staff, stuff, space ,structure) and 
so promote the hospitals preparedness for suitable response to emergencies and disasters. 
 
Keywords: preparedness, surge capacity, hospital, emergency, disaster. 
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  راهكارها و ها چالش ويژه؛ نيازهاي با كودكان در باليا برابر در آمادگي
  ٣غالمي مرتضي ،٢صفرپور حميد ،١نيكوكار نرجس

 ايران، جهرم، جهرم، پزشكي علوم دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده پرستاري، گروه-١
narjesnikookar@gmail.com،   

  ،h.safarpour@sbmu.ac.ir بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط و ايمني سالمت، دانشكده-٢ 
  ايران، جهرم، جهرم، پزشكي علوم دانشگاه -انگليسي زبان گروه-٣

  
 مي آواره باليا اثر در نفر ميليون ٣٥ حداقل ساليانه جهاني بهداشت سازمان اعالم اساس بر :هدف و مقدمه

 يازهاين با كودكان را آنها از ميليون هفت از بيش تعداد اين از. هستند كودكان ازآنها نيمي حداقل كه شوند
. برند يم بسر باليا از ناشي ناتواني با نيز ديگر كودك ها ميليون كه حالي در دهد، مي اختصاص بخود ويژه
 ازهايني با كودكان امريكا كودكان انجمن. اند شده گرفته ناديده زيادي حد تا همچنان كودكان از گروه اين
. ستا كرده تعريف دارند يا داشته مزمن عاطفي يا رفتاري ، تكاملي جسمي، خطر عوامل كه كودكاني را ويژه

 نگرفته قرار اضطراري هاي برنامه و اجزا ريزي طرح در هنوز جمعيت از بخش اين كه دهد مي نشان شواهد
 هدف. هستند جمعيت از بزرگي بخش آنها كه چرا است مهم ويژه نيازهاي با افراد آمادگي بررسي. اند

 در آمادگي هاي برنامه در آنها مشاركت لزوم و ويژه نيازهاي با كودكان نقش درك به كمك حاضر پژوهش
  .باشد مي باليا

 كردن وارد با و ينترنتا در جستجو و اي كتابخانه مطالعات طريق از و مروري روش به پژوهش اين : روش
 ,children, disasters, emergency preparedness, special healthcare needs  هاي واژه كليد

disabilities نظير معتبر اطالعاتي هاي بانك در scholar Google،Pubmed ، Sciencedirect،Scopus 
 از پس كه شد پيدا مقاله ٨٣ مجموع در. شدند خارج مطالعه از انگليسي غير زبان به مقاالت. گرفت انجام

  .بود موضوع با مرتبط مقاله ١٨ فقط بررسي
 تعامل در تعدديم تغييرات با را آنها باليا با مقابله آمادگي نبود اثر در كودكان در باليا تجربه :نتايج تركيب

 راباضط يا توجهي بي احساس باليا با مواجهه در كودكان اغلب. ميكند مواجهه مدرسه و اطرافيان خانواده، با
 هب باليا حين پذيري آسيب. دهند مي بروز رفتاري يا عاطفي نظمي بي شكل به را اضطراب اين و كرده

 يبآس هاي گروه به تا است الزم رو اين از دارد بستگي خانواده بافت و جغرافيايي مكان سن، مانند عواملي
 وهعال به. شود ارايه آنها نياز با متناسب و خاص هاي آموزش جسمي، و ذهني توان كم كودكان خصوصا پذير
 آمادگي ريزي برنامه براي موثر هاي استراتژي و شده توجه باليا در آن موانع و آمادگي عوامل به است الزم

 تقويت كه دهد مي نشان اوليه شواهد. شود داده آموزش ها گروه اين در آوري تاب افزايش و خطر كاهش و
 و آگاهي و بوده مفيد كودكان اين آمادگي در آموزش بر مبتني باليا آمادگي برنامه و مدرسه در آوري تاب

. شدبخ مي بهبود نيز را خانواده فوريت ريزي طرح طرفي از و بخشيده ارتقا را كودكان حفاظتي خود دانش
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 از برخي. دارد كودكان اين از مناسبي شناخت به نياز ويژه نيازهاي با كودكان براي باليا آمادگي آموزش
 مخفي ي،ياب موقعيت سريع، حركت اورژانسي، تخليه در مشكل كودكان اين در باليا آمادگي برنامه مشكالت

 ترساس موقعيت دليل به تمركز دادن دست از و اورژانسي سيگنالهاي و عاليم به مناسب پاسخ عدم ، شدن
  .باشد مي زا

 ذيريپ آسيب بخاطر تنها نه است برخوردار اي ويژه اهميت از ويژه نيازهاي با كودكان آمادگي :گيري نتيجه
 همه در ايدب اضطراري ريزي طرح ، باليا و حوادث در افزايشي تغييرات بيني پيش بدليل بلكه آنها بيشتر

 كند ينتضم را كامل ايمني تواند نمي اي برنامه هيچ اينكه با. شود انجام بازيابي تا آمادگي از باليا فازهاي
 ودكانيك و بوده قايل تفاوت آنها بدون و يادگيري در افراد هاي توانايي بين بايد باليا آمادگي هاي برنامه اما
 براي هبرنام و گردند لحاظ برنامه در تا دارند نياز هستند خود ناتواني دليل به بيشتري خطر معرض در كه

 ويژه نيازهاي با كودكان براي اختصاصي هاي طرح هنوز ايران در متاسفانه. شود اجرا و تعريف نيز آنها
 استراتژي اما كرد طراحي سناريو يك خاص مشكل هر با توان نمي گرچه. است نشده اجرا و تمرين طراحي،

 و جمعي هاي رسانه از استفاده. دارد زيادي اهميت مدرسه محيط در بخصوص كودكان آمادگي براي دقيق
 كمك الياب در آنها ديدن آسيب از پيشگيري در باليا در آمادگي تمرين هنگام در كودكان ترس كردن مانيتور
 آموزان شدان در يادگيري و رفتاري خاص حمايت ارتقاء و ايجاد به بيشتري نياز كلي طور به. باشد مي كننده

  .شود لحاظ آينده هاي سياستگذاري و ها برنامه در بايد كه دارد وجود ويژه نيازهاي با
  

  ها چالش ويژه، نيازهاي باليا، كودكان، آمادگي،
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Attachment style predicts PTSD, pain and somatization 
after intensive Motor vehicle accident 

Ph.D. Manijeh Firoozi1 

١- Tehran- University of Tehran, mfiroozy@ut.ac.ir 
 
Abstract 
Introduction 
 The development of persistent pain post-accident injury is still an unresolved mystery 
despite the fact that approximately 50% of individuals reporting accident develop 
persistent pain. Recently attachment insecurity has been proposed as a vulnerability 
factor for both pain and PTSD. In order to guide treatment, it is important to examine 
possible mechanisms which may cause persistent pain and medically unexplained 
symptoms after an intensive motor vehicle accident. The present study examines 
attachment insecurity as possible vulnerability factors in relation to high levels of pain 
and somatization after motor vehicle accident. 
Methods 
 Data were collected from 203patients referred consecutively to the emergency unit after 
acute motor vehicle accident injury. Within 1-month post injury, patients answered a 
questionnaire regarding attachment insecurity, pain, somatization, and PTSD symptoms. 
Multiple mediation analyses were performed to assess whether the attachment insecurity 
symptom clusters mediated the association between PTSD, pain, and somatization. 
Results 
Attachment style increased the likelihood of belonging to the moderate-severe pain 
group three-fold. In relation to somatization the likelihood of belonging to the group was 
almost increased four-fold. The symptom clusters of avoidance and hyper arousal 
mediated the association between the PTSD, pain, and somatization. Impaired 
attachment did not correlate with pain but not somatization when models were adjusted 
on sociodemographic variables and history of psychological distress. 
Conclusion 
Acknowledging that attachment insecurity is part of the etiology involved in explaining 
persistent symptoms after accident, may help sufferers to gain early and more suited 
treatment, which in turn may prevent the condition from becoming chronic. 
 
Motor vehicle accident| Insecurity attachment| Post-traumatic stress (PTSD)| Pain| 
Somatization. 
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  انسانها سالمت بر اخير اتمي حوادث بلندمدت اثرات بر مروري
  ٢مسلمي داريوش   ،١نبوي محدثه سيده  

   ،mona.nabavi94@gmail.com بابل، پزشكي علوم دانشگاه
  moslemi_d@yahoo.com بابل، پزشكي علوم دانشگاه -٢

  
 در فوكوشيما و ١٩٨٦ سال در چرنوبيل ،١٩٧٩ سال در آيلند مايل تري اتمي هاي نيروگاه حوادث :مقدمه

 راكندهپ اتمسفر در مواد حوادث، اين در. پيوستند وقوع به غيرانساني و انساني اشتباهات علت به ٢٠١١ سال
 ندازها قابل شمالي نيمكره كل در عمال موضوع اين و شدند نشين -ته زمين سطح روي بر نهايت در و شده

 هر رد مدت بلند و مدت كوتاه اثرات باعث تواند مي بالقوه طور به تابش معرض در گرفتن قرار. بود گيري
 معرض رد گرفتن قرار بلندمدت اثرات ترين مهم از يكي شديم آن بر دليل اين به. شود بدن سيستم از ارگان
  .سرطان مدت طوالني خطر افزايش: كنيم بررسي را پرتو

 يافته ١٩٩٦-٢٠١٢سالهاي از معتبر مقاله ١٠ بررسي و مطالعه با مروري صورت به حاضر پژوهش :روش
 غيره و) اثرات( ،)بلندمدت( ،)سرطان( ،)اتمي حوادث( كليدي هاي واژه با Google Scholarسايت از شده

  .است گرفته صورت متخصص كارشناسان نظرات و مختلف فيلترهاي اعمال و
 ١٣١-يد با آلودگي طريق از اضافي تابش مورد چرنوبيل، اطراف مناطق در نفر ميليون ٥ از بيش :ها يافته

 از لحاص و تيروئيد غده به مربوط خاص ارگانهاي دوز باالترين اينكه به توجه با. اند گرفته قرار سزيم و
 ابتال خطر كه دهد مي نشان چرنوبيلي كودكان دقيق مطالعه باشد، مي ١٣١-يد به آلوده محصوالت مصرف

 كودكان در افزايش اين و است يافته افزايش ٥ تا ٢ از تيروئيد، غده گري١ هر ازاي به تيروئيد سرطان به
 معرض در گرفتن قرار از پس سال٢-٥ بين لوسمي به ابتال خطر افزايش. است بيشتر يد كمبود به مبتال
 نظر در تابش معرض در هاي جمعيت در تابش خطرات "نشانگر" مير و مرگ و لوسمي بروز. است تابش
 اطراف كشورهاي در هم مثانه و كليه مثل ديگر سرطانهاي و سينه سرطان در افزايش. شود مي گرفته

  .است شده گزارش چرنوبيل
 ودكيك در كه كساني بين در سرطان بروز افزايش هنوز سالها گذشت از پس امروزه :گيري نتيجه و بحث

 ودهب پرتو معرض در كه زيادي بسيار افراد تعداد به توجه با. دارد ادامه اند، بوده تابش معرض در نوجواني و
 ندهآي در سرطان موارد از توجهي قابل تعداد بروز با تواند مي نسبي خطر در كوچك افزايش يك حتي اند،
 ناي از الذكر فوق حوادث محل به نسبت جغرافيايي موقعيت به توجه با هم ما كشور كه باشد ارتباط در

  .نيست مستثني قاعده
  

  كودكان شمالي، نيمكره آلودگي، سرطان، كنترل
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  بيولوژيك افزار جنگ يك عنوان به بوتوليسم به نگاهي
  ٢نژاد عبداله علي ،١شيراوند بابك

١- ، Dr.shiravand@ssu.ac.ir،  2- ، abdolahnejad.a@gmail.com 

  
 و رتقد داراي زيرا آيدمي حساب به بيولوژيك جنگ قوي تهديدهاي از يكي بوتوليسم، توكسين :مقدمه

 ويژه هايمراقبت به نياز آن از ناشي مصدومين آسيب آن بر عالوه و بوده بااليي كشندگي خاصيت
 سوي از بيولوژيك هاي سالح ليست در موجود عوامل از يكي بوتوليسم عامل. داشت خواهد مدتيطوالني

 امري دشمن توسط آن بيوتروريستي يا بيولوژيك كاربردهاي خطر رو، اين از. است سالح خلع كنوانسيون
 صخصو در بهداشتي كاركنان اطالعات روزرساني به مقاله، اين تدوين از هدف. است جدي تهديدي و محتمل

  .باشد مي بيماري اين بيوتروريستي ي جنبه و بوتوليسم
 Scopus,هاي بانك در جستجو از پس كه باشد مي مروري مطالعه يك مقاله اين: ها روش و مواد

,Medline ,Google ,Pubmed و Googlescholar جمع براي اي كتابخانه جستجوي. است شده تهيه 
  .است شده انجام نيز قديمي كتب از ها گزارش آوري
 به كه دباشمي اسپوردار و متحرك هوازي،بي مثبت، گرم هايباسيل جزء بوتولينوم كلستريديوم :ها يافته
 تلفمخ گروه چهار شامل ژنتيك نظر از بوتولينوم كلستريديوم گونه. باشدمي كشف قابل خاك در آساني

. اندمتفاوت اهويژگي ساير نظر از و هستند يكديگر شبيه توكسين توليد نظر از فقط كه طوري به باشدمي
 گذارينام G تاA حروف با را هاآن كه است شده تشكيل ژنيك آنتي تيپ هفت از بوتوليسم توكسين

 رمگ يك استنشاق كه طوري به آيد،مي حساب به شده شناخته سم ترينقوي توكسين اين. اندنموده
  .شود نفر ميليونيك مرگ به منجر تواندمي آن كريستالين

 انجام و حصحي تشخيص مستلزم بيولوژيكي، حمالت از ناشي بوتوليسم گيريهمه كنترل :گيري نتيجه
 مصنوعي تنفس دستگاه كردن مهيا موارد، اغلب در و بوتوليسم توكسينآنتي سريع تمهيد اورژانسي، اقدامات

 گيريپيش و سريع مداخله منظور به عمومي بهداشت اورژانسي سيستم بودن دارا كه است بديهي و باشدمي
  .آيدمي حساب به بيولوژيكي حمالت از ناشي بحران موفق مديريت الزمه نيز بيماري موارد افزايش از
  

  بوتوليسم بيولوژيك، حمالت بوتولينوم، كلستريديوم: كليدواژه
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  رويكرد با ترافيكي حوادث كاهش در ذيربطان مشاركت جلب تجارب
  سالمت ارتقاء مشاركتي 

 ،كردعليوند تورج ،٤سوري حميد ،٣رمضانخاني علي ،٢محمدي كشاورز نسترن ،١مظاهري مريم

 سينح ،فرد پاپي داريوش ،سيمي غالم امين ،پورركني حسين ،روشنايي احمد ،٦زاده افضل محمد

  هشتيب اهللا روح ،افروز آيينه سعيد ،آذرنگ حسين ،طرفي حميده ،پورنادري عبداالمير ،محمدي

١-- ، maryam_mazaheri_1350@yahoo.com،  ٢-- ، n_keshavars@yahoo.com،  ٣-- ، 
aramezankhani@yahoo.com،  ٤-- ، hsoori@yahoo.com،  ٥-- ،  

  
  :زمينه
 سال در نفر ميليون ٢/١ حد در اي جاده مرگهاي كه دهد مي نشان بهداشت جهاني سازمان ٢٠١٥ گزارش

 و معابر وضعيت بدليل دزفول شهرستان. افتد مي اتفاق موتورسواران در آنها چهارم يك حدود و مانده باقي
 رويكرد از استفاده با مطالعه اين. باشد مي زيادي حوادث آن تبع به و موتورسواران داراي شهري ساختار

  .گرديد طراحي حوادث كاهش جهت ذيربطان حداكثري مشاركت به توجه و سالمت ارتقاء
  :روش
 از پس و گرفته صورت ذيربط مسئولين و افراد كليه شناسايي ذيربطان، مشاركت و نظرات از استفاده جهت

 حضور با رسمي مشاركتي جلسه ٧ و تشكيل ريزي برنامه تيم سپس. آمد بعمل دعوت حضوري ت مل
 عيينت شناسايي به نظر، تبادل و بحث از پس و برگزار شهرستان خصوصي و دولتي سازمان ٢٤ از ذيربطان

 ،حوادث هاي داده كننده آوري جمع مسئولين از همچنين. شد پرداخته ترافيكي حوادث انساني هاي كننده
 تعيين درباره نظرسنجي براين عالوه. گرديد مقايسه و دريافت ها داده و آمار مشكل، و بستر درك جهت
 اقشار آموزان، دانش و موتورسواران هدف هاي گروه از جداگانه جلسات طي و مصاحبه بصورت ها كننده

 آمده بدست هاي كننده تعيين به و گرفته صورت مشاوره هسته و رانندگي راهنمايي مامورين مردم، مختلف
 هتجزي مورد مير و مرگ و حوادث الگوي و بندي دسته آمده بدست هاي داده نهايت در. گرديد اضافه قبلي،

 اولويت. و مداخله قابليت و اهميت اساس بر نيز شده شناسايي هاي كننده تعيين. گرفت صورت تحليل و
  .گرديد بندي
  :نتايج

 در. دهد انجام شهرستان كل مردم و مسئولين سطح در وسيعي مشاركت جلب گرديد موفق پژوهش اين
 رحج به منجر حوادث الگوي داد نشان آمده بدست نتايج. پرداختند نظر تبادل و بحث به سازمان ٢٤ مجموع

 روهگ بيشترين و موتورسواران ديدگان، حادثه از نيمي از بيش و داشته افزايشي روند اخير سال٤ طي در
 كننده تعيين ٦ كه داد نشان ها نظرسنجي نتايج همچنين. اند بوده ها ساله ١٨-٣٥ خطر معرض در سني

 ههمرا تلفن با صحبت تقدم، حق رعايت عدم مجاز، غير سرعت غيرمجاز، سبقت قرمز، چراغ از عبور(انساني
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  .دارد مداخله به نياز ،)نمايشي حركات و
  :گيري نتيجه و بحث

 شهرستان در موجود متفاوت ترافيكي حوادث هاي داده همخواني و هماهنگي عدم توانست مطالعه اين
 هتج ميتواند كه نمايد معرفي را تاثيرگذار و مهم انساني هاي كننده تعيين همچنين و داده نشان را دزفول
  .گيرد قرار استفاده مورد آينده مداخالت ريزي برنامه

  
  .دزفول موتورسواران، حوادث، سالمت، ارتقاء مشاركتي، برنامه
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 ارافز جنگ يك عنوان به طاعون با مقابله در درماني و پيشگيري رويكردهاي
  بيولوژيكي

 ،حسيني سيداكبر ،نژاد عبداله علي ،زارعي مرجان ،شكوهي محمدرضا ،١شيراوند بابك

  موسوي سيدعبدالحسين

١- Dr.shiravand@ssu.ac.ir 

  
 وزر هر و شده شروع بيستم قرن در جدي طور به كه است اي پديده زيستي يا بيولوژيك حمالت :مقدمه

 ونكنوانسي سوي از بيولوژيك هاي سالح ليست در موجود عوامل از يكي طاعون عامل. است گسترش حال در
 و محتمل امري دشمن توسط آن بيوتروريستي يا بيولوژيك كاربردهاي خطر رو، اين از. است سالح خلع

 طاعون خصوص در بهداشتي كاركنان اطالعات روزرساني به مقاله، اين تدوين از هدف. است جدي تهديدي
  .باشد مي بيماري اين بيوتروريستي ي جنبه و

 اي كتابخانه منابع از شده جستجو مقاالت اساس بر كه است مروري اي مطالعه مقاله اين :ها روش و مواد
  .است شده نوشته) ١٩٩٠ -٢٠١٦( اينترنتي و

 و گرد( كوكسي ،)شكل ايميله( باسيلي اصلي گروه سه در هاباكتري از گونه ٢٠٠٠ از بيش :ها يافته
 شناخته زابيماري عنوان به گونه ١٠٠ حدود فقط اما اند،شده شناسايي ،)مارپيچي( اسپيرال و) بيضوي

 لعام كه روندمي كار به نظامي كاربرد براي مناسب بيولوژيك عوامل عنوان به گونه ١٠ از كمتر و اندشده
 خانواده از هوازي،بي منفي گرم كوكوباسيل نوعي پستيس، يرسينيا. است عوامل اين از يكي طاعون

 زير در شود آميزيرنگ وايسون، يا گيمسا رايت، هايرنگ با كه صورتي در و باشدمي ها آنتروباكترياسه
  .شودمي ديده قطبي دو صورت به ميكروسكوپ،

 وقوع انمك و زمان بيني پيش از بشري دانش فنون، و علوم پيشرفت رغم علي امروزه :گيري نتيجه و بحث
 و يامه آن اجتناب غيرقابل وقوع قبال در ميبايست رو اين از. است ناتوان نسبي طور به عمليات نوع اين

 از ايران همجوار كشورهاي در تكفيري هاي گروه توسط بيوتروريستي رخدادهاي وقوع به توجه با. بود آماده
 مسؤالن و است ضروري و محتمل امري حمالت اين با مقابله آمادگي ضرورت و اهميت سوريه، و عراق جمله

 داشته تهديدات و خطرات اين با مقابله جهت در الزم هوشياري و آگاهي بايد رابطه اين در متخصصين و
  .باشند

  
  بيولوژيك حمالت طاعون، بيوتروريسم،
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Hospital Preparedness and Community Readiness for 
Emergency and Disaster: Lesson Learned of 1 year program 

Mr Corona Rintawan1, Ms Rahmawati Husein2 

1-Indonesia- MDMC, FKUB, rintawan@yahoo.com, 
2-Indonesia- MDMC, amahusein@yahoo.com 

 

Hospital preparedness is one of keyfactor for minimize the impact of disaster. Although 
many people think that hospital is expected to be "super helper" in disaster situation, one 
should not forget that hospital itself can be influenced by disaster. It may require helps 
from others. Community surrounding hospital in this situation is a potential human 
resources that can be trained so they can help hospital during emergency and disaster. 
Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency & Disaster 
(HPCRED) is a program run by MDMC (Muhammadiyah Disaster Management 
Centre) Indonesia and aimed at strengthening capacity of Muhammadiyah hospitals and 
communities surrounding hospital in emergency situations and disasters. Program was 
run in 2015 for a year and this is one of significant programs of the MDMC to improve 
disaster awareness, and to improve preparedness and readiness of individuals and units 
within Muhammadiyah organizations. 
In hospital level, Members of the cluster of health in each area get the chance to increase 
their capacity to engage in the training of Emergency Medical Operations Coordinator 
(KOMD) and in the functional exercise in hospitals and also in the deployment of the 
Disaster Health Committee exercise outside the Hospital. With these activities, members 
of the cluster of health at the local level, such as the Department of Health, BPBDs, 
health teams of some hospitals, teams from Faculty of Medicines, the Indonesian Red 
Cross also have a forum to coordinate as well as to test SOP from each institution in the 
simulation. 
In community level, HPCRED program led to the establishment of Disaster Risk 
Reduction Forum and Community Volunteers Forum at the village/neigborhood level. 
Disaster Reduction Forum and Community Volunteer Forum that created in this 
program were formed through the Resilient Village/Community program where its 
activities are integrated into the Disasters Emergency Hospital plan. 
 

hospital preparedness| community| disaster risk reduction| MDMC| disaster plan 
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  نيشابور قطار انفجار هاي آموخته درس
  ٤نژاد يوسف صادق قا ،٣زاده خدادادي علي   ،٢قدسي حسن   ،١جهانگيري كتايون  

 شهيد پزشكي علوم دانشگاه -بهشتي،ايران شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست، محيط و ايمني سالمت، دانشكده-١
   ،K.jahangiri@sbmu.ac.ir بهشتي،

 شهيد پزشكي علوم دانشگاه -بهشتي،ايران شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست، محيط و ايمني سالمت، دانشكده-٢ 
   ،ghodsih1979@gmail.com بهشتي،

 شهيد پزشكي علوم دانشگاه -بهشتي،ايران شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست، محيط و ايمني سالمت، دانشكده-٣ 
   ،akhodadadi67@gmail.com بهشتي،

 شهيد پزشكي علوم دانشگاه -بهشتي،ايران شهيد پزشكي علوم دانشگاه زيست، محيط و ايمني سالمت، دانشكده-٤ 
 yusefnejad785@yahoo.com بهشتي،

  
 و پنبه آمونيوم، نيترات گوگرد، حامل باري قطار يك واگن ٥١ تعداد ١٣٨٢ بهمن ٢٩ بامداد دقيقه ٤:٤٢ ساعت
 از پس و ودهنم حركت به شروع نامشخص داليلي بنابه بود متوقف نيشابور حوالي ابومسلم ايستگاه در كه مازوت

 و نموده خوردبر ايستگاه در متوقف لوكوموتيو دستگاه يك با نيشابور خيام ايستگاه در كيلومتر ٤٠ مسافت طي
 تالش با. شود مي اوليه سوزي آتش بروز به منجر كه شوند مي تنيده هم در و ريخته هم به ها واگن آرايش

 طور به ٩:٣٧ ساعت در. است شده مهار آتش كه شد اعالم صبح ٩ ساعت در نشاني آتش و امدادي نيروهاي
 از نفر ٤٥٠ از بيش شدن زخمي و نفر ٢٩٩ فوت به منجر كه دهد مي رخ محل در مهيبي بسيار انفجار ناگهاني

 شيشه كيلومتري ١٠ فاصله تا. روند مي بين از صحنه در حيوانات و افراد تمام متري ٥٠٠ فاصله تا. شود مي افراد
 مي آوار زير آن ساكنان برخي و تخريب درصد ٣٠-١٠٠ بين آهن راه حاشيه منازل از تعدادي و شكند مي ها

  .شود مي ثبت مشهد در ريشتر مقياس در ٣,٥ بزرگاي به اي زلزله انفجار باالي شدت به باتوجه. مانند

  :قوت نقاط

 شانين آتش سازمان محترم مديرعامل حضور و نشاني آتش نيروهاي به حادثه موقع به گزارش با اوليه لحظات در
 نازلم تخليه و اوليه حريق اطفاء مانند مناسب اقدامات عمليات فرماندهي گرفتن عهده بر و صحنه در نيشابور
  .شود مي انجام حدودي تا حادثه محل اطراف

  :ضعف نقاط

 حادثه فرماندهي سامانه اصول دقيق رعايت عدم  
 صحنه در حاضر نظامي نيروهاي توسط ايمني كمربند تشكيل عدم  
 بيمارستان در و حادثه صحنه در ترياژ سيستم بكارگيري عدم  
 مصدومين از زدايي آلودگي فرآيند اجراي عدم  
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  :پيشنهادها و گيري-نتيجه
 و بارگيري محل مواد، نوع ذكر با معتبر بارنامه داراي بايد آهن راه توسط منتقله موادخطرناك كليه 

  .باشند الزم احتياطات و تخليه
 باشد داشته حضور مترقبه غير موارد براي كارشناس نفر يك خطرناك هاي محموله همراه به.  
 شوند منتقل مقصد به ايستگاهها در توقف بدون خطرناك هاي محموله.  
 گردد نصب ها واگن كليه بدنه روي بر خطرناك مواد مخصوص برچسب.  
 اشندب داشته را الزم آمادگي تا نمايد برگزار را مانورهايي دست اين از حوادثي براي بحران مديريت ستاد.  
 گردند تهيه حوادث بروز زمان براي بخشي بين اجرايي هاي دستورالعمل.  

  
  ساخت انسان هاي بحران |قطار انفجار |ريلي حوادث
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  باليا و بحران مديريت در ارتباطات حوزه آمادگي
  ٢سامان اميني جواد   ،١نژاد كاويان رسول  

   ،rasol_kavyan@yahoo.com كرمانشاه، پزشكي علوم -كرمانشاه پزشكي علوم-١

  
 اتصدم به منجر تواند مي شدت برحسب كه اضطراري وضعيت يك عنوان به باليا و بحران :هدف و زمينه

 ها سياست جز ها-سازمان همه در بحران مديريت و آمادگي امرزوه. شود- فراواني مالي و جاني خسارات و
سوب اهداف و شخص اي-برنامه و شده مح شته بايد رابطه اين در جانبه همه و م شند دا  حوزه آمادگي. با

  .دارد اي ويژه اهميت و بوده ياليا و بحران مديريت الينكف جز ارتباطات
ـــتجو با زماني محدوديت بدون كه بوده مروري نوع از پژوهش اين :كار روش  اطالعاتي هاي بانك در جس
 هاي كليدواژه از اســتفاده با direct ,Magiran ,SID,Iranmedex,Scopus,Pubmed , Scince معتبر

ــي ــي و فارس ــده انجام باليا و ارتباطات بحران، انگليس ــيفي مقاله ١٣ و ش  با مرتبط مروري و تحليلي توص
  .گرفت قرار بررسي مورد موضوع
سانه مجراي از سازد-مي قادر را سازمان ها-بحران در ارتباطات حوزه آمادگي :ها يافته  به و خبري هاي-ر

 ارتباطي هاي-تكنولوژي با ديگر طرف از دهند، قرار واقعي رويدادهاي جريان در را مردم اثربخش، شيوهاي
ــايعات و ــتر را آمده بوجود وضــعيت تواند مي ها بحران زمان در ش  اهميت. دهد قرار منفي تاثير تحت بيش

ــخگويي توانايي اهميت اندازه به دقيقا بحران ارتباطات ــب پاس ــت حادثه و بحران به مناس  ناي آمادگي. اس
ـــرفت حوزه ـــخگويي و دهد-مي قرار تاثير تحت را حوادث پيش  براي خبري هاي-اهميت و بحران به پاس

ـــكل را مردم و مديران  امور مديريت از ناپذيري جدايي بخش عنوان به بايد بحران ارتباطات. دهد-مي ش
ــطراري ــي و گيرد قرار توجه مورد اض ــترس ــهيل را بحران تيم نيروهاي بين هماهنگي و دس  و كند-مي تس

 بدنبال را بحران مديريت اهداف به رسيدن جهت در سريع رساني اطالع و استرس كاهش مثل هايي-پيامد
ستفاده مورد ابزارهاي. دارد  كهشب اعالميه، تلويزيون، راديو، همراه، تلفن طريق از تواند مي آمادگي اين در ا
  .باشد مخابراتي ارتباطي وسايل و پيامك اينترنت، ويژه، هاي فركانس اجتماعي، هاي

 دباي طرح اين. دارد نياز مربوطه هاي-زيرسـاخت و بحران ارتباطي طرح يك به سـازماني هر :گيري نتيجه
 ناگهاني صدمات هرگونه بر غلبه جهت در سازمان به كمك براي هايي روش و ها-چارچوب تدارك قابليت

صور قابل و شته را بحراني هر از ت شد دا شته تر قوي ارتباطاتي بحران، تيم چه هر پس. با شند دا  امر در با
  .كند عمل بهتر توانند مي الزم هاي همكاري هماهنگي و بحران به پاسخگويي

  
  ارتباطات باليا، بحران،
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Hospitals Safety versus Disasters in north eastern of Iran: 
The Results of 42 Hospitals assessment 

Mr. Shahram Taherzadeh1, MRS. Maliheh Ziaee2, Mr Reza Vafaeinezhad3 

١- Mashhad University of scince, Disaster managment office- , taherzadehsh1@mums.ac.ir,  2-
Mashhad University of Medical Scince, VCR- , ZiaeeM1@mums.ac.ir,  3-Mashhad University of 

Medical Scince, VCR- , VafaeinezhadR@mums.ac.ir 
 

Iran is exposed to a variety of natural and man-made disasters. Disasters impose 
considerable damages to the population and infrastructure including hospitals. In both 
developing and developed countries, hospital safety versus disasters is a challenge 
because the hospitals must be able to continue their functions during disasters. To 
assessment of hospital safety for disasters, the World Health Organization (WHO) has 
developed the Hospital Safety Index (HSI) that is a rapid, reliable and low-cost tool. 
This study presents the results of the disaster safety assessment in hospitals of razavi 
khorasan province in 2015. 
We applied adapted version of HIS (FHSI) and self-assessment approach to assess the 
disaster safety in 42 hospitals. This tool is consist of 145 items categorized in 3 
components, including structural, non-structural and functional dimensions. Safety level 
was categorized into 3 levels in each item: not safe (0), average safe (1) and high safe 
(2). Hospitals were classified to three safety classes according to their total score: low 
(≤34.0), average (34. 1- 66.0) and high (>66.0) safety. 
In this study, we assessed 26 teaching hospitals and 16 private hospitals. Our study 
showed that the overall disaster safety score of the khorasan’s hospitals was 60.2 out of 
100. Average safety scores out of 100 were 52.8 for functional capacity, 52.9 for non-
structural component and 67.6 for structural component in our hospitals. There has been 
statistically significant differences between teaching and private hospitals in structural, 
non-structural and functional dimensions. (p value <0.05( 
To enhance the hospital safety for disaster, we require multi-disciplinary collaboration 
and a commitment from high levels of authorities. For attaining this purpose, we 
recommend: 1) establishment of a national committee for hospital safety in disasters; 2) 
supervision on proper implementation of the safety standards 3) enhancement of 
readiness of hospital 
 

Hospital| safety| disaster| emergency| Iran 
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   پالسكو ساختمان سوزي آتش روانشناختي و عملياتي بررسي
  ٢حقيقي محبوبه   ،١عينعلي سعيدرضا  

  saeedeynali@gmail.com -تهران،ايران استان احمر هالل وكاربردي علمي ،موسسه* ١
  mbh_7777@yahoo.com تهران،ايران، احمر هالل وكاربردي علمي ،موسسه ٢

  
  :حادثه شرح
 جمهوري خيابان در "پالســكو" ســاختمان هفتم طبقه از قســمتي ١٣٩٥ ديماه ٣٠ شــنبه پنج روز صــبح
ــد حريق طعمه ــترش بااليي طبقات به ادامه در و ش ــاختمان و يافت گس ــاعت ٣,٥ از بعد طبقه ١٥ س  س

 در نشان آتش و شهروند ٢٠ تعداد بودند، حاضر درمحل شهر امدادي ارشد مسوالن كه ريخت فرو درحالي
 آوار تن هزار ٢٠ حدود آن طي و انجاميد بطول روز ١٠ آواربرداري عمليات مدت و شدند كشته حادثه اين

سط سيب نفر ٢٣٥ عمليات مدت در تهران اورژانس آمار مطابق. شد جابجا سنگين خودروهاي تو . ديدند آ
 مالي خســارت تومان ميليارد ١٥٠٠ حداقل و دادند دســت از را خود شــغل نفر ٤٠٠٠ حدود فاجعه اين در

  .كرد اعالم عمومي عزاي روز يك دولت هيات و شد وارد
 و مستقيم مشاهدات ، است داشته حضور حادثه محل در و امدادي تيم عضو خود نگارنده اينكه به توجه با

ـــي ـــاحبه و عوامل بررس ـــدن تر واقعي به بعدي پيگيريهاي و بازخوردها ، امدادگران و مردم با مص  اين ش
  . است نموده شاياني كمك پِژوهش

ـــييع تا عمليات ابتداي از كه ايراني جامعه كل درگيري بدليل نگارنده نظر از ـــهدا تش  و دانجامي بطول ش
 در فاجعه ويژگيهاي و نشانه ظهور با وهمچنين بود خواهيم جامعه در آن رواني بازخوردهاي شاهد درآينده

  . برد خواهيم نام "پالسكو فاجعه" بعنوان آن از مقاله اين

  :قوت نقاط

  سوزي آتش شروع از بعد دقيقه ٢ حدود آتشنشان گروه اولين سريع حضور
  .غيركاري زمان در رساني كمك براي نشانان ازآتش زيادي جمع داوطلبانه حضور
  جمعيت كنترل و امنيت جهت انتظامي ويژه نيروهاي و ارتش سريع ورود

  رساني كمك براي سنگين تجهيزات با االنبيا خاتم قرارگاه حضور
  محل نزديكي و اول روز در تهران شهردار رياست با بحران ستاد سريع تشكيل
  نشانان آتش از دلجويي و مردم گسترده حضور
  آواربرداري و نجات عمليات از سيما ساعته ٢٤ مستقيم پخش
  ايران شهرهاي مراكز ديگر و داوطلب نشانان آتش – احمر هالل از زيادي داوطلبان حضور
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  :ضعف نقاط

  اول روز در حادثه درمحل ازدحام ايجاد و محل ترك در عادي مردم و كسبه همكاري عدم
  اول روز در مردم بين منفي همرنگي و جمعي غفلت سندرمهاي بروز

  ملي رسانه از خبر زياد هاي تكذيبيه
  شايعات وجود
  فاجعه وسپس سانحه به حادثه تبديل

  گسترده بحرانهاي در شهر امدادي تيمهاي آمادگي عدم

  :وپيشنهادها گيري -نتيجه

 بررسي و نتدوي جهت تخصصي هاي كميته تشكيل كه ميرسيم نتيجه اين به فاجعه گستردگي به توجه با
  .نمود خواهد موثرتر را مشابه حوادث بحران مديريت روانشناختي و عملياتي هاي برنامه

  شديدتر و مشابه حوادث براي امدادي تيمهاي توسط مشترك مانورهايي برگزاري
  حوادث در شهروندان "پسند جامعه" رفتارهاي گسترش و ايجاد براي بسترسازي و شهروندان آموزش

  زمال آمادگي ايجاد و مرمت به ايمن نا ساختمانهاي الزام براي قانون وتدوين پيشگيري به دولتمردان توجه
  مشابه حوادث همزمان وقوع براي سنگين آواربرداري وسايل به امدادي سازمانهاي تجهيز

صلي موضوع ، دادن نشان براي هايي رسانه و شدن ديده براي داشت بزرگتري ابعاد پالسكو  گفرهن عدم ا
سئوالن كاري كم و سازي شته در م ست گذ  تجربه و آموزش براي خوبي موقعيت و زمان در اكنون ولي ، ا
  . اند كرده آشتي ملي رسانه با مردم نشانان، آتش شهادت بركت به كه روزهايي ، داريم قرار اندوزي

  
  پالسكو ، روانشناختي ، عملياتي بررسي سوزي، آتش: كليدي هاي -واژه
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  تهران احتمالي زلزله برابر در ايران سالمت نظام آمادگيهاي چالش
  ٤آبادي دولت عباسي زهرا ،٣جعفري حميد *،٢حيدري سمانه ،١دلگشايي بهرام

   ،bdelgoshaei@yahoo.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي رسانياطالع و مديريت دانشكده -١
   ،samaheidari@gmail.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت رسانياطالع و مديريت دانشكده -٢ 

   ،hjafari68@gmail.com ايران، پزشكي علوم دانشگاه -سالمت رسانياطالع و مديريت دانشكده -٣
  zahra_abasi2000@yahoo.com ، پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده -٤

  
 سالمت بخش مهم وظايف از يكي كهازآنجايي است، حوادث مديريت اصلي اركان از آمادگي :هدف و زمينه
 يهاگسل روي نيز تهران شهر طرفي از و باشدمي باليا و حوادث به مؤثر پاسخ براي آمادگي سطح ارتقاي

 گيآمادهاي چالش بررسي به حاضر مطالعه است، زلزله براي بااليي پتانسيل داراي و است شده واقع فعال
  .است پرداخته تهران شهر احتمالي زلزله برابر در سالمت نظام

 خابانت هدفمند يريگنمونه روش باكنندگان . مشاركتشد طراحي كيفي صورتبه مطالعه اين :كار روش
 حوزه در منصب صاحب و خبره افراد متخصصين، از نفر هفده با ساختارمندمهين عميق مصاحبه. اند شده

  .شدند تحليل چارچوبي محتواي تحليل روش از استفاده باها داده سرانجام و شد انجام سالمت
 عيفض شهري، يكپارچه رهبري نبود شفاف، سناريو نبود از بودند عبارت شدهشناسايي طبقات :هاافتهي

 بودن تخصصي،هاي آموزش نامناسب ارزيابي دستگاهي، ميان هماهنگي عدم ارتباطاتي، يهارساختيز بودن
  .عمومي داوطلبان اطالعاتي بانك

 رد آمادگي مرحله در حوزه اين در درگيرهاي سازمان ساير و ايران درمان و بهداشت سيستم: يريگجهينت
 كي ملي سطح در بحران مديريت سازمان كه بپوشانند عمل جامه خوبي به خود وظايف به تواننديم صورتي

 عاملت و نمايد مشخص را درگيرهاي سازمان كليه جايگاه و نقش نمايد، تدوين بحران مديريت در راه نقشه
  شود تمرين بارها و بارها مختلف بخشي بين مانورهاي درها سازمان نقش و
  

  ايران و سالمت نظام آمادگي، كليدي : زلزله، يهاواژه
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  محور اجتماع سوانح مديريت در آوري تاب اهميت
    ٣دهقاني مريم   ،٢نيا نوروزي انگيز روح   ،١شريفي اعظم  

 دانشكده -٠٩١٨٩٩٥٦٢٨٨: همراه شماره.  پيراپزشكي دانشكده ،)ره( خميني امام ميدان نهاوند، همدان،: -١  
    ،sharifi38@yahoo.com ،.ايران همدان، همدان، پزشكي علوم دانشگاه نهاوند، پيراپزشكي

 ايران، كرج، البرز، پزشكي علوم دانشگاه -ايران كرج، البرز، پزشكي علوم دانشگاه-٢ 
norouzinia.r@gmail.com،    

 شگاهدان نهاوند، پيراپزشكي دانشكده -.ايران همدان، همدان، پزشكي علوم دانشگاه نهاوند، پيراپزشكي دانشكده-٣ 
    sharifi38@yahoo.com ،.ايران همدان، همدان، پزشكي علوم

  
 آوري تاب. است انساني جوامع پايدار توسعه به يابي دست در اساسي چالشي طبيعي سوانح: هدف و زمينه

 ربراب در ها سيستم سازگاري توانايي عنوان به تواند مي و است پايداري تحقق عوامل مهمترين از يكي
 ماعاجت سوانح مديريت در آوري تاب اهميت تبيين هدف با مطالعه اين. شود مطرح سوانح زمان در تغييرات

  .شد انجام محور
  .گرفت انجام اينترنتي و اي كتابخانه منابع بررسي با و مروري روش به مطالعه اين: كار روش
 حثب مورد گسترده صورت به شهر توسعه حوزه در كه هستند مفاهيمي امروز آوري تاب و پايداري: ها يافته

 برخوردار ايويژه اهميت از احمر،هالل و سرخصليب الملليبين نهضت در آوريتاب موضوع. اند گرفته قرار
 اجتماعي آوري تاب. است سوانح و حوادث برابر در آورتاب هاييانسان و جامعه به دستيابي بيانگر و بوده

 و اجتماعي محيط با تعامل در را يادگيري در آگاهانه شركت و ها تجربه از يادگيري براي افراد ظرفيت
 اكوسيستم و انانس بين تعامل و جوامع پوياي ويژگيهاي شناسايي دنبال به بنابراين گيرد، مي نظر در فيزيكي

 تاب جامعه. كند مي توجه آن سازگاري هاي ظرفيت به جامعه هاي پذيري آسيب بر تمركز بجاي و است
 كند استفاده بهتر عملكرد و پايدار توسعه به رسيدن براي آمده بوجود تغييرات هاي تجربه از تواند مي آور

 اكنشو تغييرات به اي نوآورانه هاي روش به تواند مي تغيير، يا فشار عامل برابر در خود حفظ و بقا بجاي و
  .دهد نشان

 استراتژي و شهري طراحي از بخشي عنوان به بايد باليا پذيري خطر كاهش و آوري تاب: گيري نتيجه
 يجادا افزايش به تواند مي سوانح زمان در آوري تاب افزايش. گيرد قرار نظر مد پايدار توسعه به دستيابي
 را خود استراتژيك مهم اهداف از يكي بايد سازمانها. شود منجر جامعه پايدار معيشت و سازگاري ظرفيت

  .دنماين گيري اندازه مرتبا را هدف اين به دستيابي ميزان و بگيرند نظر در ها بحران برابر در آوري تاب
  

  سوانح مديريت پايدار، توسعه آوري، تاب: كليدي هاي واژه
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  پوستر
  
 

 ٢٩٠  
 

  مروري مطالعه يك: باليا به گويي پاسخ در هماهنگي موانع
  ٤امانت نصير   ،٣خانكه حميدرضا   ،٢اردالن علي   ،١قنبري وحيد  

  تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده-١
  تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده-٢

   خشيتوانب و بهزيستي علوم دانشگاه -ايران تهران توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه ها، فوريت و باليا در سالمت گروه-٣
  خشيتوانب و بهزيستي علوم دانشگاه -ايران تهران توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه ها، فوريت و باليا در سالمت گروه-٤

  

 مداوم هاي عمليات رشد حال در نيازهاي به گويي پاسخ و باليا پيچيدگي و تعداد افزايش با مقابله بمنظور :مقدمه

 الح اين با. شوند هماهنگ يكديگر با كه اند شده آن بر بحران مديريت امر در مسئول هاي سازمان دوستانه انسان

 دماتخ ارائه موانع از يكي هماهنگي عدم كه باشد مي اين بيانگر پيشين حوادث گزارشات و ها آموخته درس بررسي

 رد سازماني هاي ناهماهنگي علل بررسي حاضر مطالعه از هدف. است بوده ديده آسيب افراد به موقع به و كيفيت با

  .باشد مي بحران مديريت

 Pubmed, Scopus, Science Direct, Google پايگاه پنج. است مرروي مطالعه يك حاضر مطالعه :روش

scholar هاي واژه كليد از استفاده با :Disaster, Emergency, Coordination, challenge, Problem 

 در يهماهنگ مشكالت علل بررسي به كه مطالعاتي سپس. گرفتند قرار جستجو مورد زباني و زماني محدوديت بدون

  .شدند انتخاب بودند، باليا به پاسخگويي

 و زمانيسا درون مشكالت دسته دو در باليا به گويي پاسخ در هماهنگي عدم مشكالت مطالعات، بررسي با :ها يافته

 سازماني فرهنگ رفتاري، تضادهاي ارتباطي، مشكالت عامل مهمترين. شدند تقسيم سازماني بين مشكالت

 ظايفو و اهداف متفاوت، مديريتي هاي سبك كاركنان،  جابجايي اداري، بروكراتيك ساختار تحت كردن متفاوت،كار

  .الياب شرايط بودن پيچيده و بودن بيني پيش قابل غير اطالعات، ضعيف مديريت اعتماد، عدم متفاوت، سازماني

 ماني،ساز برون و درون ساختاري و ارتباطي مشكالت رفع منظور به حادثه فرماندي سامانه شدن معرفي عالرغم :بحث

 نگيهماه به يابي دست منظور به رسد مي نظر به لذا. شود اجرا عملياتي بصورت است، نتوانسته هنوز سامانه اين

  .گيرد قرار ارزيابي مورد حوادث فرماندهي سامانه شدن اجرايي موانع بايد بيشتر،

  

  ها چالش |موانع |هماهنگي |پاسخ |باليا
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In Pollution with CBRNE How can we determine 
decontamination efforts are sufficient? 

Mr rahim ali shaykhi 1, parisa moradi majd 2 

  1 --  , rahim.shaykhi94@gmail.com,   2-- , moradimajd.p@gmail.com  

 

Decontamination is any method or process   that reduces or inactivation or removal of 
hazardous materials in or on body of patients to prevent the dangerous effects on health 
Or at least reduce its effects and its aim is  to terminate the harmful effects on affected 
person, preventing further absorption  and reducing secondary risks for people ,other 
patient and caregivers. Yet it is difficult to understand when the decontamination is 
enough.  Current methods used to decontaminate include clean up  pollution that can be 
seen with the eyes on the body surface with strip and showering process and also 
treatment of signs and symptoms of patients. Although this method is currently the most 
widely accepted therapy but clinical diagnosis of decontamination   effectiveness is 
unreliable. Some believe should be established a level of safety for people to be released 
from  place of incident and sent to  hospital. There is a unanimous consensus That's  not 
enough  known  about  real effects  of  CBRNE  and  decontamination techniques  and 
how much contamination remains in  bodies of victims as well as care-givers. and  this 
cause  further  effect on victims and emissions. Certainly  it is not possible at the incident  
scene that scientific and specify revealed  the exact amount of decontamination. Some 
researchers have proposed that  adequacy of decontamination at the scene be measured  
with measurable things such as wet hair,clothing removal  and the lack of symptoms. 
According to some other researchers, it is better to be decided on a specific model  based 
on , symptoms ,symptom time , causes, diffusion route , the percentage of contaminated  
people show symptoms, and other  appropriate factors.  This model  after  data analysis 
used  as a tool in determining the level of pollution , threats and  fatality rate. and whether 
the level of personal protection  in care- 
 
decontamination|CBRNE|adequacy 
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Attachment style predicts PTSD, pain and somatization 
after intensive Motor vehicle accident 

Ph.D. Manijeh Firoozi1 

1-Tehran- University of Tehran, mfiroozy@ut.ac.ir 
 

Abstract 

Introduction 
The development of persistent pain post-accident injury is still an unresolved mystery 
despite the fact that approximately 50% of individuals reporting accident develop 
persistent pain. Recently attachment insecurity has been proposed as a vulnerability 
factor for both pain and PTSD. In order to guide treatment, it is important to examine 
possible mechanisms which may cause persistent pain and medically unexplained 
symptoms after an intensive motor vehicle accident. The present study examines 
attachment insecurity as possible vulnerability factors in relation to high levels of pain 
and somatization after motor vehicle accident. 

Methods 
Data were collected from 203patients referred consecutively to the emergency unit after 
acute motor vehicle accident injury. Within 1-month post injury, patients answered a 
questionnaire regarding attachment insecurity, pain, somatization, and PTSD symptoms. 
Multiple mediation analyses were performed to assess whether the attachment insecurity 
symptom clusters mediated the association between PTSD, pain, and somatization. 

Results 
Attachment style increased the likelihood of belonging to the moderate-severe pain 
group three-fold. In relation to somatization the likelihood of belonging to the group was 
almost increased four-fold. The symptom clusters of avoidance and hyper arousal 
mediated the association between the PTSD, pain, and somatization. Impaired 
attachment did not correlate with pain but not somatization when models were adjusted 
on sociodemographic variables and history of psychological distress. 

Conclusion 
Acknowledging that attachment insecurity is part of the etiology involved in explaining 
persistent symptoms after accident, may help sufferers to gain early and more suited 
treatment, which in turn may prevent the condition from becoming chronic. 
 

Motor vehicle accident| Insecurity attachment| Post-traumatic stress (PTSD)| Pain| 
Somatization. 
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  بيولوژيك افزار جنگ يك عنوان به بوتوليسم به نگاهي
    ٢نژاد عبداله علي  ،١شيراوند بابك

  1 -- ، Dr.shiravand@ssu.ac.ir ،   2-- ، abdolahnejad.a@gmail.com  

  

 و رتقد داراي زيرا آيدمي حساب به بيولوژيك جنگ قوي تهديدهاي از يكي بوتوليسم، توكسين: مقدمه
 ويژه هايمراقبت به نياز آن از ناشي مصدومين آسيب آن بر عالوه و بوده بااليي كشندگي خاصيت
 سوي از بيولوژيك هاي سالح ليست در موجود عوامل از يكي بوتوليسم عامل. داشت خواهد مدتيطوالني

 امري دشمن توسط آن بيوتروريستي يا بيولوژيك كاربردهاي خطر رو، اين از. است سالح خلع كنوانسيون
 صخصو در بهداشتي كاركنان اطالعات روزرساني به مقاله، اين تدوين از هدف. است جدي تهديدي و محتمل

  .باشد مي بيماري اين بيوتروريستي ي جنبه و بوتوليسم
 Scopus,هاي بانك در جستجو از پس كه باشد مي مروري مطالعه يك مقاله اين :ها روش و مواد

,Medline ,Google ,Pubmed  و Googlescholar جمع براي اي كتابخانه جستجوي. است شده تهيه 
  .است شده انجام نيز قديمي كتب از ها گزارش آوري
 به كه دباشمي اسپوردار و متحرك هوازي،بي مثبت، گرم هايباسيل جزء بوتولينوم كلستريديوم :ها يافته
 تلفمخ گروه چهار شامل ژنتيك نظر از بوتولينوم كلستريديوم گونه. باشدمي كشف قابل خاك در آساني

. اندمتفاوت اهويژگي ساير نظر از و هستند يكديگر شبيه توكسين توليد نظر از فقط كه طوري به باشدمي
 گذارينام G تاA حروف با را هاآن كه است شده تشكيل ژنيك آنتي تيپ هفت از بوتوليسم توكسين

 رمگ يك استنشاق كه طوري به آيد،مي حساب به شده شناخته سم ترينقوي توكسين اين. اندنموده
  .شود نفر ميليونيك مرگ به منجر تواندمي آن كريستالين

 انجام و حصحي تشخيص مستلزم بيولوژيكي، حمالت از ناشي بوتوليسم گيريهمه كنترل: گيري نتيجه
 مصنوعي تنفس دستگاه كردن مهيا موارد، اغلب در و بوتوليسم توكسينآنتي سريع تمهيد اورژانسي، اقدامات

 گيريپيش و سريع مداخله منظور به عمومي بهداشت اورژانسي سيستم بودن دارا كه است بديهي و باشدمي
  .آيدمي حساب به بيولوژيكي حمالت از ناشي بحران موفق مديريت الزمه نيز بيماري موارد افزايش از
  

  بوتوليسم بيولوژيك، حمالت بوتولينوم، كلستريديوم: كليدواژه
  بوتوليسم بيولوژيك، حمالت بوتولينوم، كلستريديوم
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 معلو دانشگاه بيمارستاني اورژانس هاي بخش عملكردي هاي شاخص ارزيابي
  ١٣٩٤ سال در مازندران پزشكي

   ،٥خاني حسين ابراهيم   ،٤معتمدي محمدرضا   ،٣حقيقي فريبا   ،٢نژاد هادي زويا   ،١طالبي حسن  

    ٧مرادي اسماعيل سيد   ،٦كالنتري ابوالحسن

 مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-١  
h.tghems@yahoo.com،   پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٢ 

 پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٣   ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران،
 علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٤   ،h.tghems@yahoo.com مازندران،
 -مازندران پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٥   ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي
 پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٦   ،h.tghems@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه
 فوريت و حوادث مديريت مركز-٧   ،zoya.hadian@yahoo.com مازندران، زشكيپ علوم دانشگاه -مازندران

    zoya.hadian@yahoo.com مازندران، پزشكي علوم دانشگاه -مازندران پزشكي هاي

  

 دباشن مي بيمارستان هاي بخش ترين پرمخاطره و ترين مهم از بيمارستاني هاي اورژانس:  هدف و زمينه
 دفه با حاضــر پژوهش. بگذارد بيماران رضــايت و ها بخش ســاير بر فراواني تأثير تواند مي آن عملكرد كه

ستان اورزانس هاي شاخص ارزيابي شش تحت هاي بيمار شگاه پو شكي علوم دان  اول ماهه٦ در مازندران پز
  .گرفت انجام سال دوم ماهه ٦ به نسبت ٩٤ سال

صيفي نوع از مطالعه اين:  ها روش شد مي مقطعي تو  بيماران كل ي پرونده از عملكردي هاي شاخص. با
ستان ٢٣ اورژانس بخش به كننده مراجعه شش تحت بيمار شگاه پو ستخراج ٩٤ سال طي در دان  و گرديد ا

ــتفاده وبا ثبت  spss19 افزار نرم در ها داده ــه t-test  آزمون از اس ــاخص ي مقايس  گرفتن نظر در با ها ش
p<0.05 گرفت انجام.  

ـــتان اورژانس بخش به كننده مراجعه نفر ٢٨٨٤٣٤٠ كل تعداد :نتايج  نفر ١٨٩٥٤٠٩ تعداد ها، بيمارس
 ماهه٦ در يك ســطح بيماران ترياژ زمان ميانگين ، ارزيابي مورد هاي شــاخص بين از. شــدند ترياژ بيماران

 تكليف تعيين بيماران درصد همچنين. يافت كاهش ٩٤ سال دوم ماهه ٦ در ٠,١٥ به ٠,١٧ از ٩٤ سال اول
 ٧,٤٤  از شخصي مسئوليت با بيمار ترك درصد و داشت كاهش درصد ٩٦,١ به٩٩,١ از ساعت ٦ طي شده

صد ٨,٣٩ به صد.  يافت افزايش در  ،  سال اول ماهه ٦ در ساعت ١٢ ظرف بخش از شده خارج بيماران در
مه در كه بوده ٨٩,٨ يل %٨٩,٠٩ به ســـال دوم ني فت تقل  از ناموفق احياء موارد درصـــد همچنين.  يا
 معنادار آماري نظر از كه) p=0.04(است داشته كاهش ٩٤ سال دوم نيمه در درصد ٦٢,٩٢ به درصد٦٥,٤
ست بوده ستقرار و جذب دليل به تواند مي و ا شتر ا صص نيروي بي  سال دوم ماهه ٦ در اورژانس طب متخ

ـــد ـــده انجام cpr كل تعداد گرچه. باش  مورد ٨٠٩ به دوم ماهه ٦ در كه بوده مورد ٨٦٦ اول ماهه ٦ در ش
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  .است رسيده
ــاس بر: گيري نتيجه و بحث ــي اين نتايج اس ــتان اورژانس بخش گرچه بررس ــش تحت هاي بيمارس   پوش

 مي جدي اصالحات نيازمند مواردي در اما داشته مطلوبي امتياز ، ها شاخص از بعضي در مازندران دانشگاه
 كانپزش و پرسنل از استفاده.است موثر ترياژبيماران زمان كاهش در اورژانس طب متخصص استقرار.  باشد

 بهبود در بخش اين در شـاغل پرسـنل تخصـصـي آموزش و اورژانس بخش فيزيكي فضـاي اصـالح مجرب،
  .دارد بسزايي نقش عملكردي هاي شاخص

  
  ارزيابي اورژانس، بخش عملكردي هاي شاخص ، بيمارستاني اورژانس
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  پزشكي هايفوريت دانشجويان آوريتاب ميزان بررسي
  ٣ شريفي اعظم ،٢ آبدر اسمعيلي محمد ،١ نيا نوروزي انگيز روح

 علوم دانشگاه-٢ ،Norouzinia.r@gmail.com البرز، پزشكي علوم دانشگاه -البرز پزشكي علوم دانشگاه-١ 
 گاه -همدان پزشكي علوم دانشگاه-٣ ،mesmaeli87@gmail.com البرز، پزشكي علوم دانشگاه -البرز پزشكي

  sharifi38@yahoo.com همدان، پزشكي علوم

  

 اركنانك ساير به نسبت درماني، سيستم پاسخگويان اولين عنوان به پزشكي هايفوريت كاركنان :هدف و زمينه

 اب سازگاري براي افراد ظرفيت معناي به آوريتاب. كنندمي تجربه را بيشتري زاي استرس شرايط درمان بخش

 يزانم سنجش منظوربه مطالعه اين. آورد شمار به عمومي سالمت كننده بينيپيش يك توانمي را فجايع و استرس

  .گرديد انجام البرز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي هايفوريت دانشجويان آوريتاب

 مطالعه وارد سرشماري روش به پزشكي فوريت دانشجويان كليه كه هست مقطعي نوع از پژوهش اين :كار روش

 و كانر آوريتاب شده استاندارد پرسشنامه و دموگرافيك مشخصات پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار. شدند

 آناليز و مستقل تي هايآزمون از استفاده با و وارد SPSS 16 افزارنرم در گردآوري از پس اطالعات. بود ديويدسون

  .گرفت قرار وتحليلتجزيه مورد واريانس

 يكاردان و كارشناسي گروه دو بين مستقل تي آزمون نتايج. بود) ٨٢/٦٤±٩٦/٩( آوريتاب نمره كلي ميانگين :هايافته

 كارداني گروه و) ٣٥/٦٨±٥٧/٨( كارشناسي گروه در نمره ميانگين بين معناداري اختالف كه داد نشان

 هسابق با هايگروه بين كه داد نشان واريانس آناليز آزمون نتايج همچنين). p<0/05( داشت وجود) ٣٠/٦٢±١٧/١٠(

 ميانگين افزايش موجب كار سابقه داشتن كهطوريبه) p<0/05( شودمي ديده معناداري اختالف نيز متفاوت كار

  .بود شده آوريتاب نمره

 قبولي قابل آوريتاب ميزان از پزشكي فوريت دانشجويان كه گفت توانمي مطالعه اين نتايج به توجه با :گيرينتيجه

 افزايش موجب خدمت، دوران طول در زا استرس شرايط با مواجهه كه داد نشان مطالعه اين عالوهبه. برخوردارند

 كشور اورژانس در شاغل كاركنان حقيقت در كارشناسي گروه مطالعه اين در چراكه شود،مي افراد آوريتاب ميزان

  .باشندمي

  

  دانشجو پزشكي، هايفوريت آوري،تاب: كليدي هايواژه
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 يشپ پيش اورژانس خدمات ارائه با هوايي و آب متغييرهاي بين ارتباط بررسي
  ١٣٩٥رشت، شهر در قلبي بيماران به بيمارستاني

    ٣افراز سيروس   ،٢پورشيخيان مجيد   ،١نيا مقدم تقي محمد  

 گيالن، پزشكي علوم دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده -بهشتي شهيد بلوار. رشت-١  
Moghadamnia@gums.ac.ir،  علوم انشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده -بهشتي شهيد بلوار. رشت-٢ 

 -مامايي و پرستاري دانشكده -بهشتي شهيد بلوار. رشت-٣  ،pourshaikhian_m@yahoo.com گيالن، پزشكي
    sirosafraz@yahoo.com گيالن، پزشكي علوم انشگاه

  

 امانج از هدف. است ضروري بسيار قلبي بيماران به مناسب خدمات ارائه منظور به آمبوالنس بموقع حضور :مقدمه

 ارائه جهت) Ambulance attendance( آمبوالنس حضور با هوايي و آب تغييرات بين ارتباط بررسي مطالعه،

  است  قلبي بيماران  به بيمارستاني پيش اورژانس خدمات

 و وهواييآب تغييرات به مربوط اطالعات پژوهشگر و شد انجام زماني -سري صورتبه مطالعه اين :ها-روش و مواد

 آوري جمع١٣٩٤ سال پايان تا ١٣٨٩ سال از را عروقي قلبي بيماران اعزام و مراقبت ارائه جهت آمبوالنس حضور

 يهواشناس هايشاخص با آمبوالنس حضور تعداد بين ارتباط بررسي منظور به اطالعات، تحليل و تجزيه جهت. كرد

 ادهاستف چندگانه خطي رگرسيون مدل و پيرسون همبستگي ضريب توصيفي،  آماري هايروش و SPSS افزار نرم از

  .شد

 هاي اهم در ماه، نظر از و زمستان فصل در فصل، نظر از تماس تعداد بيشترين كه داد نشان مطالعه نتايج :ها يافته

 همچنين مطالعه هاي يافته=). ٠٠٠١/٠P( بود دار معني آماري نظر از كه است گرديده گزارش بهمن و فروردين

 به خدمت ارائه جهت آمبوالنس حضور به نياز=) ٠٠٠١/٠P( دار معني هاي كننده بيني پيش مهمترين كه داد نشان

 ٨٠ بين رطوبت و( OR=1.65 CI[١,٤٦- ١,٨٧]( سانتيگراد درجه ٣٠ از باالتر دماي بيشينه شامل قلبي، بيماران

 ١,١٤١,٣١- ١,٥٢] (كيلوپاسكال ١٠٣٠ از باالتر جو فشار ميزان و= [OR   )CI ١,٣١٢,٠١- ٣,٠٧( درصد ٩٠ تا

CI(   OR] =سانتيگراد درجه ١٠ تا ٥ موثر دماي و   [(٢,١٠٢,٤١- ٢,٧٦ CI(   OR] =است .  

 سرد و رمگ خيلي هواي در هم آمبوالنس به نياز براي تقاضا افزايش بيانگر مطالعه اين از حاصل نتايج :گيري نتيجه

 يآمادگ و هوايي و آب شرايط چنين با سالمندان و مستعد افراد مواجهه در پيشگيرانه هاي استراتژي به توجه. بود

 رژانس،او مراقبتي خدمات ارائه سيستم آمادگي و اوليه هشدار سيستم اجراي و طراحي با ، موثر پاسخگويي جهت الزم

  . است ضروري امري

  

  قلبي بيماران آمبوالنس، حضور به نياز هوايي، و آب تغييرات
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   مقدس دفاع شهداي اجالسيه اولين از گلستان استان آموخته درس
  ٣ساراني مسلم   ،٢خليلي خليل جعفر   ،١كريمي خسرو  

 ١-karimikhoisro@yahoo.com- گلستان، استان بهداشتي معاونت ،   
 ٢-karimikhoisro@yahoo.com- گلستان، استان بهداشتي معاونت   

  sarani.moslem@gmail.com گلستان، استان بهداشتي معاونت -٣

  
شكل, نفر ١١٠٠٠, مقدس دفاع شهيد ٤٠٠٠ از تجليل براي, ١٣٩٥ آذر ٢٥ تاريخ در :حادثه شرح  از مت

. آمدند گردهم گرگان شهرستان در, انبوه تجمعي در, لشكري و كشوري روساي, شهدا هاوهمرزمان خانواده
ــي بين هماهنگي و نظارت, مديريت ــي درون و بخش  پرس ١٦٠٠٠از بيش توزيع و تهيه, كنترل براي بخش
سموميتي گونه هيچ بدون,روز يك در كننده شركت تعداد اين از پذيرايي غذابراي  ينب اين در. شد انجام م

سادكه به مشكوك غذايي مواد كيلوگرم ٥٢٠  كه. دش كشف كند مسموم را كثيري جمعيت توانست مي ف
ـــنجي مورد ١٢٢ طريق از مهم اين نه مورد ٣٦, آب كلرس ـــرف,آب ميكروبي برداري نمو  ٣٠ از بيش مص

 صـــورت غذايي مواد برداري نمونه مورد ٨ و, ســـطوح از مربع متر ٣٧٠ از بيش براي گندزدا ماده كيلوگرم
  .گرفت
شف:قوت نقاط شكوك غذايي ماده كيلوگرم ٥٢٠ از بيش ك ساد به م سد و ف  ٤٠٠ از بيش طريق از كه فا
شتي بازديد مورد شتي نفربازرس ٥٤ توسط, بهدا سه ٤٠ و بهدا سنل از نفر ٣٤٩ آموزش و هماهنگي جل  پر

  درگير
ــفانه, غذايي زودرس فســاد از جلوگيري و گرما حفظ جهت آلومينيومي ظروف تهيه :ضعف نقاط  از متاس

  .بود شده استفاده انبار در موجود فوم ظروف
  .شديد برودت به توجه با نياز مورد گرمايشي لوازم براي الزم بيني پيش عدم

شنهادها و گيري نتيجه سي فرايندهاي بر نظارت و هماهنگي :پي  داتتهدي گونه هر بروز از تواند مي,بازر
  .نمايد جلوگيري انبوه تجمعات در بهداشتي

  
  گرگان |شهيد ٤٠٠٠ اجالسيه |زيستي تهديد
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   ١٣٩٣ سال در) ايالم استان(  مورموري ريشتري ٦,٢ زلزله هاي آموخته درس
  ٣صفرپور حميد   ،٢صيدي محمدرضا   ،١بازيار جعفر  

   ،bazyar.jafar@gmail.com ايالم، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-١
  ،dr.mrezaseyedi@gmail.com ايالم، پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هاي فوريت و حوادث مديريت مركز-٢
 h.safarpour@sbmu.ac.ir بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط و ايمني سالمت، دانشكده-٣

  حادثه گزارش

 زمين سطح از كيلومتري١٠ عمق در ١٣٩٣ مرداد٢٧ مورخه در ريشتري ٦,٢ قدرت با اي زلزله حادثه مورد
 مصدوم نفر٤٣١ تعداد مجموع در. بود) ايالم استان(  آبدانان شهرستان توابع از مورموري كيلومتري٣ در و

  .كشيد طول روز ٣٥ مدت به عمليات. شدند اعزام استان خارج شهرستانهاي به نفر ٩.شدند

  قوت نقاط

 شهرستان ديسپچ سازي فعال حادثه، محل در ICP تشكيل منطقه، به استان فوريت از سريع ارزياب تيم اعزام
 مارستانبي ظرفيت افزايش عادي، شرايط در آن نبودن فعال به توجه با انساني نيروي استقرار با حادثه محل

 دهايواح استقرار و تجهيزات دپو توزيع، بيمارستان، محوطه در موقت سازه برپايي با حادثه محل شهرستان
 حتماليا شديد هاي لرزه در نقاط همه بودن پذير آسيب به توجه با جمعيت تمركز نقاط در بيمارستاني پيش
 هداشتب برنامه اجراي پذيرو آسيب هاي گروه مراقبتهاي سالم، اب تامين ، عمليات در تسريع منظور به بعدي
  .بود حادثه مديريت برجسته و مثبت نقاط از زلزله از پس روان

  ضعف نقاط

 تيم اعزام عدم حادثه، محل شهرستان سالمت حوزه توسط دانشگاهEOC به حادثه رساني اطالع عدم
 تشكيل عدم حادثه، محل شهرستان در EOC تشكيل عدم حادثه، محل شهرستان توسط سريع ارزياب

AMP بتخري و شهرستان عمومي بيمارستان تنها با كيلومتري ٥٠ مسافتي بعد به توجه با حادثه محل در 
 اطاتارتب شبكه وجود حادثه،عدم محل در مستقر عملياتي پرسنل رفاهيات و اسكان در ضعف ارتباطي، راه

 ضعف نقاط از آمار آوري جمع در ضعف و بحران مديران ناهماهنگي اي، ماهواره تلفنهاي و بيسيمي
  .بود حادثه مديريت

  گيري نتيجه

 تسريع و بحران كنترل در هوايي امداد و IAPبحران،تدوين مديران هماهنگي بيسيمي، ارتباطات شبكه نقش
 ابطرو كانال از شدگان فوت و مصدومين آمار ارايه .است انكار قابل غير باليا و حوادث در امدادرساني روند در
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  .باشد اهميت حايز حوادث اطالعات اعتماد قابل و دقيق انتقال در تواند مي دانشگاه عمومي

  پيشنهادات

 پيش پرسنل براي EOC آموزشي هاي دوره همچنين و مانور انجام باليا، تمرين و HDP كارگاههاي
 باليا لمقاب در استان بيمارستانهاي قوت و ضعف نقاط تعيين ، حوادث موقع به گزارش جهت در بيمارستاني

  .گردد مي پيشنهاد بيمارستانها آمادگي افزايش و ضعف نقاط رفع جهت در تالش و
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   شخصي وسالمت امنيت تامين و بحران ميداني مديريت در آموزش لزوم
  ٣لطفي محسن ،٢رحيمي فاطمه ،١مقصودي محمدرضا

 ايران،- كرج - البرز درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه -كرج رجايي شهيد درماني آموزشي پزشكي مركز-١
dr.maghsoudi.m@gmail.com،  خدمات و علوم دانشگاه -كرج رجايي شهيد درماني آموزشي پزشكي مركز-٢ 

 رجايي شهيد درماني آموزشي پزشكي مركز-٣  ،frahimi110@gmail.com ايران،- كرج - البرز درماني بهداشتي
  ايران،- كرج - البرز درماني بهداشتي خدمات و علوم دانشگاه -كرج

  : مقدمه

 تراكم ، تكنولوژي پيشرفت با. ميشود شامل را بسياري هاي مصداق و پيچيده مفهومي بحران امروز دنياي در
 و باال بسيار بحران عمدي يا و سهوي طبيعي، بروز احتمال ديگر، بسيار عوامل و تروريسم رشد جمعيت،
  ميباشد سنگين بسيار ان تبعات و خسارات و پيچيده بسيار ان مديريت
 صحيح امادگي و جغرافيايي و اجتماعي ساختار هر در محتمل هاي بحران از كافي و مناسب شناخت داشتن

 نمهمتري و تنها ممكن سناريوهاي از يك هر مديريت و مقابله پيشگيري، خصوص در شده ريزي برنامه و
 انبحر مديريت هاي مدل طراحي امادگي، اين اساسي بال دو.  ميباشد حاصل تبعات و خسارات كنترل عامل

 نقص و ضعف مورد دو هر در وضوح به پالسكو حادثه در. ميباشد الزم هاي مهارت و اگاهي صحيح آموزش و
  است بوده غمناك اجتماعي و انساني تراژدي يك به حادثه تبديل در مهم عاملي و شده رويت

  : حادثه شرح

 شروع با پالسكو تجاري ساختمان در اسالمي جمهوري خيابان در صبح ٨ ساعت١٠/٩٥/ ٣٠ تاريخ در حادثه
 اقدامات و حاضر محل در اورژانس و نشاني اتش نيروهاي بالفاصله. گشت اغاز بااليي طبقه از سوزي اتش
 كوتاهي مدت از پس. گشت كنترل ساعت يك از پس نسبي طور به مرحله يك در اتش.گشت اغاز الزم

 از تعدادي شهادت و ساختمان تخريب به منجر امدادي نيروهاي تالش رغم علي و شده اغاز اتش مجدد
 طول به اواربرداري و جستجو عمليات پايان تا روز ٩. مدت گشت هادي افراد و امدادي نيروتاي
 حادثه طول اجرايي هاي هزينه و تجاري و توليدي واحد ٦٥٠ تخريب شامل حادثه از حاصل خسارت.انجاميد

 در اختالل و اجتماعي روحيه دارشدن جريحه و عادي افراد از تعدادي و نشانان اتش از تن ١٦ شهادت و
  است بوده حادثه محدوده فعاليت

 هاي ارگان تمامي همراهي و همدلي نشاني، اتش نيروهاي ايثارگرانه تالش و موقع به حضور : قوت نقاط
  حادثه پي در اجتماعي رفتاري تغيرات ايجاد بحران، طول در جامعه افراد و دخيل
  ميگردد رويت ضعف وضوح به بخش سه در :ضعف نقاط
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  حادثه از جلوگيري استانداردهاي پيگيري و حفظ و ايجاد در مسوول هاي ارگان توجه عدم .١
 از امدادگران امنيت و حفاظتي استانداردهاي نمودن لحاظ عدم و تالش به مطلق توجه امداد مديريت در .٢

  ايشان سالمت حفظ جهت در نيروها هدايت و امنيتي پشتيباني عدم و ميداني فرماندهان سوي
 اجراي براي تالش در ايثارگرانه و خالصانه امدادگر نيروهاي كه ميشود رويت وضوح به موجود مدارك در .٣

 زرگيب بسيار نقش كافي عملياتي ريزي برنامه و شخصي امنيت هاي اموزش عدم اما ميباشند خود ماموريت
  است داشته شهدا اين جان حفظ توان عدم در

  :گيري نتيجه

 اسيب دامنه كاهش در شخصي امنيتي و اي حرفه مهارت افزايش و ميداني مديريت سطح دو هر در آموزش
  بود خواهد اثربخش بحراني هر

 امنيت اصول باالترين حفظ و شده تعريف پيش از اهداف مدار بر لحظه به لحظه حركت جهت در اموزش
  ميباشد امدادي نيروي هر الزمه شخصي

  
  اموزش |مديريت |شخصي امنيت |بحران
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   ١٣٩١ فروردين تهران متروي سيالب حادثه بر مروري
  ١عينعلي سعيدرضا

  saeedeynali@gmail.com احمر، هالل دانشگاه-١

  
ــدن پرآب و باران تند بارش درپي ١٣٩١ فروردين ٢٧ در :حادثه شرح  تخريب با و كن رودخانه كانال ش
 آزادي ايستگاههاي محدوده تهران متروي ٤ خط وارد آب آساي سيل جريان ، آن سست ديواره از قسمتي

 روز ٨ ظرف امدادي هاي تيم و مســولين ســريع حضــور با حادثه اين گرديد)  ايســتگاه ٤( معين اســتاد تا
 ، ديدند خســارت و تخريب قطار رام دو و تاســيســات يافت ادامه ماهها تا آن ابعاد ولي گرديد اوليه كنترل
سارتهاي گزارش شت تفاوت برابر ده تا شده تحميل خ سارت برآورد ترين كم كه اي بگونه دا  عالما طبق خ

  . شد گزارش تومان ميليارد ٢١ تهران شهرداري
  مسوول سازمانهاي و مديران موقع به حضور :قوت نقاط

  امدادي نيروهاي سريع حضور
  مترو عمومي اماكن سريع تخليه و موقع به هشدار

  افراد در رساني كمك و خدمت روحيه بودن باال
  مديريت امر در مسولين تسلط عدم: ضعف نقاط

  درگير و مسوول سازمانهاي كاري موازي
  واحد فرماندهي وجود عدم
  نياز مورد تجهيزات به سريع امدادي نيروهاي تجهيز عدم

  محل در مرتبط غير مسوالن و نيروها حضور
شنهادها و گيري نتيجه  تركمشــ فرماندهي مركز و فكر اتاق تشــكيالت و وري بهره فرهنگ ايجاد با :پي
 ايسازمانه تجربيات گزاري اشتراك از و شد مند بهره عملياتي مديران دانش و تجربيات از توان مي بحران
شكيل با.  برد سود درگير صي هاي اتاق ت ص صميم بروز از ميتوان سازماني ميان و سازماني درون تخ  اتت

  . نمود جلوگيري اشتباه و انفرادي
  

  واحد فرماندهي – فكر اتاق – سيالب
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 ومعل دانشگاه بهداشت معاونت محيط بهداشت مهندسي گروه هاي آموخته درس
  ١٣٩١ سال زلزله در تبريز پزشكي

   ١نوري محسن

  m61noori@gmail.com تبريز، پزشكي علوم -تبريز پزشكي علوم-١

  
 از بيش وسعت به اي منطقه ريشتر ٦,٢ قدرت به اي زلزله ١٣٩١ سال مرداد ٢١ ظهر در :حادثه شرح
 ، ورزقان شهرستانهاي از وسيعي مناطق آن طي و درآورد لرزه به شرقي آذربايجان در را كيلومتر ٨٠٠٠
 داشتند قرار زياد پراكندگي با كوهستاني اكثر كه روستا٣٥٠ از بيش حدود با تبريز و ،كليبر اهر ، هريس

 در محيط بهداشت گروه كارشناسان گروه رئيس زلزله وقوع از پس ساعات اولين در.گرفت قرار آسيب مورد
  .نمودند آغاز را آن اجراي و ريزي برنامه براي فوري جلسه استان بهداشت مركز رياست حضور
 سازماندهي ، باليا از بعد بالفاصله فوري جلسه تشكيل و حضور براي مشخص مكان و افراد تعيين :قوت نقاط
 در حيطم بهداشت پرسنل كليه آموزش ، باليا از قبل استان شهرستانهاي محيط بهداشت عملياتي هاي تيم

 و آب شركت با جلسه تشكيل ، سريع ارزيابي فرم تكميل آموزش همچنين و ارزيابي چگونگي با ارتباط
 كنترل و تامين منظور به باليا بروز مواقع در همكاري پروتكل يك تنظيم منظور به روستايي شهري فاضالب

  ديده آسيب مناطق براي بهداشتي و آشاميدني آب كيفي
 يقطر از بودند متولي بدون حادثه زمان در كه فرآيندهايي و مسئوليتها از بعضي پيگيري :ضعف نقاط

 شدكه اين به منجر پسماند مديريت بحث در مردم دادن مشاركت عدم ، استان بحران مديريت و استانداري
 راه و نصب متولي نبودن مشخص ، كند بروز متعددي بهداشتي مشكالت مهمان شهرداريهاي خروج از پس

  .بود كرده مواجه مشكل با را رساني خدمات كار منطقه در چادرها پراكندگي ، بهداشتي هاي سرويس اندازي
 چرا است بخشي برون هماهنگي ، اقدامات ستون محيط بهداشت فرايندهاي در: پيشنهادها و گيري -نتيجه

 ثرا انچه نداشتند، كمبودي و نقصاني حادثه زمان در عملياتي اقدامات نظر از محيط بهداشت هاي تيم كه
  . بود باليا از قبل هاي هماهنگي ميكرد چندان دو را بهداشتي هاي تيم اقدامات بخشي

  
  آموخته درس ، شرقي آذربايجان زلزله ، محيط بهداشت
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  VIP افراد و انبوه تجمعات در بيمارستاني پيش اورژانس پاسخ هاي آموخته درس
   ١شاكري سروخ

   khsh115@yahoo.com پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده ايران، پزشكي علوم دانشگاه-١

  
 هوشياري بركاهش مبني تماسي تهران اورژانس با دقيقه ١٧:٥١ ساعت ١٣٩٥ ماه دي ١٩:حادثه شرح
 در. ودش مي اعزام آمبوالنس بالفاصله. شود بيان نظر مورد فرد مشخصات و اسم اينكه بدون. شود مي گرفته
 اپراتور. است رفسنجاني هاشمي جناب اورژانس خدمات نيازمند فرد شود مي مشخص بعدي هاي تماس
 به وجهت با اورژانس رسيدن سريعتر منظور به. دهد مي توضيح را ريوي قلبي احيا نحوه تلفن طريق از وقت
 محل هب آمبوالنس يا موتور اينكه از قبل اما. گردد مي اعزام هم موتورآمبوالنس مسير ترافيك بيني پيش

 طالعا بالفاصله. گردند مي منتقل تجريش شهداي بيمارستان به ديگر آمبوالنس با هاشمي جناب برسند
 پيش به توجه با .گردد مي انجام عملياتي و ستادي نيروهاي كامل باش آماده خصوص در الزم هاي رساني
 تهران اورژانس هاي آمبوالنس ١٩:٣٠ ساعت از تجريش شهداي بيمارستان در مردم و مسوولين حضور بيني

  .شوند مي مستقر تجريش شهداي بيمارستان به منتهي مسير در
  جماران مسير در صبح ٥:٣٠ ساعت از نيروها باش آماده: دوم روز

 مي رساني خدمت آماده ستادي نيروهاي مشاركت با رزرو آمبوالنس دستگاه ٢٠: ظرفيت افزايش انجام
  .گردد

  محل در آمبوالنس موتور و آمبوالنس اتوبوس استقرار
  خاكسپاري و تشييع روز: سوم روز

  كشور اورزانس توسط ها شهرستان آمبوالنس دستگاه ٥٠ اعزام
  آمبوالنس اتوبوس در اورژانس طب متخصص اسقرار

  آن به منتهي هاي مسير و تهران دانشگاه در ها آمبوالنس استقرار
  اه شهرستان و كشور اورژانس همكاري با تهران شهر به منتهي هاي مسير و ها اتوبون و ها جاده كليه پوشش
 به انقالب خيابان هاي نرده سقوط از ناشي تروماي دليل به مصدوم ١٤: سوم روز در مصدومين تعداد

  .شدند منتقل فيروزگر بيمارستان
 بوده ينيب پيش قابل فوتبال مسابقات ارتحال، مراسم نظير انبوه تجمعات: حوادث ساير با حادثه اين تفاوت

 بنا و بود نشده بيني بيش پيش قبل از حادثه اين اما شود مي ريزي برنامه آن براي ماه يا روز چندين از و
  .بود متفاوت آنها با اي حادثه چنين به پاسخگويي براين

  :قوت نقاط
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  آمبوالنس همراه آمبوالنس موتور اعزام
  وقت اپراتور توسط احيا جهت تلفني توصيه
  زهرا بهشت و تهران دانشگاه و جماران و بيمارستان به منتهي هاي مسير دهي پوشش
  آن در اورژانس طب متخصص از استفاده و آمبوالنس اتوبوس استقرار
  موتورآمبوالنس استقرار

  :ضعف نقاط

 رايب دانستند نمي ها تكنسين بطوريكه اورژانس كدينگ سيستم در VIP افراد براي شناسايي كد فقدان
  .هستند اعزام حال در فردي چه

  مأموريت به اعزام حين در تكميلي اطالعات دادن محلو به اعزامي آمبوالنس نكردن پيگيري
  محل به منتهي هاي مسير در و محل در شهري مناطق به آشنا نا پرسنل از استفاده

  ها بيمارستان بين مصدومين نامناسب توزيع

  :پيشنهادها و گيري-نتيجه

 به دهي سرويس حال در ها آمبوالنس از بسياري و كرد پيدا كاهش روتين خدمات ارايه روزها اين طي در
  .گيرد صورت اقداماتي زمينه اين در شود مي پيشنهاد بنابراين بودند مراسم اين
  .شود ايجاد پاسخ در حساسيت تا شود تعريف اورژانس كدينك سيسستم در VIPافراد براي جديدي كد

 شيچرخ صورت به نيروها يا شود داده آموزش شهرشناسي ها پايگاه مسوولين بخصوص و ها تكنسين براي
  .باشند داشته آشنايي تهران نواحي تمامي به تا كنند فعاليت تهران مختلف نواحي در

  .شود تهيه منظم برنامه مدت طوالني استقرار در نيرو جابجايي براي
 مطلوبتري هيد سرويس بتواند بيمارستان تا گيرد صورت بيشتري دقت ها بيمارستان بين بيماران توزيع در
  .باشد داشته بيماران به
  

  VIP|بيمارستاني پيش اورژانس |انبوه تجمعاتواژه هاي كليدي: 
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  ايالم استان ١٣٩٥ ماه فروردين سيل هاي آموخته درس
   ٢صفرپور حميد ،١بازيار جعفر

   ،bazyar.jafar@gmail.com ، -ايالم پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، فوريتهاي و حوادث مديريت مركز - ١ 
  h.safarpour@sbmu.ac.ir بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه -زيست محيط و ايمني سالمت، دانشكده - ٢

  حادثه شرح

 استان روستايي و شهري مناطق در شديد بارندگي و وبرق رعد دنبال به ١٣٩٥ سال ماه فروردين ٢٥ روز در
 ي،كوهستان مناطق برخي در كوه ريزش معابر، گرفتگي آب آسا، برق سيالبهاي ، ها رودخانه طغيان ، ايالم

 كه دافتا اتفاق درختان برگ و شاخ و تنه و بزرگ سنگهاي تخته علت به ارتباطي مسيرهاي مسدودشدن و
  .داشت دنبال به را حياتي زيرساختهاي و خودروها به آسيب جاني، و مالي صدمات

  حادثه پيامدهاي

 نفر يك و شدن، غرق اثر در نفر يك زدگي، صاعقه اثر در نفر ٢( شدند كشته نفر ٤ متاسفانه حادثه اين در
 عمق و وضعيت از راننده آگاهي عدم و جوي نامناسب شرايط متعاقب دره به كاميون سقوط اثر در راننده

 درمان تحت سرپائي صورت به آنها نفر ٨ كه شدند سيل از ناشي تروماهاي دچار نفر ١١ همچنين و) سيالب
 اختهايزيرس از بسياري. شدند بستري بيمارستان در وضعيت وخامت و شدت علت به نيز نفر ٣ گرفتندو قرار

 داده افزايش را آب از منتقله بيماريهاي بروز احتمال نيز آبرساني شبكه به آسيب و ديدند آسيب حياتي
 مهم پيامدهاي از شهر دره و دهلران شهرستان در بخصوص كشاورزي بخش گسترده خسارت همچنين.بود

 ملهج از گرديد مسدود استان نقاط بيشتر ارتباطي مسيرهاي ساعاتي براي حادثه اين پي در. بود حادثه
  مهران -آباد صالح -ايالم ارتباطي جاده
 و ريزش انديمشك، دهلران محور گذر كنار پل ريزش آبدانان،- شهر دره محور حميل، -ايالم ارتباطي جاده

 هزار ٢١ از بيش جمعيت با استان روستاي ٤٨ شرب آب شبكه همچنين. ملكشاهي شهرستان پل تخريب
  .است شده قطع سيل وقوع اثر بر نفر

  حادثه مثبت نقاط

 بحران مديريت جمعي، هاي رسانه هواشناسي، سازمان مناسب رساني اطالع و بيني پيش به توجه با
 ودهب برخوردار وضعيت به پاسخ براي نسبي آمادگي از امدادي سازمانهاي بخشداريها، و فرمانداري استانداري،

  .بودند گرفته قرار سيل خطر جريان در نيز مردم اينكه ضمن
 آمادگي با سازمانها سيل، آن در شده كسب تجارب و ١٣٩٤ ماه آبان سيل ناگوار پيامدهاي به عنايت با
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  .بودند مردم جاني و مالي تلفات كاهش براي تالش در بيشتري
  .دانشگاه عالي مديران و روسا حضور با غيرمترقبه حوادث در درمان و بهداشت كارگروه تشكيل

 روزي شبانه صورت به سيل شروع قبل مركز اين عادي، شرايط در EOCمركز بودن غيرفعال به توجه با
  .بود داده بهداشتي مراكز و اورژانس پايگاههاي به را الزم هاي آمادگي گرديدو فعال

 و استان در وزارتخانه فوريتهاي و باليا در سالمت دپارتمان محترم رياست اردالن     جناب پررنگ حضور
  .درماني و بهداشتي حوزه عمليات روند بر دقيق نظارت

  دانشگاه بهداشتي حوزه توسط آشاميدني آب شيميايي و ميكروبي پايش و كلرسنجي
  دهلران شهريتان در اضطراري اسكان هاي اردوگاه ايجاد

  حادثه منفي نقاط

 ارتباط مخابراتي، موقتي قطع آن متعاقب و اي ماهواره هاي تلفن و مناسب بيسيمي ارتباطات وجود عدم
  .بود كرده مواجهه جدي مشكل با) دهلران و مهران(سيل درگير بزرگ شهرستان ٢ با را فوريتها مديريت

 لگ سنگ، از ناشي ارتباطي مسيرهاي مسدودشدن علت به آمبوالنسها امدادرساني عمليات در زياد تأخير
  .درختان تنه و والي
  .امكانات محدوديت علت به شهري ارتباطي مسيرهاي و راهها آزادسازي عمليات در تأخير

 انيامدادرس عمليات تسريع در اسپرينتر آمبوالنسهاي جايگزيني جهت دار كمك آمبوالنسهاي بودن محدود
  .مصدومين بالين بر سريعتر حضور و

  .ايمني هاي توصيه اجراي عدم و گرديد اعالم مكرر صورت به كه سيل خطر هشدارهاي به مردم توجه عدم
 آمبوالنس و پرسنل جابجايي باعث اضطراري برق نبودن مهيا و ١١٥ اورژانس پايگاههاي از تعدادي برق قطعي

  .بود شده اي جاده پوشش تضعيف و اصلي استقرار محل از

  كليدي هاي پيام و گيري نتيجه

  .باشد مي موثر بسيار سيل از ناشي خسارات كاهش در موقع به هشدارهاي و بيني پيش
 احساس سيل پيامدهاي خصوص در مردم توسط خطر درك و عمومي آگاهيهاي و ايمني فرهنگ آموزش

  .گردد مي
 انكار لغيرقاب عمليات تسريع در اي ماهواره ارتباطي سيستمهاي وجود و بيسيمي ارتباطات شيكه اندازي راه

  .است
 شرايط در درمان و بهداشت حوزه مطلوب پاسخ و آمادگي افزايش در تواند مي سيل مانورهاي تمرين و اجرا

  .باشد اهميت حائز بسيار بعدي واقعي
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  بحران مديريت |ها فوريت |ايالم |سيلواژه هاي كليدي: 
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 زائرين به سالمتي خدمات ارائه جهت سالمت نظام آمادگي هاي آموخته درس
   ١٣٩٤ سال در ها فوريت به پاسخ ملي برنامه آمادگي كاركردهاي بر مبتني حسيني

  ١قنبري وحيد  

 هران،ت پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده -ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده-١  
vahid.gh13@gmail.com  

  
 ست،ا كرده جلب خود به را بسياري توجهات اخير سال چند طي كه انساني انبوه تجمعات از يكي: حادثه شرح
 راسمم اين. شود¬مي برگزار صفر ماه بيستم در هرساله كه است كربال در) ع( حسين امام شهادت اربعين مراسم

 خطرات مورد در اي¬فزاينده هاي¬نگراني گذشته، هاي¬دهه طي. است جهان در آميز صلح گردهمايي بزرگترين
 و بتالا باالي ميزان با است ممكن تجمعاتي چنين. است شده ايجاد گسترده هاي¬گردهمايي با مرتبط سالمتي

 شپژوه اين از هدف. باشد همراه تروريستي حمالت و ها¬آسيب غيراگير، و واگير بيماريهاي از ناشي مير و مرگ
 خدمات ارائه در بهداشت وزارت و پزشكي علوم هاي دانشگاه كارشناسان و مديران هاي آموخته درس ثبت

  .باشد مي ها فوريت به سالمت نظام پاسخ برنامه كاركردهاي بر مبتني حسيني زائرين به سالمتي
 خانه وزارت سطح در عملياتي هاي برنامه بود، شده انجام ها سازمان از تعدادي با راهبردي هماهنگي: قوت نقاط

 عمومي آموزش محتواي بودند، ديده را هايي آموزش منطقه به اعزام براي پرسنل بود، شده انجام ها دانشگاه و
  .بود شده تهيه نيز زبان دو به آبادان و خوزستان اهواز، شهر در بخصوص و بود شده تهيه
 سازمان چند با تعامل نحوه و ساختار به نسبت نبود، كافي شده انجام راهبردي هاي هماهنگي: ضعف نقاط

 در گو پاسخ سازمان نبود، مشخص خانه وزارت با دانشگاه هماهنگي نحوه نداشت، وجود كافي آگاهي
 هتهي تجهيزات از تعدادي داشتند، كمي اجرايي قابليت شده تهيه هاي برنامه نبود، مشخص CBRNتهديدات

 منديتوان نداشتند، درستي نگرش بحران مديريت بحث به مديران از تعدادي نداشتند، را كافي كارآمدي شده
 مرينيت نبود، مشخص اوليه هشدار سيستم نبود، كافي واقعه اين خاص شرايط به مواجه براي كاركنان از تعدادي

  بود نشده انجام
 به ممراس اين  آمادگي هاي كاركرده در شده ثبت ضعف و قوت نقاط به توجه با: پيشنهادها و گيري¬نتيجه

 شتركم عملياتي برنامه بهداشت وزارت بايست مي آينده هاي سال در بهتر آمادگي كسب منظور به رسد مي نظر
 هب و نمايد توجه سالمت هاي جنبه تمامي به خود برنامه تدوين در همچنين. باشد داشته همكار هاي سازمان با

 و ينتدو را مراسمي چنين براي پرسنل نياز مورد هاي توانمند بايد ابتدا پرسنل، توانمندي از اطمينان منظور
  . دهد آموزش را داوطلب افراد قبل ماه چند از سپس

  



  
  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  نامهپايان
  
 

 ٣١٢  
 

  .آموخته درس |سالمتي خدمات |سالمت |حسيني اربعين |انبوه گردهماييواژه هاي كليدي: 
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   بيمارستان در برق قطع اموخته درس
  ١شيراوژن شيوا  

  
 شروع بيمارستان اضطراري برق موتور ، شهر در برق قطع متعاقب صبح ٩ ساعت در ١٣٩٥ مرداد ٢٤ روز
 پر را اورژانس فضاي دود بوي و. شد قطع كامل طور به بيمارستان برق دقيقه ٥ از پس كه كرد حركت به

 قرمست نگهبانان از يكي ، بيمارستان برق قطع و دود بوي استشمام علت مورد در جو و پرس از پس.  كرد
 ستانبيمار برق كشي سيم و شده سوزي آتش دچار نامعلومي علت به برق موتور اتاق داشت اظهار اورژانس در
  .است كرده مشكل دچار كامل طور به نيز را

 محل نزديك مكاني موقعيت نظر از كه اورژانس بخش در موجود نشاني آتش هاي كپسول اتفاق اين متعاقب
 مهار سوزي آتش تا شد برده برق موتور اتاق به  بيمارستان تاسيسات كادر و نگهبانان توسط بود سوزي آتش
 برق رقم علي كه. شد آسيب دچار بيمارستان پيچي سيم اما شد مهار آتش دقيقه ٥ زمان مدت در. شود

 ١,٥ زمان مدت تا بيمارستان در برق قطعي مشكل ساعت نيم گذشت از پس شهر سطح در مجدد رساني
  .نمود ايجاد را اي عديده مشكالت كه يافت ادامه ساعت

 هاي بخش ، عمل اتاق در كه افرادي جاني خطرات اما نداشت جاني خسارت مستقيم طور به حادثه اين
 تومان مليون ٥ مبلغ مستقيم صورت به وارده مالي خسارت. نمود مي تهديد را بودند بستري اورژانس و ويژه

  .شد براورد
 براي بيمارستان كادر مناسب اقدام و حادثه محل در موقع به حضور به توان مي ، حادثه اين قوت نقاط از

  .كرد اشاره آتش مهار
 برق قطعي زمان در بيمارستان هاي بخش  كافي و مناسب تجهيزات وجود عدم به توان مي ضعف نقاط از
 صيلتف به مقاله اين در كه كرد اشاره بحراني موارد در صحيح ريزي برنامه عدم ، سوزي آتش مانند حوادثي و

  .پردازيم مي آن بدان
 با اي ثهحاد دادن رخ كه اينست تامل قابل ي نكته اما نباشد گسترده بسيار حادثه اين ابعاد رسد مي بنظر
 طبعات تواند مي تجهيزات و فضا سازي مناسب و  بحران مناسب مديريت يريزي برنامه بدون ابعاد اين

  .باشد داشته درمان كادر و بيماران براي ناپذيري جبران
  

  طبعات |بيمارستان |برق واژه هاي كليدي:
  



  
  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  نامهپايان
  
 

 ٣١٤  
 

  هاي امداد و نجاتبرنامه ريزي تمرين
  ٣محمدرضا رستگار، ٢، بهناز رستگارفر١*محمد جواد مراديان

  دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.١* 
moradianshiraz@gmail.com  

  وم پزشكي تهران، تهران، ايران.دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه عل٢
  شيراز، ايران.مركز توسعه و آموزش دانشگاه علوم پزشكي شيراز، ٣

Mr.rastegar@gmail.com  

هاي اخير تبيين شده است. خوشبختانه اهميت و جايگاه مديريت خطر و باليا در حوزه سالمت در سال
ي مختلف نظام سالمت مورد تاكيد است. براي تحقق اين واحدهاكنش و آمادگي كرد پيشهمچنين روي

هاي عملياتي با مشاركت همه ذينفعان تدوين و تست گردد. هدف نياز است بعد از ارزيابي خطر، برنامه
تمرين سعي در  باشد.هاي مديريت خطر باليا ميهاي تهيه و استقرار برنامهبرگزاري تمرين يكي از گام

ي هاهارتميي شبيه شرايط واقعي هاتيموقعسازي شود تا افراد با قرار گرفتن در شود شرايط واقعي شبيهمي
ها و ذهني و جسمي خود را براي مقابله با باليا ارتقاء دهند. تمرين همچنين موجب شفاف شدن نقش

يكي از نكاتي كه اهداف  .گردديمها ها، افزايش هماهنگي و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف برنامهمسئوليت
نمايد توجه به پايش و ارزيابي علمي حين برگزاري تمرين و بازخورد صحيح بر پايه باال را بهتر محقق مي

هايي است باشد. از ديگر موارد مهمي كه اهميت ويژه دارد، توجه به درس آموختهنتايج حاصل از ارزيابي مي
اند تومي هاآموختهو استفاده مناسب از درس  كاربرد مرين تجربه شده است.كه قبل، حين و پس از انجام ت

 عموالً مفرد و سيستم را به سطحي باالتر از آمادگي نسبت به قبل، در برابر باليا سوق دهد. با همين هدف 
 اكنند. اين چرخه بمنابع مدل مديريت تمرين را به عنوان الگوي جامع براي برگزاري تمرين معرفي مي

شود. آنچه كه شود و براي تست آن تمرين انجام ميتحليل نيازها و منابع موجود و تدوين برنامه آغاز مي
  هاي تمرين است.مهم است تهيه برنامه ارتقاء با توجه به درس آموخته

  
  آموخته، حوادث و بالياريزي، تمرين، امداد و نجات، درسي كليدي: برنامههاواژه
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  امدادگرانضرورت پايش سالمت جسمي و رواني 
  امير نجاتي  

   دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران 
nejati.am@gmail.com  

امدادگر به معناي عام كلمه فردي . امدادجو و امدادگر: شونداي، افراد به دودسته تقسيم ميدر هر حادثه
پرواضح . كندديده كه در شرايط حادثه با توجه به تخصصي كه دارد به امدادجوها كمك مياست آموزش 

اي هاست كه بايد دسته امدادگر نيز بعنوان بخشي از دسته امدادجو در نظر گرفته شود زيرا نيازمند مراقبت
يا حوادث و بالهاي جدي به سيستم مراقبت در اي است كه اگر ناديده گرفته شود سبب آسيبخاص و ويژه

  .خواهد شد
  :شود يا فرد از صحنه حادثه و محل امداد دور شود مترميآسيب هر فرد امدادگر بدين داليل بايد در اسرع وقت

  .ندارندپتر ميشود، زيرا آنها خود را به آسيب نزديكآسيب يك امدادگر سبب تضعيف روحيه ساير همكاران مي -الف

شود، زيرا آنها خود را به امكانات دورتر از بب تضعيف روحيه امدادجويان ميآسيب درمان نشده امدادگر س -ب

پندارند و اگر يكي از اين دسته آسيب ببيند و درمان نشود اين تفكر كه ممكن است درمان ما روند امدادگران مي

  .تري داشته باشد، ايجاد خواهد شدتر و پيچيدهطوالني

  .تر به چرخه امداد برگردند و سبب تقويت اين چرخه شودريعامدادگر درمان شده ممكن است س -ج 

بنا به داليل فوق و احتماالً داليل ديگري هر امدادگر بايد از نظر احتمال آسيب جسمي و رواني مرتب پايش و در  

  .صورت رسيدن به مرحله نيازمند به كمك بالفاصله از چرخه امداد خارج و وارد چرخه درمان شوند

  امدادگران: كننده هديدت هايآسيب

  جسمي و ناشي از حادثه يا بال -الف

هاي ثانويه ناشي از آن سبب ايجاد آسيب در امدادگران بطور اوليه يا گاهي در اثر آسيب توانداغلب خود حادثه مي

هاي فردي و جمعي در زمان هاي محافظتي جمعي، آموزشلزوم استفاده از لوزام محافظت شخصي، پروتكل. شود

اي دارند ك از خود حادثه هاي ثانويهعالوه برآن بعضي از حوادث در ذاتشان آسيب. شودحادثه بيشتر مشخص مي

در مواردي امدادگران بعنوان عامل انتشار . پيشگيري از اين عوارض گاهي بسيار حياتي است .ترندتر و كشندهجدي

  .شوندو درمان مي كنند و سبب ايجاد ضعف در چرخه امدادهاي عمل ميبيماري

  جسمي و ناشي از فشار كاري -ب

حجم زياد كار مورد درخواست از پرسنل و انجام كارهايي كه باالتر از توان معمول افراد است و پرسنل معموالً به آن 

هاي جسمي در حوادث و باليا بسيار بيشتر از كارهاي معمولي و حتي شود احتمال آسيبعادت ندارند، سبب مي

هاي جدي، آسيب ساير همكاران سبب مستعد شدن امدادگران خستگي روحي، بيماران بسيار و با آسيب. اشدشديد ب
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  .شوندهاي ناشي از فشار كار ميبه آسيب

  آسيب روحي -ج 

مورد  اًرهاي رواني است. خوشبختانه اخيهايي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، آسيبترين آسيبيكي از بديهي

هاي جسمي سبب درگيري تواند بسيار ماندگارتر از آسيبگاهي مي. توجه مسئولين و امدادگران قرار گرفته است

هاي رواني گاهي بسيار مشكل است و درمان آن نيز نيازمند متخصص پيشگيري از آسيب. طوالني در امدادگر شود

  .ويژه است

    
  باليا و حوادث عمليات، آسيب، دادگران،ام رواني جسمي سالمت پايش، كليدي: يهاواژه

   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  نامهپايان
  
 

 ٣١٧  
 

  اخالقي در عمليات امداد و نجات يهاجنبه
  اميراحمد شجاعي  

  پزشكي اخالق گروه تهران، پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات عضو
  

نكه ها به دليل آانسانشود، شرايطي است كه گروهي از فارغ از تعاريف گوناگوني كه براي حوادث و باليا مي
ها به حكم شان در خطر است نيازمند كمك هستند و همزمان گروهي ديگر از انسانجان و امنيت و مال

باشند. اين گروه دوم، فارغ از آنكه پرسنل كدام سازمان دولتي يا اي موظف به ياري آنها ميتعهدات حرفه
ما دانند، اي ديني و انساني ميگرچه امدادگري را وظيفهناميم. امدادگران باشند، امدادگر ميغيردولتي مي

 ريأثتدرآن سازمان، به ياري افراد تحت  به دليل تعهد به سازمان مطبوع خود و وظايف تعريف شده براي آنها
هاي مطبوع اين امدادگران را كه در زمان بروز حوادث و باليا و برحسب توان سازمانشتابند. بنابراين ميمي

  هاي امدادرسان ناميد.گونه رخدادها، وظيفه مداخله وامدادگري دارند، را سازمانيننوع ا
فعلي ارزشمند و اخالقي است و نزد همگان ارج و منزلت خاصي  ،امدادگري در اسالم و همه مكاتب و مذاهب

اخالق  لكن الزم است كه به ،اما عليرغم آنكه امدادگري في نفسه عملي اخالقي و ارزشمند است .دارد
به عبارتي در هنگام امدادرساني حسن فعلي و حسن فاعلي توام با هم . نيز توجه ويژه مبذول شود يامدادگر

توان تعبير نمود: يكي اخالق امدادگران و ديگري اخالق . لذا اخالق امدادگري را به دو قسم ميلحاظ گردد
باشند، پس تبيين اخالق هاي امدادرسان ميانهاي امدادرسان و از آنجا كه امدادگران جزئي از سازمسازمان

  باشد.باشد و شامل تبيين اخالق امدادگران نيز ميسازماني اعم از اخالق امدادگران مي
ها را از منظر اخالقي مورد تحليل هاي امدادرسان گريزي نيست كه اركان سازمانبراي تبيين اخالق سازمان

 -٢ها وقوانين و مقررات خط مشي -١باشند: ا حداقل چهار ركن ميهقرار دهيم. اين اركان در همه سازمان
  منابع انساني -٤ساختار  -٣ها و فرايندها برنامه

هاي امدادرسان براي آنكه عملكردي اخالقي داشته باشند، موظف به تبيين دقيق چهار ركن يعني سازمان
ه ك بتوان مورد ارزيابي اخالقي قرار داد. از آنجاييباال در هنگام امدادرساني هستند. تا عملكرد آنها را از قبل 

پذيري سازمان نسبت به حقوق همه عناصر مرتبط، پس بر اساس تعريف اخالق سازماني يعني مسئوليت
ها نسبت به حقوق هاي اخالقي اين سازمانهاي امدادرسان يعني تبيين دقيق مسئوليتاخالق سازمان

ها هاي همكار، البته با اين پيش فرض كه اين مسئوليتان، جامعه و سازمانامدادجويان، امدادگران و كارمند
كه سازماني اخالقي محسوب شود، الزم است اركان خود را شوند. براي ايندر چهار ركن سازمان متبلور مي

 هاي اخالقي نسبت به حقوق صاحبان حق شود.اي طراحي كند، كه ماحصل آنها تحقق مسئوليتبه گونه
  
  هاي امدادي، حوادث و بالياهاي اخالقي، امدادگران، سازماني كليدي: جنبههاواژه
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  حوادث و باليا در اسكان و سرپناه ملي استراتژي
  احمد سلطاني  

هاي تخصصي سازمان امداد و نجات جمعيت معاون برنامه ريزي و آموزش –ي تخصصي سالمت در باليا و فوريتها  
  هالل احمر

soltani.amd@gmail.com 

از ديرباز همراه بشر بوده و عليرغم توسعه روزافزون جوامع  ساختمخاطرات طبيعي و انسان زمينه و هدف:
اي ههاي ناخوشايند لزوم تدوين برنامهبشري در زمينه شناخت و مقابله با آنها، وقوع مستمر اين دسته پديده

نابر ب پيشگيري، كاهش اثرات، آمادگي، پاسخ و بازتواني را ضروري نموده است.ي هاحوزهمتناسب در تمامي 
تا  ٢٠٠٠ي هاسال در فاصله زماني )EM-DAT(اعالم بانك اطالعات مركز مطالعات اپيدميولوژي سوانح 

 خود قرار داده و منجر به بي  ريتأثنفر را در ايران تحت  ٢٩٤٢٨٨٢مورد سوانح مختلف  ١٩٩تعداد  ٢٠١٦
  نفر شده است. ١٠٢٣٨٠ني ا

و  باشنديمسرپناه و اسكان مناسب  نيتأمان ناشي از سوانح دركنار ساير خدمات امدادي، نيازمند  افراد بي
ريزي، مديريت بايستي از سوي متوليان امر، برنامه روديماين مكان كه يك نوع فضاي فيزيكي به شمار  نيتأم

 در مراحل اوليه وقوع حوادث هاانساني در نجات و حفظ زندگي انندهكسرپناه نقش تعيين و به انجام برسد. 
ه ديگر گذارد. نكته قابل توجمي ريتأثو بطور مستقيم و غيرمستقيم بر ساير اجزاي پاسخ  دينمايمو باليا ايفا 

ي امنيت، ايمني و سالمت و نيز بازيابي و بازسازي هردو هامؤلفهسرپناه بر  نيتأمي هااستيستاثيرگذاري 
ريزي تعيين نوع، مكان و مديريت و معماري . لذا برنامهباشديمجمعيت آسيب ديده و غيرآسيب ديده 

هاي احتمالي موردنياز در موارد بروز سوانح، از جمله موضوعات مهمي هستند كه نيازمند بررسي اردوگاه
 .باشنديمانبه و تبيين برنامه مدون ملي علمي و كاربردي همه ج

ر اي دبررسي حوادث و بالياي رخداده اخير در سطح كشور حاكي از عملكرد غير يكنواخت و عمدتاً سليقه
برنامه اسكان اضطراري و آگاهي اندك مجريان از ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

 رسد كهبا وجود ارائه حداقل استانداردها در اين زمينه، به نظر ميزيست محيطي اين حوزه است. همچنين 
 مكاني مدل يك فقدان شهري، سوانح و بحران مديريت اندركار دست هايسازمان اصلي مشكالت از يكي

 هاشهر ساكنين انتقال تعيين محلي از پيش تعيين شده براي در يكپارچه مديريت اعمال منظور به جامع

  باشد.مي احتمالي ادثوح وقوع زا پس اسكان جهت
  

  سرپناه استراتژي، اسكان اضطراري، بحران، حوادث و باليا، كليدي: هايواژه
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  چالش هاي استفاده از تجهيزات حافظت شخصي در حوادث شيميايي 
  ٤فاطمه سمائي، ٣حميدرضا سمائي، ٢رحيم علي شيخي ،١پريسا مرادي مجد

  اي تخصصي سالمت در باليا و فوريت ها، دانشكده مديريت و اطالع رساني،  دانشجوي ١
 دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران 

  اي تخصصي سالمت در باليا و فوريت ها، دانشكده مديريت و اطالع رساني،  دانشجوي  ٢
 شگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايراندان

 اي عمومي داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران   ٣

  دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشكده بهداشت،  ٤
 دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران 

  

-هاي صورت و بدن و لباستجهيزات حفاظت شخصي شامل وسايل تنفسي، ماسك، محافظ زمينه و هدف:

ند كه توسط امدادگران و كادردرماني در معرض مواجهه با مواد شيميايي، بيولوژيك و شباهاي ويژه مي
اك از نگيرند. هدف از استفاده اين تجهيزات جلوگيري از انتقال مواد خطرراديواكتيو مورد استفاده قرار مي

  ديده به امدادگران و مراقبين بهداشتي است. قربانيان و افراد آسيب
 Web ofهاي پايگاهها در با جستجوي كليد واژه ن مطالعه يك مطالعه مروري است كهاي روش اجرا:

Science ،Google Scholar ،Pubmed ،Magiran ،Scopus  .انجام شده است  
ن تجهيزات وجود دارد. يكي از هاي متعددي در استفاده از ايچالشبراساس مطالعات انجام شده  يافته ها:

اركنان اورژانس بيمارستاني باشد. كتفاده از آن ميها انتخاب صحيح سطح مورد نياز استرين اين چالشمهم
از تجهيزات مناسب بيمارستاني در زمان امدادرساني در حوادث شيميايي بايد نخست با استفاده و پيش

آمده از نوع ماده خطرآفرين و دستبا توجه به اطالعات بهحفاظت از خودشان را به طور صحيح انجام دهند. 
اينكه فرد در كدام منطقه (داغ يا گرم) در حال امدادرساني است بايد انتخاب سطح تجهيزات صورت گيرد. 

رايط نوع ماده خطرناك قابل شناسايي نيست. در نكته چالش برانگيز در انتخاب اين است كه در برخي ش
  چنين شرايطي بايد باالترين سطح محافظت فردي مورد استفاده قرار گيرد.

دهند، ايجاد چالش ديگر محدوديت هايي است كه براي افرادي كه اين تجهيزات را مورد استفاده قرار مي
ت در انجام اقدامات حفظ حيات توسط شود. به عنوان مثال محدوديت حركت، افزايش وزن، محدوديمي

حدود شدن زاويه ديد، ايجاد احساس گرماي شديد،  امدادگران، دشوار شدن برقراري ارتباط با سايرين،
رواني، محدوديت زمان استفاده از تجهيزات جز مسائلي هستند كه استفاده از اين تجهيزات  -استرس روحي

دهند در معرض تجهيزات را مورد استفاده قرار ميافرادي كه اين را با دشواري روبه رو ساخته است. همچنين 
خطراتي هستند. استفاده نادرست، سوراخ شدن و از بين رفتن تجهيزات در معرض مواد شيميايي و آلوده 

رساندن به امدادگران و كادر تواند موجب آسيبان خارج كردن نامناسب تجهيزات ميشدن مجدد افراد زم
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و بعنوان چالش آخر مي توان استفاده اين تجهيزات براي  كنند.از اين تجهيزات استفاده ميود كه درماني ش
استفاده از  )CDCها (اخير مركز كنترل و محافظت بيماريهاي دم را مورد بحث قرار داد. در سالعموم مر

كند. به اين نمي تجهيزات حفاظت شخصي (ماسك هوايي) را براي عموم مردم در شرايط مختلف توصيه
ها ممكن به در حمالت بسيار كم است، اين ماسكداليل كه احتمال آلوده شدن افراد با مواد شيميايي 

اشتباه اين حس را ايجاد كند كه فرد در برابر هر گونه آلودگي ايمن است و ديگر اينكه اگر ماسك بطور 
  د شده و مضر باشد. صحيح و با اندازه مناسب استفاده نشود مي توند باعش آسيب به فر

توانند استفاده از تجهيزات حفاظت فردي را با مشكالتي مواجه كند هاي اشاره شده ميالشچ گيري:نتيجه
  باشد.بررسي و آموزش مناسب به افراد ميكه براي برطرف كردن آن نياز به تحقيق، 

  

  : تجهيزات حفاظت شخصي، حوادث شيميايي، امدادگراني كليديهاواژه
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  سالمت نظام بر تاكيد با ايران در طبيعي مخاطرات ريسك يابيارز

  ٣زاده تقي استاد عباس ،٢زادفرنازكامران، ١زارع مهدي

 mzare@iiees.ac.ir ايران، تهران، زلزله، مهندسي و شناسيزلزله الملليبين پژوهشگاه استاد ١

 ايران تهران، تهران، دانشگاه فني، يهادانشكده پرديس معدن، مهندسي اي  دانشجوي ٢

 ايران تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ٣
  

 متعددي هايلرزهزمين با هرساله است، كه جهان نواحي خيزترينلرزه از كشور ايران يكي زمينه و هدف:
زاي هاي لرزهگسل وجود تكتونيكي فعال، بار، شرايطهاي خسارتلرزهرخداد زمينسابقه . شودمي مواجه
 سانحه اين به پيش از بيش توجه اهميت لرزه،زمين مستعد نواحي در زياد جمعيت قرارگيري و متعدد

ف دتاكيد دارد. ه لرزهزمين ريسك و خطر تحليل زمينه در علمي مطالعات لزوم و بر داده افزايش را طبيعي
  لرزه در ايران است.از انجام پژوهش حاضر، بررسي مقدماتي ريسك زمين

 ،راستا اين لرزه در ايران پرداخته شده است. دردر پژوهش حاضر، به برآورد ريسك نسبي زمينروش كار: 
بندي خطر زلزله، تراكم جمعيت و توزيع نواحي هاي پهنهموجود، مانند نقشه مختلف اطالعاتي هايابتدا اليه

 GISهاي ورودي به مدل ريسك، در محيط عنوان دادههاي اطالعاتي بهشهري تهيه شدند. سپس، اين اليه
تور خطر ضرب سه فاكلرزه كه برابر با حاصلبرمبناي فرمول محاسبه ريسك زمين با يكديگر تلفيق شده و

 ديگر ضرب شدند و يك نقشههاي اطالعاتي موجود در يكپذيري و معرضيت است، اليهزله، آسيبزل
  .شد لرزه در ايران تهيهريسك نسبي زمين بندي مقدماتي از وضعيتپهنه

لرزه مشخص شد كه برخي از مناطق هاي موجود و ارزيابي ريسك زمينبا تلفيق و بررسي دادهها: يافته
واحي شهري پرجمعيتي مانند تهران و تبريز در معرض ريسك نسبي باالتري نسبت به كشور به خصوص ن

  پذيري بايد مورد توجه قرار گيرند.ساير نواحي هستند كه از جنبه مديريت ريسك و آسيب
كه برخي از نواحي كشور نظير شهرهاي  داد نشان ايران لرزه درزمين اوليه ريسك نقشه تهيه گيري:نتيجه

باشند. پيشنهاد بااليي مي ريسك معرض هاي گسله فعال قرار دارند، دركه در مجاورت زون پرجمعيتي
هاي اطالعاتي، به ارزيابي ريسك كمي تر، با تهيه و افزودن ساير اليهشود تا جهت انجام مطالعات دقيقمي

  زلزله در كشور پرداخته شود.
  

  ايران سالمت، نظام زلزله، هاي كليدي: ريسكواژه
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  بررسي نقش سرمايه اجتماعي درافزايش تاب آوري جوامع در برابر 
  حوادث و باليا

  ٢سعيد فالح ،١عباس استاد تقي زاده  

  ايران باليا، دانشگاه علوم پزشكي تهران، و حوادث در سالمت تخصصي اي  ١
  ايران باليا، دانشگاه علوم پزشكي تهران، و حوادث در سالمت تخصصي اي دانشجوي  ٢

   

هدف و زمينه: امروزه با گسترش وقوع سوانح، اهميت رعايت اصول مديريت حوادث و باليا بيش از پيش  
آشكار شده است. با وجود افزايش تلفات جاني و خسارات اقتصادي، بيشتر مطالعات و اقدامات صورت گرفته 

استحكامات و آماده سازي نيروهاي اجرايي جهت  سازي بناها، ايجاداومبه رويكردهاي فيزيكي نظير مق
آوري هاي اجتماعي و نقش آن در باالبردن تابمديريت حوادث و باليا اشاره دارند و به اهميت زيرساخت

جوامع در برابر سوانح كمتر توجه شده است. اين مقاله با هدف بررسي كاركردهاي سرمايه اجتماعي در 
  آوري جوامع و كاهش خطرات باليا انجام شده است.تابافزايش 

ي ورآتحليلي است كه به نقش سرمايه اجتماعي در ارتقاي تاب -روش كار: اين مطالعه يك مطالعه مروري
 Scopus, Web of Science, Scienceهاي داده مطرح نظير پردازد. جهت مرور منابع از پايگاهمي

direct،Irandoc  وSID هاي مذكور با سي مقاالت داخلي و خارجي استفاده گرديده است. پايگاهجهت برر
، باليا (human capital، سرمايه انساني ((social capitaهاي كليدي سرمايه اجتماعي (استفاده از واژه

)disaster*)ها (، فوريتemergenc*) آوري و تاب(resilien*)  جستجو گرديدند. خالصه همه مقاالت
  شده مورد بررسي قرار گرفت و مقاالت مرتبط وارد مطالعه شدند.گردآوري 

ها: فاكتورهاي سازنده سرمايه اجتماعي از جمله ميزان مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، پيوستگي يافته
 اي در نحوه مديريت باليا وپذيري و سازماندهي اجتماعي نقش تعيين كنندهو انسجام اجتماعي، مسئوليت

  وري جامعه در برابر باليا و حوادث دارد.آيزان آسيب پذيري و تابهمچنين م
هاي سرمايه اجتماعي و همچنين ساز و كار تقويت و به كارگيري گيري: تببين نقش و عملكرد شاخصنتيجه

آوري جوامع را افزايش دهد. الزم است برنامه ريزي ابت تواند به طور چشم گيري ميزانآن در جوامع مي
هاي اجتماعي توسط هت باالبردن تاب آوري جامعه از طريق تقويت سرمايه اجتماعي و زيرساختجامعي ج

  .مديران و سياستگزاران جامعه انجام شود
  

  حوادث و باليا هاي كليدي: سرمايه اجتماعي، تاب آوري، مديريتواژه
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  ٢٠٥٠آوري جهان در سال مطالعه اكولوژيك وضعيت تاب
  ٢مهدي جهان تيغي ،١عباس استاد تقي زاده  

  ايران باليا، دانشگاه علوم پزشكي تهران، و حوادث در سالمت تخصصي اي  ١
 كاربردي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران - مركز علمي ٢

   
به يكي از رويكردهاي نوين و غالب در مديريت باليا آوري در برابر باليا و حوادث امروزه تاب هدف و زمينه:.

آوري عبارت است از توانايي يك جامعه براي مقاومت، سازگاري، جذب، و حوادث تبديل شده است. تاب
ارچه. گرا، جامع، مشاركتي و يكپپاسخ، بازسازي و بازتواني به موقع و مؤثر در حوادث و باليا با رويكردي مثبت

ها و اقدامات كاهش خطر و ها، برنامهتواند سياستبيني آن در آينده ميو هم چنين پيش آوريارزيابي تاب
ي هاآوري جهان در سالمديريت پاسخ را اصالح و يا تغيير دهد. اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت تاب

  انجام شده است. ٢٠٥٠هاي منتهي به اخير و پيش بيني آن در سال
. در ابتدا با استفاده از مرور متون فهرستي از باشديمك بررسي اكولوژيك اين مطالعه ي روش كار:

آوري در شش حيطه نهادي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، براي ارزيابي تاب توانستنديميي كه هاشاخص
ف جهان هاي داده مختلفيزيكي و زيست محيطي استفاده شوند، تهيه گرديد. سپس منابع اطالعاتي و پايگاه

ي فهرست شده با استفاده از واژه هاي كليديي مربوط هاشاخصي رسمي موجود در هاگزارشت بررسي جه
و مقاالت مربوطه اطالعات مختص به هر شاخص و  هاگزارشبه هر شاخص بررسي شدند. پس از مطالعه 

اكسل  استخراج و در يك فايل ٢٠٥٠هاي منتهي به بيني آن در سالهاي اخير و پيشحيطه براي سال
  ذخيره و تحليل گرديد.

آوري جهان را اندازه گرفته باشد و يا شاخص آن وجود ندارد. هم اكنون گزارشي كه وضعيت تاب :هاافتهي
وجود ندارد،  ٢٠٥٠ي منتهي به هاسالي مورد نظر در هاشاخصبيني همه هر چند مطالعات مربوط پيش

يمآوري، نشان ي شناخنه شده تابهاشاخصر اساس ي رسمي موجود و تقسيم آنها بهاگزارشاما بررسي 
افت  ٢٠١٥نسبت به سال  ٢٠٥٠آوري جهان در سال ، وضعيت تابهاشاخصو  هاطهيحكه در اكثر  دهد

  داري خواهند داشت.معني
 توانديمآوري جهان در برابر باليا و حوادث ي مختلف تابهاشاخص بيني وضعيتتببين و پيش گيري:نتيجه

كه جهان به سمت  رسديمو رويكردهاي درست جهاني نقش بسزايي داشته باشد. به نظر  هااستيسدر اتخاد 
. روديمآوري جامعه جهاني در برابر باليا و حوادث خواهد شد، پيش يك توسعه نامتوازن كه منجر به كاهش تاب

  .دينمايمجهاني را ياد آوري  ترناسبمي هاميتصمبه مديريت باليا و اتخاذ  تريجداين موضوع لزوم توجه 
  

    ٢٠٥٠آوري، مديريت حوادث و باليا، ي كليدي: جهان، تابهاواژه
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  بررسي ارتباط جهاني شدن و باليا با تاكيد بر اثرات آن بر حوزه سالمت
 ٢زهره تاجيك، ١عباس استاد تقي زاده  

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايراني تخصصي سالمت در باليا،  ١

 ي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، دانشگاه علوم و تحقيقات، تهران، ايران دانشجوي  ٢

  

وان ي كه به عناگونهي بر افزايش باليا و حوادث دارد، به ادهيچيپبسيار  ريتأثجهاني شدن  زمينه و هدف:
ي هامؤلفهي بر اگستردهبسيار  ريتأث. جهاني شدن شوديمه يكي از عوامل افزايش باليا و حوادث شناخت

به طور  توانديمها دارد كه اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و ساير خدمات اجتماعي و سبك زندگي انسان
بگذارد. در اين مقاله سعي بر اين است كه به ارائه تصوير منسجمي  ريتأثمستقيم و غيرمستقيم در روند باليا 

  از ارتباط اين دو مقوله با تاكيد بر حوزه سالمت پرداخته شود.
تحليلي مورد استفاده قرار گرفته است.  -توصيفي روش روش كار: در اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع

 Disaster OR)و باليا  (Health)، سالمت (Globalization)ن ي جهاني شدهادواژهيكلابتدا با استفاده از 

Emergency)  از طريق بررسي متون و منابع و مرور ادبيات مرتبط، مبادرت به تدوين مباني نظري گرديده
با رويكرد تحليلي به بررسي ارتباط جهاني شدن بر باليا و اثرات  تحقيق سؤالو در ادامه با توجه به اهداف و 

  بعاد مختلف پرداخته شده است.آن در ا
به تاثيرات مستقيم و غير مستقيم تقسيم بندي نمود.  توانيمباليا را ميان جهاني شدن و ارتباط  ها:يافته

بهداشتي و  يهانظامي عفوني، تغيير در هايماريبمستقيم جهاني شدن عبارتند از: گسترش  تاثيرات
هاني ج تاثيرات غيرمستقيممخاطرات.  از مشخصي انواع رضمع قرار گرفتن در و بهداشتي ملي يهااستيس

اي هآزادي. موضوع گذارنداثر ميي سالمت هانظامبر اقتصاد ملي كه خود بر  ريتأث: مشتمل است برشدن 
تر بيش درونداد آن، اين بخش تاكيد هايهزينه وي به خدمات سالمت داد و ستد، و فرايندهاي مالي دسترس

  دارد.  سالمت اجتماعي هايكنندهتعيين و شدن جهاني اقتصادي هايبر جنبه
جهاني شدن فرايندي است كه خواسته و يا ناخواسته، كمتر و يا بيشتر بر فرايند بروز و  گيري:نتيجه

قرار خواهند گرفت.  ريتأثي سالمت كشورها هم تحت هانظام. در اين فرايند گذارديم ريتأثمديريت باليا 
ن آشدن را حفظ و معايب مزاياي جهانيد توانميجهاني شدن بر فرايند بروز و مديريت باليا  شناخت اثرات
 تعديل نمايد.

  
  ي اجتماعي سالمهاكنندههاي كليدي: جهاني شدن، باليا، سالمت، تعيين واژه
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Children disaster resilience; Domains and Indicators: 
A systematic Review 

Leila Mohammadinia1, 2, 3, Davoud Khorasani-Zavareh4*, Ali Ardalan2, Abbas 
Ebadi5, Hossein Malekafzali5, Mojtaba Fazel6 

1. Department of Disaster Public Health, School of Public Health, Students’ Scientific Research 
Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

2. Department of Disaster and Emergency Health, National Institute of Health Research, Tehran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

3. Health Human Resource Research Center, School of Management &Information Sciences, 
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

4. Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran.Department of Health in Disaster and Emergency, School of Health, Safety 

and Environment, Shahid Beheshti Universi-ty of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
5. Behavioral Sciences Research Center and Nursing faculty, Baqiyatallah University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 
6. Head of the Social Determinants of Health Research Center, Islamic Azad University 

Medical Branch of Tehran, Tehran, Iran 
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University of Medical Science, Tehran, Iran 

 
Background & Aim: Although Children are vulnerable in disasters, recently 
their ability is taken into account. The Sendai Framework (2015-2030) has 
mentioned the role of children in disaster risk reduction. The objective of this 
study was to investigate the evidence of children resilience indicators in natural 
disasters which identify their capacity and improve their ability against the 
disaster consequences. 
Methods: This study was employed a systematic review of the children 
resilience in natural disaster situation both before and after events by any 
methods that extracted indicators/factors to improve children resilience in 
adverse conditions such a natural disaster. Four main electronic databases were 
searched including PubMed, Scopus, Web OF Science, and PYCINFO. 
Furthermore, experts have been asked to identify verifiable grey documents. 
The search terms and strategy were as follow: [(Resilien* and (Child* or youth 
or adolescen* or young or teen*) and disaste.Title, abstract, heading word, table 
of contents, key concepts, original title, tests & measures]. Included articles 
were then analyzed; and the main domains of children resilience were clarified. 
This systematic literature review was evaluated only English articles. 
Finding: 1838 documents were evaluated and 65 total articles were analyzed. 
The resilient criteria for children excluded to determine tangible variable for 
decision makers as an intervention factors to make them more resilient. It 
mentioned the domains and indicates as well. 
Conclusion: Children resilience leads to community resilience so, the resilience 
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criteria should be considered in disaster risk reduction plan. It seems that all 
organizations particularly Ministry of Education should be involved to facilitate 
the children resilience in forthcoming years. 
 
Keywords: Disaster; Resilience; Children; Systematic review 
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Supply chain resilience and healthcare delivery in disasters: 
 A structured review 

1Amin Maghsoudi, 2Behrouz Alizadeh Mousavi, 3Abbas Ostadtaghizadeh, 
 4Ali Bozorgi-Amiri 

*1 Postdoctoral Research Fellow, Dep. Humanitarian Logistics, School of Industrial Engineering, 
University of Tehran (UT), Tehran, maghsoudi.amin@ut.ac.ir 

2 Research Assistant, Dep. Humanitarian Logistics, School of Industrial Engineering, University of 
Tehran (UT), Tehran, behrouz.a.mousavi@gmail.com 

3 Researcher, Dep. Disaster public health, School of public health, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran, Ostadtaghizadeh@gmail.com 

4 Assistant Professor, School of Industrial Engineering, University of Tehran, alibozorgi@ut.ac.ir 

 

Background & Aim: The importance of resilience along the supply chain has become 
inevitable toward competitive commercial environment especially when the dealing 
with disruptions and risks is unavoidable. Although the study of supply chain 
resilience in a commercial setting has almost reached its maturity, the research on the 
supply chain resilience applicable to the disasters, more especially healthcare in 
disasters has yet to be explored. Linking the term resilience to supply chain in disaster 
relief become more relevant as the environment is extremely disrupted, uncertain, with 
a complex network of various organizations and resources. The research is aimed to 
review the notion of supply chain reslience from commercial perspective and link its 
relevance and applications to the health care delivery in disasters. 
Method: A structured review of the literature-based peer-reviewed articles using 
refinement process is used. The articles were sourced through online databases and 
keyword classification, such as “supply chain resilience” and “disasters”. 
Findings: We address the key dimensions of supply chain resilience, which some of 
them are agility, visibility, and flexibility. The research at the end provides a state-of-
the-art picture of a resilient supply chain to be applicable for healthcare delivery in 
disasters. 
Conclusion: The outcomes of this review, contribute a baseline for the humanitarian 
and disaster management organizations to have a better understanding on major 
dimensions of resilience along their healthcare supply chains. 
 
Keywords: Supply chain, Resilience, Disaster, healthcare, Literature review
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Priority of barriers and facilitators of coordination in 
disasters 
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Background & Aim: Coordination is the critical factor to successful organization 
in appropriate response to disasters, and a centralized coordination mechanism is 
the first step towards an effective, efficient and sustainable response to ensure the 
early and long-term recovery. so the aim of this study was to identifying and 
prioritizing the barriers and facilitators of coordination in disasters. 
Methods: This study is a descriptive and cross-sectional study which has 
conducted in 2016. The participants were 22 experts in field of disaster. Data 
collection tool was a researcher- made questionnaire according the analytical 
hierarchy process approach. For data analysis, we used Expert Choice software. 
 Results: results showed among the barriers, “dominance of organizational 
approach instead of national points of view when addressing the health 
management during disasters”, took the priority rank of 1, earning the score of 
0.344 and among the facilitators, “having a processive and organizational view 
in health management during disasters”, took the priority rank of 1, earning the 
score of 0.374 
 Conclusion: It appears that increasing the effective coordination in health area 
will require us to develop infrastructure and structural measures in this area 
which include strengthening the authorities’ belief of the health system’s role in 
the response to disasters, strengthening the national approach rather than 
organizational approach in the field of health at disasters, implementing the 
coordination requirements, sufficient and special attending to public 
participation, reducing the organizational friction in the health field for sharing 
resources and information, enhancing the level of readiness with a focus on 
people and training programs, creating an evaluation process in the health field 
at disasters. 
 
Keywords: Coordinating, Disaster, Barrier, Facilitator  
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Convergent Trends in Sustainable Development and 
Disaster Resilience 

1Dr. Mostafa Mohaghegh, 2Mr. Abhilash panda 

1 Senior Adviser, International Federation of Red Cross, Geneva 
2 Expert, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, (UNISDR), Geneva 

 
Background & Aim: A reciprocal relation between sustainable development 
and disaster resilience is increasing recognized at global level. Despite the 
historical distinction between development agenda and disaster management 
and risk reduction practices, the evidence gathered over the past two decades 
leaves no doubt on the mutual effect between the two disciplines. Today, 
international community as well as national and local actors have recognized 
more than ever, the vital role of resilience and risk reduction in achieving the 
long-term goals of development programmes. Major international frameworks 
and agreement concluded in these areas in the recent years reflect a great 
amount of vigilance on the connection of development and disaster risk 
reduction and resilience. These among others include the Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction (2015), Paris Agreement on Climate Change 
(2015), the New Development Agenda, Sustainable Development Goals 
(2015), The World Humanitarian Summit (2016) and the New Urban Agenda 
adopted in HABITAT III (2016). 
Objective:To better understand the reciprocal relations between sustainable 
development and disaster resilience to achieve resilient-oriented and risk 
informed development planning. 
Methodology:In conducting this research, various relevant global frameworks 
and patterns as well as the local and national level practices are considered and 
reviewed. The focus will be on better understanding the current and future 
trends and identifying appropriate solutions to enhance the complementarity 
and synergy among disaster resilience and development policies and plans. 
Findings: The findings of the research so far are as follows: 

 The negative impact of disaster risks on development gains and 
subsequent setback in many developing and least developed countries. 

 The underlying risk factors induced by wrong approaches in imbalanced 
development policies and programmes. 

 The contribution of disaster risk reduction and resilience to development 
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goals 

 Inter-dependency of sustainable development and resilience in their 
approach and practice 

 The increasing inter-dependency between sustainable development 
agenda and disaster risk reduction and resilience discourse constitutes a 
number of imperatives for the sectors and actors of these two disciplines. 

 This ranges from planning and implementing risk-informed development 
programmes at national and local levels to enhancing the quality and 
widening the scope of risk assessment in disaster risk reduction and 
resilience to include multi-stake holder and multi-sectoral approaches 
and methodologies. 

Conclusions: The impact can be tremendous as despite the predominant 
conviction which suggests extra-ordinary investment in resources, systems, 
structures and tools for risk reduction and resilience are required, improving and 
adapting development approach to a risk- sensitive approach may prove to be 
the most efficient way of reducing disaster risks and thus protecting 
development gains. Understanding the convergent trends between sustainable 
development and resilience building can help us to take a major step toward 
safer and prosperous life for everyone. 
 

Key words:Development, resilience, disaster risk reduction, safety, 
community 
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  آور در برابر حوادث و باليا الزامات ايجاد جوامع تاب
  ايران غازي ، غالمرضا نبي بيدهندي،، عباس اكبرزاده*سعيد بشيري

هاي طبيعي و مدير پژوهشكده حوادث و باليا، ي مديريت بحران پژوهشگاه مهندسي بحران دانشجوي *
eh.bashiri@gmail.com 

  

ايجاد جوامع  و همچنين آورآور، معيشت تابجوامع تاب همچون هاي اخير، مفاهيميسالدر  زمينه و هدف:
 پذيريبيني كامل آسيبآور به صورت معمول در متون علمي به كار رفته است. به علت عدم پيشتاب

 اندتويجامع و كلي نگر در مقابل مخاطرات، تاب آوري م يهايابياجتماعي و فراهم كردن ارز يهاستميس
وري آمطرح شود. تاب حادثهدر برابر تغييرات، بدون فروپاشي در زمان  هاستميبه عنوان توانايي سازگاري س

سياسي  يهانشينگري است و به گسترش گزبه دليل پويا بودن واكنش جامعه در برابر مخاطرات، نوعي آينده
حوادث و آوري در برابر رت، افزايش تاب. در اين صوكنديبراي رويارويي با عدم قطعيت و تغيير هم كمك م

  د.جامعه منجر شو يبه افزايش ظرفيت سازگاري و پايدار تواندي، مباليا
با نگاهي راهبردي، الزامات گيري از نظر نخبگان، در اين تحقيق ضمن گردآوري اطالعات و بهره روش كار:

در برابر حوادث و باليا مورد بررسي و  آوري در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيرساختي و نهاديتاب
  تحليل قرار گرفته است.

آوري در هر جامعه با تكيه ي تابهامؤلفهپياده كردن ابعاد و ها، مشخص گرديد كه بر اساس يافته :هاافتهي
اجتماعات در معرض حوادث و باليا را به سطح قابل  توانديم، الزامات مربوط به ايجاد جوامع تاب آوربر 

  بولي از كاهش ريسك و سازگاري برساند.ق
وري آبر اين اساس انجام تحقيقات كل نگرانه براي ارائه الگويي بهينه مبتني بر الزامات تاب نتيجه گيري:

در برابر انواع حوادث و باليا در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيرساختي و نهادي كه همزمان بتواند 
در گيري مديران حوزه حوادث و باليا براي تصميم توانديمجزء بررسي كند،  ي مربوطه را جزء بههامؤلفه

  راستاي ايجاد جوامع تاب آور و معيشت پايدار بسيار تاثيرگذار باشد.
  

  ي كليدي: جامعه، تاب آوري، پايداري، الزامات، حوادث، بالياهاواژه
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  هاي متفاوت نظام سالمت در حوادث ترافيكينقش
  لنكراني باقري كامران  

 كهشيراز، شب پزشكي علوم دانشگاه سالمت، پژوهشكده سالمت، گذاري سياست تحقيقات استاد طب داخلي، مركز
  ترافيكي حوادث در سالمت تحقيقاتي

  
كشورهاي با درآمد ها در جهان به ويژه در يماريباثر حوادث ترافيكي در كاهش اميد زندگي و افزايش بار 

ميليون  ٥٠تا  ٣٠متوسط و پايين بسيار چشمگير است. مرگ حداقل يك ميليون و دويست هزار نفر و جراحت 
است. اما تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و رواني  ثار حوادث ترافيكي در جهانكي از آتنها بخش كوچ نفر در سال

 هانوادهخاآوران مهمي از قربانيان اين حوادث نان ينكه بخشباشند به ويژه اينماين حوادث به راحتي قابل تصور 
 رمؤثبراي كاهش اين معضل مهم، نظام سالمت فراتر از انتقال به موقع مجروحان و درمان با كيفيت و  هستند.

  ديگري نيز بپردازد. هايينيآفربايد به نقش آنها
ي هايتحماگيري و امتداد ماهيتي بين بخشي دارند و براي مديريت آنها به از آنجا كه حوادث ترافيكي در شكل

خشي، بو نيز آگاهي هابخشطلبي از ساير مختلف به خصوص حمايت مردمي نياز مبرمي است، نظام سالمت با حمايت
. يكي ايفا نمايدتواند نقش مهمي در مديريت حوادث ترافيم مردمي آموزش و ايجاد انگيزه و در نهايت مشاركت دادن

ي بهداشتي، داوطلبان سالمت و اكنون مراقبين سالمت، اعتماد هاشبكهاز طريق  حضور نظام سالمت در اعماق جامعه
د هستند. وجو آفرينيهاي مهم اين نقشيهسرمابين بخشي،  ي موفق آن در امورهاتجربهمردم به نظام سالمت و نيز 
  سياست گذاري در اثرگذراي اين اقدامات اهميت به سزايي دارند.ي هاپنجرهمستندات قوي و استفاده از 

ي رخدادهابه اطالعات و پژوهش هدفمند دارد. از آنجا كه  مديريت خوب حوادث ترافيكي همچنين احتياج
شوند، اين زمينه وجود دارد كه با ثبت دقيق، يمنظام سالمت ارجاع  نهايي مرگ و جراحت و نيز معلوليت به

زارش به هنگام اين وقايع با در نظر گرفتن مختصات جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آنها هدفمند و گ
  ها را اصالح كرد.يكاستبه برنامه ريزي و مديريت حوادث كمك كرد و اثرگذاري مداخالت را پايش نمود و 

مناسب اين اقدام باشد. وجود تواند الگوي يمها كه در نظام سالمت سابقه ديرينه دارد يماريبنظام مراقبت 
هاي مختلف را مختل اطالعات ثبت شده توسط ارگان سازيهماهنگ هاي مختلف در زمان وقوع حادثه،گلوگاه

 زنمايد. از اين رو شناخت بهترين نقطه ثبت براي هر كدام ايمپيگيري خطي حادثه را مشكل  كند و امكانيم
ونيز به كارگيري  افزارهايت فراواني دارد. استفاده از نرماهم هادادهسازي اين مختصات و اطالعات و نيز هماهنگ

  كمك كننده باشند. تواننديمي يادگيري هاشبكهبا استفاده از هوش مصنوعي يا  هادادهي تلفيق هاروش
 در ٥٠كاهش مرگ و مير  به تصويب سران كشورهاي جهان رسيد، ٢٠١٥در اهداف توسعه پايدار كه در سال 

مير حوادث ترافيكي در  پيش بيني شده است. اما متاسفانه روند مرگ و ٢٠٢٠صدي حوادث ترافيك تا سال 
ي پاياني هادر اين سال هاي نويي براي اقدامراه يباً با ثبات بوده است. بنابراين بايدتقري اخير در كشور ما هاسال

تواند در اين بين يمرا جستجو كرد و نظام سالمت  ياجادهمير حوادث  دهه اقدام جهاني براي كاهش مرگ و
  باشد. بسيار انقش آفرين

  
   ، كاهش حوادث ترافيكيهاي كليدي، حوادث ترافيكي، نظام سالمت، نقشواژه
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ديدگاه سيستميك در مقابل ديدگاه سنتي در پيشگيري از مرگ و مير ناشي از 
  حوادث ترافيكي

  داود خراساني زواره  

  ها، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايراندانشيار ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت
  

ها كه  Es 3هاي مختلفي تاكنون براي پيشگيري از مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي وجود داشته است. از ديدگاه
نيز افزايش يافت و موضوعات تغيير محيط، ارزيابي،  Es 6شامل آموزش، اعمال قانون و مهندسي بوده است كه بعدها تا 

هاي اقتصادي هم مورد تاكيد قرار گرفتند. ديدگاه بهداشت عمومي، ماتريكس هدن، ماتريكس كارول، ديدگاه مشوق
  ها در پيشگيري از مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي بوده است.هسيستميك و درنهايت دورنماي صفر از ديگر ديدگا

بصورت كلي دو ديدگاه اصلي در پيشگيري از مرگ و ميرناشي از حوادث ترافيكي وجود دارد: ديدگاه سنتي و ديدگاه 
انوشته ن شود و در اين ديدگاه بصورتترين مسئله در نظر گرفته ميسيستميك. در ديدگاه سنتي خطاي انساني اصلي

شود و راه مقابله با آن غالباً درصد علل مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي به عامل انساني نسبت داده مي ٩٠تا  ٧٠از 
-errorباشد. تالش اين ديدگاه بر ايجاد هاي گروهي ميها و يا آموزشآموزش و تغيير رفتار انسان از طريق كمپين

free” behavior  اين مهم عمدتًا از طريق تبليغات آموزشي است. در مقابل تغيير محيط براي است و دستيابي به
تغيير رفتار كمتر مورد توجه بوده است. ديدگاه سنتي در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي با درآمدپايين و متوسط وجود 

  يرد.گبران راه صورت ميها بجاي ارتقاي سيستم حمل و نقل، عمدتًا بر تغيير رفتار كارداشته است و سرمايه گذاري
تري هاي ترافيكي بوده نقش بسيار موثردر مقابل در ديدگاه سيستميك كه غالباً در كشورهاي موفق در مديريت آسيب

كند كه در وقوع رخدادهاي ترافيكي، سطح داشته است. اين ديدگاه يك استراتژي اصلي و پايه دارد كه تاكيد مي
م حمل و نقل بايد كمتر از ميزان تحمل بدن انسان در مقابل آسيب شديد و يا انرژي حركتي قابل تبادل در سيست

مرگ باشد. براي نيل به اين هدف تاكيد اصلي برا ارتقاي ايمني سيستم حمل و نقل بوده، بطوري كه سيستم حمل 
دل شده موجب مرگ و نقل بايد ارتقا يابد تا اجازه خطاي انساني داده نشود و در صورت بروز حادثه سطح انرژي تبا

  و يا آسيب شديد نگردد. در اين ديدگاه توجه خيلي زيادي به سرعت و مديريت سرعت گرديده است.
باشد كه در ديدگاه سيستميك تاكيد سرعت اولين عامل بروز حادثه، اولين عامل بروز آسيب و عامل شدت آسيب مي

نمايد. اين مشكل چالش اصلي كشورهاي ري مشكل ميزيادي بر آن شده است. اين اصل گرچه ساده ولي اجراي آن قد
باشد محدوديت سرعت بعنوان ركن مهمي در مديريت سرعت بخصوص در دورنماي صفر با درآمدپايين و متوسط مي

گويد اگر در هرجا امكان اين اصل مي تري قرار گرفته استمرگ و ميرناشي از حوادث ترافيكي مورد توجه جدي
كيلومتر تقليل يابد. اين مهم در  ٣٠بر پياده و كاربران آسيب پذير داشته باشد سرعت بايد به برخورد خودرو با عا

كشورهاي با درآمد پايين و متوسط بسيار مورد بي توجهي قرار گرفته است. در كشور ايران نيز در مناطق شهري 
  ن شهري مورد توجه است.قانون محدوديت سرعت كمتر مورد توجه مسئولين بوده است و بيشتر در مناطق بي

بطورخالصه براي استقرار ديدگاه سيستميك در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط، اگر امكان ارتقاي سيستم حمل 
هاي سرعت هم در مناطق شهري و هم بين و نقل ميسر نباشد بيشترين تمركز بر مديريت سرعت و اعمال محدوديت

  شهري بايد صورت گيرد.

    كاهش تلفات جانيهاي كليدي: حوادث ترافيكي، مرگ و مير، واژه
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ضرورت درك خطر از ديدن و ديده شدن در پيشگيري از مرگ و مير ناشي از 
  حوادث ترافيكي

   داود خراساني زواره  

 بهشتي، تهران، ايرانها، دانشگاه علوم پزشكي شهيد دانشيار ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت

  
اي، يك پيش نياز اساسي براي پيشگيري از مرگ و مير خوب ديدن و خوب ديده شدن در سيستم حمل و نقل جاده

اي است. برهمين اساس و بخصوص در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط، خوب ديده نشدن ناشي از حوادث جاده
خصوص براي كاربران آسيب پذير راه شامل عابرين پياده، دوچرخه هاي ترافيكي بيكي از عوامل مهم در بروز آسيب

بعنوان  ٢٠٠٤باشد. اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه سازمان بهداشت جهاني در سال سواران و موتورسواران مي
 نيكي از پنج راهبرد اصلي براي پيشگيري از مرگ و ميرناشي از حوادث ترافيكي بر آن تاكيد ورزيده است. سازما

بهداشت جهاني تاكيد كرد كه نه تنها هريك از كاربران راه در هنگام حضور در سيستم حمل و نقل بايد بخوبي ديده 
بايد بر اين مهم حساس بوده و اين موضوع را مورد توجه قرار  Visibilityشوند بلكه جامعه نيز در صورت عدم 

  دهند.
هاي زيادي روبرو است. سازمان بهداشت جهاني است با چالشكه بسيار مورد تاكيد  Be seenدركشورايران مسئله 

شوند موجب بروز حادثه شده و هم براي خود ها ديده نميبطوري كه در بسياري مواقع خودروهايي كه بخوبي در راه
گردند. مشكالت ناشي از اهميت ديدن و ديده شدن در سيستم حمل و نقل و هم براي ديگران عامل بروز حادثه مي

  باشد.اي شامل تمام كاربران راه ميدهجا
درخصوص عابرين پياده مطالعات انجام شده نشان داد كه از يك سو مردم دانش كافي در خصوص اهميت ديده شدن 
در سيستم حمل و نقل نداشته واز سوي ديگر نگرش منفي نسبت به استفاده از رفلكتور دارند. از ديگر عوامل مؤثر 

دسترس نبودن رفلكتورهاي به عنوان يكي از عوامل خيلي مهم بوده است. اين مهم به  در Visibilityدر عدم 
اي است كه افرادي هم كه تمايل به استفاده از رفلكتور دارند امكان دستيابي به ان را ندارند. همين عوامل يعني گونه

شدن براي دوچرخه سواران و  هاي ديدهدانش ناكافي نسبت به اين مهم و در دسترس نبودن رفلكتورها از چالش
  موتورسواران نيز بوده است.

هاي خودرو و بخصوص استفاده از شيشه درخصوص خودروها مشكل ديگر ديد ناكافي رانندگان و دودي كردن شيشه
عقب خودرو براي تبليغات و شعائر بوده است كه اين امر سبب از بين رفتن ديد ايشان نسبت به پشت سر گرديده و 

  تواند تسهيل گر براي رخداد حادثه گردد.خود مي
اي است تا از يك سو رفلكتورها توليد نياز به همكاري بين سازماني گسترده Visibilityدر كشور ايران براي بهبود 

هاي صورت گرفته استفاده از آن در سطح وسيع گسترش يابد و از سوي و در دسترس مردم قرار گرفته و با كمپين
ود از ت خديگر صنايع نساجي، صنايع خودرو سازي، صنايع موتورسيكلت و دوچرخه سازي تالش نمايند در محصوال

  آن استفاده نمايند.
  

  درك خطر، حوادث ترافيكي، پيشگيري، ديدن، ديده شدنهاي كليدي: واژه
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  اي اساسي رفتارهاي ضداجتماعي و رفتارهاي ناايمن در ترافيك: مسئله
  براي توجه
  حميد سوري

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  -هامصدوميتمركز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري از  -استاد اپيدميولوژي
  پزشكي شهيد بهشتي

  
رفتارهاي ضداجتماعي اشاره به اعمالي مثل تحميل آسيب جسمي يا رواني به مردم يا اموال و دارايي  زمينه و هدف:

 د.باشن كداميا هيچتوانند رفتارهايي ناايمن، خالف قوانين و مقررات، هر دو آنان دارد. اين رفتارها در كاربران راه مي
بسياري از رفتارهاي ضداجتماعي در كشورهاي با درآمد كم و متوسط يا هنوز غيرقانوني و خالف مقررات 

شود. ازآنجاكه مسئله سوانح ترافيكي پيچيده، چندوجهي درستي اعمال نميها قانون بهاند يا براي انجام آننشدهتعريف
ساسي اي اعنوان مسئلهتواند بهاثر كمرنگي در منابع و متون علمي دارد ميي است، تبيين اين عوامل كه چندعاملو 

اين مطالعه شفاف كردن و تبيين نقش رفتارهاي ضداجتماعي و ناايمن در بين كاربران  هدف موردتوجه قرار گيرد.
  راه است.

 و وقايع مرتبط با اين رفتارها صورت مروري و با استفاده از مشاهده و ثبت تصويري اطالعاتاين مطالعه به روش كار:
هاي رفتار -در كاربران راه است و با استناد به منابع مختلف مرتبط با مفاهيم اصلي يعني رفتارهاي ضداجتماعي

شده است. منظور از كاربران راه در اين بررسي رانندگان ناايمن و عوامل خطر و پيامدهاي ناشي از اين رفتارها انجام
  باشد.سواران و عابران پياده ميلتخودروها، موتورسيك

درصد برآورد شده است. در بين كاربران راه  ٥تا  ٣طوركلي شيوع رفتارهاي ضداجتماعي در كاربران راه به نتايج:
در بررسي عوامل مؤثر در تصادفات كنند. سواران رفتارهاي ضداجتماعي و ناايمن بيشتري را تجربه ميموتورسيكلت

اكثر تصادفات ناشي از خطاهاي انساني است. رفتارهاي ناايمن كاربران راه  كهلف نشان داده است نتايج مطالعات مخت
پرتي و خستگي، سرعت  -آلودگي، حواس -از قبيل؛ ناديده گرفتن مقررات و خطاهاي رانندگي، خستگي و خواب

 جزء عوامل آميزرانندگي مخاطرهغيرمجاز، عدم استفاده از تجهيزات ايمني، ميزان ادراك خطر و نوع نگرش نسبت به 
باشد. رانندگي رقابت جويانه (لذت بردن از مانور دادن در ميان ديگر رانندگان)، رانندگي خطرپذير (پذيرش مهم مي

خطرات رانندگي براي هيجان و لذت)، رانندگي همراه با خطرپذيري باال (سرعت و سبقت ناگهاني)، رانندگي پرخاش 
از دادن از گيرد، گمنظور تنبيه رانندگان صورت ميي بافاصله كم با خودروهاي ديگر كه اغلب بهجويانه مانند (رانندگ

مجاز، هاي غيرهاي تيره يا المپهاي خشمناك)، استفاده از سيستم صوتي پرقدرت، استفاده از شيشهروي خشم، ژست
ها نيز از مورد از آنده عمدي و بيخراش و استفاهاي گوشآفرين و خطرناك، نصب بوقهاي حادثهسرعت و سبقت

  رفتارهاي متداول ضداجتماعي در بين كاربران راه است.
اي مانند آموزش و اجراي شديد قوانين ترافيكي در كشور هاي مداخلهبرنامه با توجه به اهميت موضوع، گيري:نتيجه

تواند در كاهش اين رفتارها توصيه ميضداجتماعي و ناايمن كاربران راه  در خصوص كنترل و پيشگيري از رفتارهاي
  شود.مي

  
 واژگان كليدي: رفتار ضداجتماعي، رفتار ناايمن، كاربران راه، ترافيك
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  حوادث ترافيكي: چالش روز ايران
  ، سرهنگ ستادشهريار بهزاد بصيرت

  
صورت مستقيم در تصادفات ه ب نفر در هر سالهزار  ١٦كشته شدن بالغ بر  ،در هر روزنفر  ٤٥جانباختن بالغ بر 

هزار ميليارد تومان  ٣٣ساليانه بالغ بر  ليتحم نفر در هر سال در كشور،هزار  ٣٠٠، مصدوم شدن حدود رانندگي
كي و مصدومين ترافيها برابر هزينه درماني و بازتواني هزينه ناشي از فوت جانباختگان ترافيكي كشور و تحميل ده

هزار ميليارد  ١٠٥بر  بالغ تحميل ميانگين شبي يك ميليون تومان براي هر نفر مصدوم ترافيكي، ،افزاش معلولين
مربوط به منابع متحرك  هاندهيآالكالن شهر كشور (بيشترين ميزان توليد  ٨تومان خسارات ناشي از آلودگي هوا در 

ي و بهداشتي تحميل اقتصاد ي رواني، اجتماعي،هابيآس شدن هزاران خانواده، سرپرستبي، )باشديم(وسايط نقليه) 
 قوطس در سطح آستانه تحمل مردم، نازايي و يا تولدهاي ناموفق و غيره، هاندهيآالمنفي  راتيتاث شده در اثر تصادفات،

ي نشاندهنده حضور يك همگ ،از طبقه متوسط به فقير جامعه دهنديميي كه سرپرست خود را از دست هاخانواده
  .باشديم بحران خاموش در بستر جامعه به نام ترافيك

محيطي و سالمت ضرورتا هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيستكه ترافيك در حوزه رسديملذا به نظر 
 مواجه شدن بادر دنياي پر التهاب امروز  ( تهديد اجتماعي) بايد مورد توجه قرار گيرد.چالشبه عنوان يك 

 اين است »رفتن حوادث و باليابه استقبال « ناپذيري است و شايد منظور از ذكر عبارتحوادث و باليا امري اجتناب
يك واقعه غير قابل انتظار نبوده  حوادث و بالياكه آن قدر دنياي امروز دستخوش تغيير و تحول است كه در آن، 

و  روند جهاني شدن، سرعت انتقال بت اجتماعي با آن برخورد كرد.هاي تكرار پذير و ثابنابراين بايد به مثابه واقعيت
ي پيچيده باعث پويايي روزافزون محيط داخلي و خارجي جوامع شده هايفناورمبادله اطالعات به همراه گسترش 

گر ي و بسياري ديگر از عوامل مداخلهزيست محيط مسائلاز سوي ديگر محدوديت منابع حياتي جوامع، و است 
  ها و تهديدات محيطي در واحد زمان را فراهم نموده است.ات افزايش شمار زيادي از فرصتموجب

شود و از هاي مناسب براي مواجهه با اين موضوع فراهم مي، امكان انتخاب شيوهحوادث و باليابا مطالعه علل بروز 
بنابراين به وضوح  نمايد.فراهم ميهاي اجتناب ناپذير را براي مديران حوادث و بالياسويي ديگر مديريت مناسب 

ي آن و همچنين بي توجهي به هانشانهو  حوادث و بالياتوان دريافت كه عدم آشنايي و غفلت از عوامل ظهور مي
  :رسديمتواند جوامع را با تهديدهاي جدي مواجه نمايد. به نظر مي حوادث و باليااصول مواجهه با 

ي هانهيهز، ضمن كاهش توانديم هاحوادث و باليار پيشگيري از ظهور توجه، پيش بيني و اقدامات الزم د 
  ي پيش رو را به فرصت تبديل نمايد.دهايتهدانساني و مالي جوامع، 

  
  هاي كليدي: حوادث ترافيكي، اثر اجتماعي اقتصادي، مديريت حوادث و باليا، ايرانواژه
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  درحوادث ترافيكي يانقش مداخله كنندگان غير حرفه
  ٤يپور، سعيده بهرام ٣ يلنكران باقري ، كامران٢*، داود خراساني زواره١ يدريحمحمد 

دانشگاه علوم پزشكي ، ايمني و محيط زيست ،دانشكده سالمت، هاتيفوردانشيار، گروه سالمت در باليا و  .١
  شهيد بهشتي، تهران، ايران.

رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ها، دانشكده مديريت و اطالعي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي  .٢
  ايران، تهران، ايران

يراز، ش پزشكي علوم دانشگاه سالمت، پژوهشكده سالمت، گذاري سياست تحقيقات استاد طب داخلي، مركز .٣
  ترافيكي حوادث در سالمت تحقيقاتي شبكه

  ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايراني سالمت در باليا و فوريت دانشجوي  .٤
  

 ١٥ سنين بين در مرگ علت اولين و جهان سطح در مير و مرگ علت هشتمين ايجاده ترافيك حوادث زمينه و هدف:

اي، اولين افرادي كه با مصدومين برخورد خواهند داشت در اكثر موارد پس از بروز حادثه ترافيك جاده .باشدمي سال ٢٩ تا
ر در گهاي متفاوتي ايفاء كنند از جمله نقش تسهيلتوانند نقشمردم عادي هستند. اين افراد در صحنه حادثه ترافيكي مي
 ي در روند كمك رساني به مصدومان نقش داشته باشند.روند امداد رساني و كمك به مصدومين و هم به عنوان مانع

 PubMed ،Scopus ،Prequest ،Googleاي هاي دادهمطالعه مروري حاضر از طريق جستجو در پايگاه روش:

Scholar ،Science Direct  به بعد و با واژه هاي كليدي ٢٠٠٧و غيره از سال, Layperson Laypeople, 

Layman Bystander  وFirst responder يز اي و اينترنتي نانجام پذيرفته است. همچنين استفاده از منابع كتابخانه
  بهره گرفته شده است.

حضور  .اي غالبًا دانش و اطالعات درستي در مورد مراقبت و اداره مصدومين ندارندكنندگان غير حرفهمداخله ها:يافته
اي باعث بروز مشكالتي از جمله تجمع مردمي، افزايش ترافيك جادهاي (آموزش نديده) در صحنه حوادث افراد غير حرفه

كنندگان، هاي امدادي به محل حادثه، بروز رفتارهاي احساسي احتمالي از سوي تجمعترافيك و تأخير در رسيدن تيم
ان داده عوامل ها نشبررسي .باشدهاي امدادي و افزايش احتمال بروز حوادث مجدد در محل حادثه ميدخالت در كار تيم

هاي امدادي از فرهنگي، نداشتن دانش و آگاهي از صحنه حادثه، وابستگي اين افراد با مصدومين حادثه و تأخير سازمان
  .دهداي را افزايش مياي را در صحنه حوادث ترافيك جادهتواند تجمع و مداخالت غير حرفهجمله مواردي است كه مي

ان دهندگكاهش ميزان تجمعات مردمي در صحنه حادثه و همچنين آموزش اين افراد و تبديل آنها به پاسخ نتيجه گيري:
سازمان  .اي تأثير بسزايي داشته باشدتواند در كاهش مرگ و مير و مصدوميت ناشي از حوادث ترافيك جادهاوليه مي

 دهندگاناي را آموزش و افزايش تعداد پاسخحوادث جادههاي مؤثر در كاهش تلفات ناشي از بهداشت جهاني نيز يكي از راه
اي و تبديل آنها به پاسخ كنندگان غير حرفهمطالعات متعددي نشان داده كه آموزش مناسب و عملي مداخله .دانداوليه مي

اين افراد را در و استفاده بهينه از  هاي ناشي از تروما را كاهش دهدتواند ميزان مرگ و مير و آسيبدهندگان اوليه مي
  كنند.اي توصيه ميصحنه حوادث ترافيك جاده

  
  اي، پاسخ دهندگان اوليهاي، حوادث ترافيك جادهحرفهكننده غيرمداخله هاي كليدي:واژه



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  نامهپايان
  
 

 ٣٣٩  

  پذير راههاي نوين در ارتقاء ايمني كاربران آسيبفناوري
-، الهام قناعت٤، عليرضا رزاقي٣كامران باقري لنكراني، ٢، داود خراساني زواره*١سعيده بهرامپوري

  ٥، محمد حيدري١پيشه

 توانبخشي، تهران، ايراني سالمت در حوادث و باليا، دانشگاه علوم بهزيستي و  دانشجوي * .١

د ، دانشگاه علوم پزشكي شهيايمني و محيط زيست ،دانشكده سالمت، هاتيفوردانشيار، گروه سالمت در باليا و  .٢
  بهشتي، تهران، ايران.

راز، شي پزشكي علوم دانشگاه سالمت، پژوهشكده سالمت، گذاري سياست تحقيقات استاد طب داخلي، مركز .٣
  ترافيكي حوادث در سالمت تحقيقاتي شبكه

  يرانا تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه ها، مصدوميت از پيشگيري و ايمني ارتقاي تحقيقات مركز .٤
 ،علوم پزشكي ايراندانشگاه رساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالعي سالمت در حوادث و باليا،  دانشجوي  .٥

  تهران، ايران

كند. اي كارا، نقش مهمي در سالمتي و موفقيت جوامع مدرن ايفا ميونقل جادهامروزه سيستم حمل زمينه و هدف:

ميليون نفر و مصدوميت  ٥/١عنوان يك عامل مهم تروما در جهان، ساليانه موجب مرگ بيش از وجود هنوز بهاين با

سان يرفعال خودرو، انغي افزايش ايمني فعال و هاي جديد براشود. توسعه سيستمميليون نفر از كاربران مي ٥٠يباً تقر

هاي مختلف مهندسي تا پزشكي در مراكز دانشگاهي و صنعتي را به خود معطوف ها، توجه متخصصان رشتهو راه

  هاي نوين ارتقاء دهنده ايمني كاربران راه انجام شده است.يتكنولوژداشته است. اين مطالعه با هدف معرفي برخي از 

، Bicyclist ،Motorcyclist ،Pedestrianي كليدي هاواژهين مطالعه مروري با جستجوي ا روش كار:

Passenger ،Older ،Novel ،Advance ،Technolog* ،Safety  يادادهدر پايگاه PubMed  در فاصله

انجام شد. پس از ارزيابي كيفيت مقاالت و لحاظ نمودن معيارهاي ورود به مطالعه در چكيده  ٢٠١٦تا  ٢٠١٠زماني 

  يتاً به مطالعه وارد شدند.نهامقاله  ١٢مقاله يافته شده  ١٨٤و مقاله كامل از 

مل خطر بروز حوادث ترافيكي معرفي عا ٣را به تفكيك شده ارائههاي يتكنولوژهاي اين مطالعه يافته ها:يافته

بينا، نابينا، كودكان، سالمندان و رانندگان هايي براي عابران پياده كميتكنولوژكند. برخي از اين موارد شامل مي

سواران، مانيتورينگ وسايل نقليه، طراحي خودروهاي هوشمند و خودروهاي داراي سيستم آلود، موتورسيكلتخواب

باشد. همچنين بخش آلود ميويژه در هنگام شب و هواي مهها بههايي براي بهبود ديد لبه جادهترمز خودكار و روش

  هاي جديد و ميزان اثر آنها براي كاربران پرداخته است.يتكنولوژهاي اين مطالعه به بررسي كيفيت ديگري از يافته

ت مختلف هشداردهنده از طريق شنوايي، دهد كه وسايل و تجهيزاهاي اين مطالعه نشان مييافته گيري:نتيجه

كننده وسايل نقليه نقش مهمي در پيشگيري از صدمات وارده به رانندگان و كاربران بينايي و المسه و وسايل كنترل

شود كه تأثير استفاده از چنين تجهيزات و امكاناتي و يا تركيبي از آنها در پيشگيري پيشنهاد مي لذا ها دارد.مختلف راه

  بررسي و مطالعه قرار بگيرد. سيب به شهروندان كشورمان مورداز آ

  ايمينهتئوري ز، اي، مطالعه كيفيمراقبت توانبخشي، حوادث ترافيكي، پرستار، تيم چند حرفهي كليدي: هاواژه
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 نقش سيستم سالمت در پيشگيري از حوادث ترافيكي: يك مطالعه كيفي

  ، ٣ يبازرگان، همايون صادقي ٢ يگرجابولقاسم  حسن ،١ آغداشصابراعظمي 

  ٢ نژادحسين شعباني 

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران ياجادهمركز تحقيقات پيشگيري از حوادث  .١
 دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايرانرساني پزشكي، دانشكده مديريت و اطالع .٢

  

ي مختلف، بار اصلي حوادث ترافيكي بر دوش بخش سالمت هاسازمانبا وجود اينكه در بين  :زمينه و هدف
 رواين از. باشدينم دسترس در ترافيكي حوادث از پيشگيري در اين بخش نقش از روشني ، تعريفباشديم

ي) محادثه وقوع از قبل( ترافيكي حوادث از پيشگيري در سالمت بخش نقش تعيين حاضر مطالعه هدف
  .باشد

 انجام ايران در ٢٠١٦ سال در تئوري گراندد رويكرد با كه بوده كيفي مطالعه يك حاضر مطالعه روش كار:
ي نيمه ساختار هامصاحبهمتون و در مرحله دوم با استفاده از  مرور از استفاده با اول مرحله در .است گرفته

 سالمت پيشنهادي براي بخش يهانقشنفر از صاحبنطران حيطه حوادث ترافيكي در ايران  ٤٢با شركت 
جهت پيشگيري از حوادث ترافيكي شناسايي گرديد. در مرحله آخر با استفاده از دو مرحله تكنيك دلفي (با 

  ل گرديد.ي شناسايي شده توافق حاصهانقشنفر) در مورد  ٣٠شركت 
 نيمه يهامصاحبه از استفاده با بعد مرحله در .گرديد استخراج نقش ٤٢ متون، بررسي نتيجه در :هايافته

 نقش ٤٦ نهايت در مشابه ادغام موارد و يكسان حذف موارد از بعد. گرديد استخراج نقش ٨٦ افتهي ساختار
 ٧نقش در  ٤١ دو مرحله تكنيك دلفي، در نقش ٥ حذف از بعد نهايت گرديد. در دلفي فاز وارد و تعيين

 كننده، تحقيق، آموزش وبخشي، ارزيابي درون بخشي، رهبري بين سازي، مشاركتآگاه/رساني حيطه: اطالع
  رديد.گ ترافيكي تعيين حوادث از پيشگيري زمينه در سالمت سيستم براي سالمت اختصاصي مباحث

نقش  توانديمي مشخص شده در اين مطالعه، هانقشبخش سالمت با ايفاي  رسديمبنظر  :نتيجه گيري
بسزايي در كاهش حوادث ترافيكي داشته باشد كه منتفع نهايي آن در مرحله اول مردم و در مرحله دوم 

 .باشديمخود بخش سالمت 
  

  : حوادث ترافيكي، پيشگيري، بخش سالمتي كليديهاواژه
   



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  نامهپايان
  
 

 ٣٤١  

ي هابيآسي پيشگيري از هاراهسوزي خودروها و بر آتش مؤثرتبيين عوامل 
  مرتبط با آن بر اساس مطالعات موجود

 *شكوهي رضا محمد

  ، دانشگاه علوم پزشكي يزدهااي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي *
  

 آورزيانالعاده خطرناك و فوقسوزي خودرو اگر چه كم ولي شديد، مهم و صدمات ناشي از آتش زمينه و هدف:
. مكانيزم صدمات ديآيم حساب به سوزيآتش از ناشي مرگ علل نيترعمده از همواره خودرو سوزيآتش هستند.

خودرو در مقابل  .باشديسوزي خودرو در تمام كشورهاي جهان شايع مشآتناشي از آن نيز متفاوت است. 
  .مقدار قابل توجهي مايع قابل اشتعال قرار داردآن  هميشه در باك زيرا باشديپذير مسوزي بسيار آسيبآتش

 ابلق مرتبط يهاگاهيپا شده در كليه جستجو مقاالت اساس بر كه است مروري يامطالعه مقاله اين :روش كار
 & PubMed اصلي پايگاه دو جامع پوشش از اطمينان جهت بوده، جستجو مبناي دانشگاه پورتال در دسترس

Scopus هره گرفتهب نيز اينترنتي و ياكتابخانه منابع همچنين استفاده از .گرفت قرار جستجو استراتژي محوريت 
 .است شده

 عوامل به و علل اين همگي كه آن مهم نكته اما .شود خودرو سوزيآتش باعث توانديم متعددي علل :هاافتهي 
 تصادف ،تعميرات ضعيففني،  نقص طراحي و در نقص اين علل عبارتند از: .باشنديم پيشگيري قابل سادگي
، نشت مايعات موتور ،داغ شدن موتور، كاتاليستي يهاداغ شدن بيش از حد مبدل، ايجاد حريق عمدي خودرو،

 كپسول هويژ به الزم عدم وسايل عدم رعايت نكات ايمني،، نشت در سيستم سوخت ،ايراد در سيستم الكتريكي
 اصول اطالعي ازبي در داخل خودرو، پارچه الستيك،) فوماسفنج ( ،پالستيك زيادي مقدار استفاده از نشاني،آتش

ترين علت نقص مكانيكي و الكتريكي شايع  ٢NFPAبر اساس گزارش بنزين. حمل و حادثه، ذخيره با مقابله
 .باشديمسوزي در خودرو آتش

كه مسئوليت  باشد.سوزي ماشين يك مشكل كشنده ميكه آتش دهديممطالعه حاضر نشان  نتيجه گيري: 
يك رويكرد چند عاملي  .باشديمخودرو  كاهش آن در درجه اول متوجه صنعت خودروسازي، طراحان و سازندگان

طراحي مناسب و كم خطر، عايق كاري خودرو، كاهش  در نظر گرفت كه شامل: توانيمرا براي كنترل اين خطر 
عبيه تجهيزات و سيستم اطفاء حريق خودكار. مقاومت پذيري در مايعات محفظه موتور و پالستيك، و تاشتعال

  در برابر آتش نقش مهمي در پيشگيري از حوادث فاجعه بار دارد. خودروهامواد بكار رفته در داخل 
  

  سوزي، خودرو، ايمني، پيشگيريآتش ي كليدي:هاواژه
   

                                                
٢ National Fire Protection Association 
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  ي نظام سالمت درمقابله با حوادث و باليا در ايرانهاچالش
  ١، سيد حسين حسيني١، نادر مجيدي*كوليوندپير حسين 

  ي مديريت رفتار سازماني  وفوريتهاي پزشكي،رئيس مركز مديريت حوادث *
  ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايراني سالمت در باليا و فوريت دانشجوي  .١

  
آنها برروي زندگي انسان در طول تاريخ بشر بيانگر اين واقيت است كه وقوع بسياري  تأثيروقايع اتفاق افتاده و ميزان 

ناپذير است، و همچنان با تغييرات درحال وقوع در محيط زيست، منابع، جمعيت، و غيره، جوامع به از باليا اجتناب
ز حوادث ا متأثرهمواره المي ما نيز گيرند. كشور عزيز ايران اسث قرار ميرخداد باليا و حواد تأثيرتحت  ايفزايندهطور 

پذيرترين كشورها از نظر انواع حوادث در جهان مطرح ساخت بوده و به عنوان يكي از آسيبطبيعي و انسان باليايو 
ه حوادث و بالالمسـ نظـام .باشدمي  ياي كشـور قـرار ت جمهـوري اسالمي ايـران همـواره در خط مقـدم پاسخ ـب

، در نتيجه در زمان بروز بالياي كندميدر حوادث در كاهش مرگ و مير و صدمات ايفا  ايعمدهداشـته و نقش 
ك ي مؤثرطبيعي يا انسان ساخت داشتن يك نظام سالمت هماهنگ، يكپارچه، دردسترس و درنهايت داراي پاسخ 

ته ما نيز بيانگر اين واقعيت است كه عليرغم بالخيز بودن بسيار تجربه حوادث تلخ گذشرود، نياز اساسي به شمار مي
زياد كشورمان در برابر حوادث و بالياي طبيعي، در زمان بروز حوادثي كه با تعداد آسيب ديده و مجروحين زياد مواجه 

دنيا  الخيرايم، نظامت سالمت كشور نتوانسته است پاسخ موثري همانند آنچه اكنون در برخي از كشورهاي ببوده
ابل هاي قدر سالهاي اخير در كشور پيشرفتشاهد آن هستيم به افراد نيازمند مراقبت بهداشتي درماني ارائه دهد. 

از يك سو  هاپيشرفتتوجهي از نظر مديريت حوادث و باليا در بخش بهداشت و درمان به دست آمده است. اما اين 
كمتري حاصل شده است و  هايپيشرفتعملياتي و اجرايي  بيشتر در سطح علمي و دانشگاهي بوده و در سطح

اي هه، بيشتر با تاكيد بر فاز پاسخ به باليا بوده و ساير جنبهزازطرفي ديگر اين دستاوردهاي بدست آمده در اين حو
ت. از سنظيرآمادگي در برابر حوادث و باليا به ميزان كمتري مورد توجه قرار گرفته ا حوادث و بالياتر مديريت مهم

آنجايي كه در حوضه مديريت حوادث و باليا كمترين غفلت و سهل انگاري ممكن است به عواقب ناخوشايندي 
براي تمام سناريوهاي ممكن در بروز حوادث و باليا خط مشي  بايستميمنجرگردد، بنابراين داشتن نظام سالمت 

ه حادثه و در نهايت بازتواني سالمت مردم تحت ب مؤثرمدون جهت آمادگي در جهت بروز، پاسخ  ايبرنامهمشخص و 
باليا داشته باشد. بهترين استراتژي قابل استفاده براي به حداقل رساندن خسارات، تلفات و رنج به مردم آسيب  تأثير

اسخ پ ديده در چنين شرايطي، استفاده از تجارب بدست آمده در حوادث گذشته براي ارائه بهترين عملكرد در مقابله و
اين راستا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور به عنوان متولي سالمت  دربه حوادث آينده است است.  ؤثرم

لي وارده احتما هايآسيبمردم در كشور تمام تالش و سعي خود را با برنامه ريزي براي پيشگيري، آمادگي و پاسخ به 
  به سالمت مردم و همچنين بازتواني آسيب ديدگان ناشي از حوادث و بالياي احتمالي پيش روي را به كار بسته است.

   پيشگيري، حوادث و باليا نظام سالمت، هاي كليدي: چالش،واژه
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 ٣٤٣  

  ي مبتني بر باليا: مفهوم و كاربرد آنهامارستانيب
  ، ١، سيد حسين حسيني١، نادر مجيدي٢، حميدرضا خانكه*١محسن اميني زاده

 ٣سميه فخاري

  ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، ايراني رشته سالمت در باليا و فوريت  دانشجوي* .١
  رانيا ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران،هاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و  .٢

  متخصص طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، كردستان، ايران .٣
  

ها نماد قدرتمند پيشــرفت اجتماعي و پيش نياز ثبات و توســعه اقتصــادي هر بيمارســتان زمينه و هدف:
ستند. جامعه سرمايهاي ه شترين  شت و با جذب بي ستم بهدا سي ساني، عملگراترين واحد در هاي مادي و ان

  شوند. درمان محسوب مي
 خدمات ارائه و آمادگي كه هستند، درماني بهداشتي خدمات ارائه واحدهاي تريناصلي از باليا بروز زمان در

اين مقاله تداعي مفهوم، نقش و دارد. هدف از  حياتي نقش مرگ ومير و صــدمات كاهش در آنها، به موقع
  هاي مبتني بر باليا بعد از حوادث و باليا است.كاربرد بيمارستان

ــناخت مفهوم و كاربرد بيمارســتانروش كار:  هاي مبتني بر باليا اين مقاله به صــورت مروري به منظور ش
 تحقيقات بر روي بررســي شــد. بيشــتر اين مقاالت پژوهشــي مرتبط با تحقيقات انجام شــده در اين زمينه

  اند و تحقيقات در اين زمينه بسيار محدود است.آور انجام گرفتههاي ايمن و تاببيمارستان
ستانها: يافته شرفت بيمار ستانبا وجود پي سياري از بيمار سر جهان ب سرتا سبي در ها در  ها عملكرد منا

هاي ختاري و ضـــعف زير ســـاختتواند به دليل يكپارچگي ضـــعيف ســـاحوادث و باليا ندارند. كه اين مي
ستان  صيص (بيمار ضعف در مديريت و ارتباطات و تخ از جمله آب و برق)، كمبود امكانات، آموزش ناكافي، 

 شــدن فعال غير يا تخريب اقتصــادى، خســارت بر عالوه شــودنادرســت منابع باشــد.موارد فوق ســبب مي

  جايگزين به بار آورد.  تسهيالت نبود صورت را در اجتماعى ناپايدارى و امنيت عدم حس بيمارستان،
شور شورهاي از وجغرافيايي خود، يكي اقليمي موقعيت به توجه با نيز ايران ك  وقوع ازنظر جهان پرخطر ك

  است.  باليا و حوادث
هاي كشــور از آمادگي كافي براي مواجهه با مشــكالت در حوادث و دهد كه بيمارســتانمطالعات نشــان مي

 است. سالمت حوادث، رخداد زمان در مردم مطالبة ترينمهم و طرفي اولين ازباليا را ندارند. 

سي قابل و مداوم يكپارچه، سالمت هماهنگ، خدمات ارائه  ستر شته ضرورت د  مهم هايشاخص از و دا

ست. بيمارستان ملي توسعه و  سازيهايي هستند كه نقش مهمي در آمادهمبتني بر باليا، بيمارستان هايا
هاي مقاوم در برابر زلزله و خطوط كنند و از الزامات آن داشــتن ســاختمانحوادث و باليا بازي ميمديريت 

شد و مركزي براي پذيرشارتباطي قوي در حوادث و باليا مي بيماران يا اعزام كاركنان مورد نياز در زمان  با
  باشد.حوادث و باليا مي وقوع
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با توجه به نبود مطالعه گيري:نتيجه  ـــان داد كه   تري دراي در اين زمينه، مطالعه جامعاين تحقيق نش
ستان صوص معرفي و كاركرد بيمار شرايط بومي ايران به خ سازگار با  هاي مبتني بر باليا در حوادث و باليا 

  صورت عملياتي مورد نياز است.
  

  يتبيمارستان ايمن، افزايش ظرف آور،ابان تبيمارستان مبتني بر باليا، بيمارستهاي كليدي: واژه
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فرايند فعال سازي مركز هدايت عمليات

  ٤معصومه عباس آبادي ،٣سيد حسين حسيني ،٢نصيرامانت، ١حميد رضا خانكه

  رانيا ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران،هاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و  .١
  .رانيا ي رشته سالمت در باليا و فوريتها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران،  ندانشجوي .٢

  .رانيا توانبخشي تهران،ي رشته سالمت در باليا و فوريتها، دانشگاه علوم بهزيستي و   دانشجوي .٣
  .رانيا ي رشته سالمت در باليا و فوريتها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران،  دانشجوي .٤

  
ها وجود يك شــوند، در اين موقعيتها متأثر ميهاي ســازمانها، ظرفيت: در شــرايط فوريتزمينه و هدف

هاي كاهش اثر و پاســـخ به موقعيت فعاليت محل ايمن و مطمئن كه مديران ارشـــد بتوانند به نحو موثري
رسد. در كشور ما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضطراري را مديريت كنند، ضروري به نظر مي

ها مجموعه وزارت در شــرايط عادي مســئول ســياســتگزاري ســالمت افراد جامعه اســت. در شــرايط فوريت
ـــكي ـــت، درمان و آموزش پزش ـــازماندهي، و  ٤مليات اورژانسو مركز هدايت ع ٣بهداش وظيفه مديريت، س

سب بهبودي پس از باليا و فوريت سخ مؤثر و ك سطح حمايت از هماهنگي الزم براي ارائه پا هاي بزرگ در 
يات وزارت  يت عمل هدا عال ســـازي مركز  ند ف عه طراحي فراي طال هدف اين م ند.  يات را بر عهده دار عمل

  .باشدبهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
قدام: روش كار با روش ا آوري اطالعات از مطالعات داخلي و خارجي، جمع پژوهي و از طريقاين مطالعه 

ــاحبه ــاختارمندباز نيمه هايانجام مص ــاحبه٥س ــين٦هاي گروهي متمركز، مص ــص ــي  ٧، پانل متخص و بررس
 ها، وبا شرايط استان ها و توليد اطالعات متناسب، استخراج فرآيند دريافت داده٩و متون مرتبط ٨مستندات

ــين انجام گرفت. تحليل داده ــده در جمع متخصــص ــتخراج ش ــاس روش تحليل ارزيابي فرآيند اس ها بر اس
صاحبين تجربه بوده كه بر  ١١صورت هدفمنده گيري ببوده و نمونه ١٠محتوي كيفي صين،  ص از منابع، متخ

  .فتاساس اهداف مطالعه و تمايل افراد براي شركت در مطالعه صورت گر
شدار، آماده هايافته سطوح پايش، ه شكي؛  شت، درمان و آموزش پز : در مركز هدايت عمليات وزارت بهدا

سبي و فعال سازي ن سازي مركز هدايت عمليات مد نظر قرار باش، فعال سطح فعال  سازي كامل به عنوان 

                                                
٣. Tehran Disaster Mitigation and Management Organization(TDMMO) 

٤. EOC: Emergency Operation Center 

٥-Individual Interview 

٦-Focus Group Discussion 

٧-Expert Panel 

٨-Document Analysis 

٩-Comprehensive Literature Review 

١٠- Qualitative Content Analysis 

١١-Purposeful Sampling 
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سطح  سعت و پيچيدگي موقعيت و  سب با و سطح فعاليت مركز هدايت عمليات متنا اوت حادثه متفگرفت. 
سازماني مركز هدايت مي ساختار  شد.  شته با سئول دا شد. هر يك از عملكردهاي مركز، بايد يك نفر م با

عمليات بايد به حدي انعطاف پذير باشــد تا بتواند بنا به ضــرورت گســترش يافته يا كوچك شــود. كاركنان 
ودن منابع و/يا بنا به نظر ممكن اســـت الزم باشـــد به دليل ماهيت اضـــطراري پيش آمده، در دســـترس ب

  سرپرست، يك يا چند جايگاه (نقش) را بپذيرند.
هاي شــناســايي شــده براي پاســخ ســريع، مؤثر و هماهنگ شــده در حوادث و : با همه چالشگيرينتيجه

ــت،  ــخص در مركز هدايت عمليات در وزارت بهداش ــاختار مش بالياي غيرمترقبه، راه اندازي و بكارگيري س
  رسد.ش پزشكي ضروري بنظر ميدرمان و آموز

  
  ، وزارت بهداشتEOCفعالسازي، هاي كليدي:واژه
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  هاي امداد پزشكي در حوادث و باليامروري بر الگوهاي موجود تيم
  ٢، مهدي بيرامي جم١، حميدرضا خانكه*يوسف اكبري

ي سالمت در باليا و فوريتها، مركز تحقيقات سالمت در حوادث و بالياي دانشگاه علوم بهزيستي و  *دانشجوي 
  y.akbari55@gmail.comتوانبخشي، تهران، ايران 

  ان، ايران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهرهاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و 
 ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايراني سالمت در باليا و فوريت دانشجوي 

  
سريع  دسترسي باليا، و حوادث وقوع از پس لحظات اولين در بقا براي ويژه هايشاخص از يكي زمينه و هدف:

 باشيم قادر حوادث و باليا بايدها در باشد. جهت كاهش مرگ و مير و آسيبمي سالمت مراقبت خدمات به

 در اين راستام. نمائي ارسال حادثه تأثير تحت منطقه به را الزم تجهيزات پزشكي و متخصص انساني منابع حداكثر

 از متأثر كشور يا منطقه پزشكي ساختارمند و سازماندهي شده به پاسخ هايتيم موقع به اعزام اقدام مهمترين

  باشد.هاي امداد پزشكي در حوادث و باليا ميهاي موجود تيممطالعه مروري بر مدلباشد. هدف اين مي حادثه
هاي امداد پزشكي، هاي پاسخ، تيمالگو يا مدل، تيمهاي كليدي شامل: واژهاين مطالعه با جستجوي  روش كار:

هاي دهدر پايگاه دا ٢٠١٦الي  ٢٠٠٠هاي پاسخ پزشكي، پاسخ پزشكي سريع و حوادث و باليا در فاصله زماني تيم
آغاز  PubMed, Proquest,SID, Iran Medex, Science Direct, Google Scholarمانند  الكترونيكي داخلي و خارجي

  هاي امداد پزشكي در حوادث و باليا در كشورهاي مختلف انجام شد.هاي موجود تيمو با تحليل مدل
هاي امداد تيمالگوهاي موجود  گرفتند. قرار بررسي مورد و انتخاب مقاله ١٥ نهايت در مقاالت، بين از ها:يافته

شرايط فراخوان و نكات مرتبط با ايمني و  تعداد اعضا، نوع مأموريت، آموزش، از نظر ساختار، سازماندهي،پزشكي 
 يباليا حوادث و پزشكي هايسامانه در شده انجام هايبررسيباشد. در هر كشوري متفاوت ميامنيت اعضا 

 اساس بر آنها اغلب كه دهدمي نشان چين و جنوبي كره ا،استرالي كانادا، ،نژاپ متحده، اياالت ي مانندكشورهاي

  .باشندمي بالياحوادث و  درمناسب  جهت ارائه پاسخ پزشكي هايتيم از خاصي الگوهايدارايويژه  هايشاخص
شرايط قانوني، اجتماعي، اقتصادي، تجارب قبلي،  هاي امداد پزشكي متأثر ازشكل گيري تيم نتيجه گيري:

موقعيت جغرافيايي، نوع مخاطرات، مرجع سياستگذاري سالمت در حوادث و باليا، اهداف مورد نظر در تشكيل 
ها به تفاهم بين المللي باشد. شايد بتوان در كليات مدل اين تيمهر كشور مي هاي نظام سالمتها و زيرساختتيم

ها، بايد مدلي مبتني بر تجارب و شرايط داخلي هر كشور ورد نحوه شكل گيري، الزامات و محدوديترسيد اما در م
  ارائه شود.

  
  ي كليدي: الگو، تيم امداد پزشكي، مديريت، حوادث و بالياهاواژه
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  ارزيابي آمادگي رواني بيمارستانهاي كشور در حوادث و باليا
  ٣عطيه مبيني ،٢حميدرضا خانكه ،١الهام سپهوند

  ي پرستاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، ايران دانشجوي  ١
   رانيا ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران،هاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و  ٢

  كارشناس ارشد پرستاري ٣*
  

دهنده مراقبت را به دنبال دارد. ارائه توسط افراد ارائه آمادگي رواني در باليا، پاسخ مؤثر :زمينه و هدف
هاي تواند اثربخشي پاسخ را افزايش داده، از عوارض ثانويه به دنبال پاسخمداخالت رفتاري و رواني به موقع مي

ه بهبودي در جمعيت مبتال و افزايش اعتماد و اطمينان به دولت ناموثر جلوگيري كرده، باعث كمك ب
مطالعه حاضر با هدف روانسنجي نسخه فارسي ابزار آمادگي رواني بيمارستان در زمان حوادث و  شود.مي

 باليا انجام شد.

ا يهاي كشور در خصوص ميزان آمادگي رواني در باليمارستانبدر اين مطالعه توصيفي تحليلي،  :روش كار
ود، بررسي ييد رسيده بتأروايي و پايايي آن در ايران به  قبالًبا استفاده از ابزار آمادگي رواني بيمارستاني كه 

شدند. ابزار مذكور از طريق سامانه وزارت بهداشت براي بيمارستانهاي كشور ارسال شد. نتايج وارد نرم افزار 
spss  شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ١٦نسخه  
 سبتاً نهاي كشور از نظر ميزان آمادگي رواني در سطح نتايج مطالعه نشان داد كه اكثر بيمارستان ها:يافته

  شديمپاييني قرار داشتند. در اين ميان، بيشترين ميزان آمادگي به بعد سامانه فرماندهي حادثه مربوط 
جه به پايين بودن سطح آمادگي رواني در بيمارستانهاي كشور، نياز است كه برنامه آموزشي با توگيري: نتيجه

ي برگذار شود تا از عوارض رواني بعد ادورهدر اين زمينه براي كليه پرسنل شاغل در بيمارستان به صورت 
  از حادثه كاسته شود.

  
  : آمادگي رواني، حوادث و باليا، بيمارستانواژه هاي كليدي
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هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران در تدوين نقشه راه آمادگي بيمارستان
 حوادث و باليا

 ٢ اردالندكتر علي  ،١ ساالريامير 

ها، دپارتمان بهداشت عمومي در باليا، دانشكده بهداشت، تخصصي سالمت در باليا و فوريت اي دانشجوي  -١
  علوم پزشكي تهران، دبير كميته مديريت خطر حوادث و بالياي مجتمع بيمارستاني دانشگاه

  امام خميني (ره)
ار استاد همك مدير گروه دپارتمان بهداشت عمومي در باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، -٢

 بهداشت يوقت سازمان جهانپاره  مشاور، دانشگاه هاروارد ،يالملل نيارشد اقدامات بشردوستانه ب يو فلو

  
 ان ســاخت از قبيلها نفر از مردم دنيا در نتيجه وقوع بالياي طبيعي و انســســاالنه ميليون: زمينه و هدف

اي با مصدومين انبوه و حمالت تروريستي تحت تأثير قرار تصادفات جاده سوزي، سونامي،زلزله، سيل، آتش
رود و در هر سال تعداد زيادي از هموطنان يز دنيا به شما ميگيرند. كشور ايران نيز جزو ده كشور بالخمي

هاي كشور نيز به بيمارستان .گردنديمما در نتيجه وقوع اين باليا كشته و مجروح شده و افراد زيادي متأثر 
ـــالمت بايد آمادگي خود را به منظور  يكي از اركان مهم ارائه خدمات عنوان درماني و مراقبتي در نظام س

در راستاي اجراي استانداردهاي  هاتيفورو هماهنگ به پيامدهاي سالمتي ناشي از باليا و  مؤثرارائه پاسخ 
شي و كاركردهاي برنامه سخ ملي اعتبار بخ ها در قالب يك برنامه مدون و فوريت و باليا به سالمت نظام پا

  شه راه ساليانه ارتقاء داده و تاب آوري خود را افزايش دهند.نق
ــتاني در : روش كار  ــتفاده از آخرين منابع و مرور متون علمي مرتبط با آمادگي بيمارس در اين مقاله با اس

ي موجود در هابرنامههاي معتبر و بكارگيري اســناد باالدســتي و ها و ســايتحوادث و باليا در كتب، ژورنال
لوم تابعه دانشگاه ع هايمارستانيب يآمادگنظران نقشه راه و با بهره بردن از نظر متخصصان و صاحبكشور 
  طراحي و تدوين شده است. ايتهران در حوادث و بال يپزشك
ــري : هايافته ــي و يكس ــته عملياتي و آموزش ــه راه در قالب يك بس ي اجرايي با يك توالي هاگاماين نقش

ساس  شي و كاركردهاي فاز آمادگيهاسنجهمنطقي و نظام مند و بر ا سخ ملي برنامه ي اعتبار بخ  نظام پا

ريزي فوريت و تدوين برنامه عمليات كه شــامل: ارزيابي ايمني و خطر، برنامه هافوريت و باليا به ســالمت
، طراحي باشديملوازم و تجهيزات، آموزش و تمرين فوريت، هماهنگي راهبردي با ذي نفعان، ذخيره سازي 

سط مركز مديريت حوادث و  شكي معاونت درمانهاتيفورو تدوين گرديد و تو شك ي پز شگاه علوم پز  يدان
و با محوريت دبيران كميته مديريت خطر حوادث و بالياي بيمارستانها در حال اجرا و عملياتي شدن  تهران

  .باشديم
جه به اهميت اتخاذ رويكرد پيش كنشي و تمركز بر كاركردهاي فاز كاهش اثرات و آمادگي با توگيري: نتيجه

در چرخه مديريت باليا و نقش و جايگاه كليدي بيمارستانها و مراكز درماني كشور در پاسخ به حوادث و باليا 
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 يريت باليا و آمادگيو از طرفي درگيري بسياري از بيمارستانها در امور روزمره و كم اهميت بودن موضوع مد
بيمارستاني در ساختار مديريت كالن بيمارستانهاي كشور، ضرورت بكارگيري و اجرايي كردن اجزاي اين 

ار مهم و ي كشور بسيهامارستانيبنقشه راه به منظور ارائه يك پاسخ اثر بخش در هنگام وقوع باليا در كليه 
  .رسديمحياتي به نظر 

  
  خشيبيا، برنامه عمليات فوريت، اعتبارنقشه راه، آمادگي بيمارستاني، حوادث و بال واژگان كليدي:
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هاي پزشكي در حوادث و باليا: ي آمادگي پرسنل فوريتهاشاخصصالحيت و 
  يك مطالعه مروري

  ، ٢، سيد حسين حسيني٢، محسن اميني١*، حميد رضا خانكهنعمت اله عزيزي

 ٢، مهدي بيرامي جم٢يوسف اكبري

  مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي، دانشكده علوم پزشكي ساوه، ساوه، ايران. *
  رانيا دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران،، هاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و  ١

  ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي  ٢

اورژانس پيش بيمارستاني خط مقدم حوزه سالمت در مقابله و پاسخ به باليا بوده و صالحيت و  زمينه و هدف:
ها، اولين گام در تدوين و اجراي زمينه دارد. شناسايي اين شاخصها نقش مهمي در اين آمادگي پرسنل فوريت

هاي ارتقاء آمادگي پرسنل است و در منابع، اجماعي دراين رابطه وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف مروري بر برنامه
  هاي پزشكي در حوادث و باليا انجام شد.هاي آمادگي و صالحيت پرسنل فوريتشاخص

در باليا، آمادگي سيستم اورژانس  EMSهاي آمادگي پرسنل هاي كليدي شامل: شاخصا واژه: جستجو بروش كار
در حوادث و باليا، صالحيت پاسخ به حوادث و باليا و صالحيت  EMSپيش بيمارستاني در باليا، صالحيت پرسنل 
هاي الكترونيكي داخلي و خارجي شامل ) در پايگاه داده٢٠٠٠تا  ٢٠١٦آمادگي در برابر حوادث و باليا، طي سالهاي (

SID ،Majiran ،Iran Medex،ISC ،Google scholar ،Pub Med ،ISI ،Scopus  انجام شد. كلمات
نيز براي ارتباط  EMT،Drills، exercise ،Training ،communication ،triage ،transport: ديگري مانند

  بيشتر با موضوع جستجو شد.
هاي اصلي اشاره شده در اين مقاله انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. شاخص ١٣از بين مقاالت، در نهايت ها: يافته

ها و ها طبقه بندي كرد. دامنه شاخصو نگرش پرسنل فوريتتوان در سه حيطه دانش، مهارت مقاالت را مي
، IMSاي باليا، پيروي و كار با هاي اصلي عبارت بودند از داشتن دانش و مهارت در خصوص: ترمينولوژي پايهصالحيت

هاي اژ، مهارتيارزيابي و تشخيص باليا، ارتباطات درون وبرون سازماني و اطالع رساني در باليا، مديريت منابع، ايمني، تر
هاي حياتي، پيگيري بيماران، ايمني صحنه، آلودگي زدايي، مديريت بيماران با نيازهاي تكنيكي و باليني و ارائه مراقبت

 ،نه، ارزيابي سريع، برنامه عملياتي و پاسخ ، مديريت استرس، تفكر خلMCIخاص، پاسخ به حوادث مواد خطرناك و 
خ باليا، صالحيت فرهنگي، آمادگي فردي و خانوادگي، هماهنگي با سازمانهاي ديگر مالحظات اخالقي و قانوني در پاس

  و انتقال بيماران.
اند و آن چيزي كه به وضوح مشهود هاي آمادگي گوناگوني اشاره كردهمطالعات، به صالحيتها و شاخص نتيجه گيري:

ها با توجه به نياز است كه اين شاخصرسد است، عدم وجود يك توافق همگاني در اين رابطه است. به نظر مي
هاي ارتقاء آمادگي پرسنل بر اساس اي، شناسايي شده و برنامه ريزيهاي بومي و حوادث و بالياي هر جامعهمشخصه

  آن تدوين و اجرا گردد.
  هاي آمادگي، پرسنل فوريتهاي پزشكي، حوادث و بالياهاي كليدي: صالحيت، شاخصواژه
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  رو در و مديريت حوادث و بالياي پيشارتباطات سازماني 
  ي بهداشتي درمانيهاسازمان

  سيد جليل حسيني ايراني ،، سيامك محبيذبيح اله قارلي پور ،احمد راهبر

  عضو هيات علمي دانشكده بهداشت گروه بهداشت عمومي – ، دانشگاه علوم پزشكي قم*احمد راهبر
  عضو هيات علمي دانشكده بهداشت گروه بهداشت عمومي –ذبيح اله قارلي پور، دانشگاه علوم پزشكي قم 

  عضو هيات علمي دانشكده بهداشت گروه بهداشت عمومي –دانشگاه علوم پزشكي قم  ،سيامك محبي
ي مديريت خدمات  دانشجوي –دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران  سيد جليل حسيني ايراني،

  بهداشتي درماني

  
سازمان :زمينه و هدف شتي درماني و افراد و  سب بين مراكز بهدا ستر ارتباطي منا هاي كليدي از اهميت ب

وادث حاني و مديريت از اين تحقيق بررسي رابطه بين ارتباطات سازم هدف باشد،بسيار زيادي برخوردار مي
 هاي بهداشتي درماني بود.سازماندر  پيش رو و بالياي

سي صيفي و مروري ميروش برر صل يك مطالعه تو شد،: اين مقاله حا  ،هاكتابخانهمحيط انجام پژوهش  با
 تدوين گرديده است. ١٣٩٥ بوده كه درسالهاي اطالعاتي و منابع اينترنتي مقاالت تأييد شده در بانك

 تگيبسآنها كه به نوع برخورد سازمان با  دنشوميمنجر به صدمه مادي  بالياو حوادث بسياري از  ها:يافته
كه بين انواع ارائه اطالعات؛ اطالعات صحيح و مناسب، اطالعات كامل  دهدمينتايج اين تحقيق نشان  ،دارد

ــيوه وكانال هاي ارتباطي، ( ــب، ار بازخوردجامع و مانع)، بين ش ــريع و به هنگام رابطه مناس ائه اطالعات س
 .معناداري وجود دارد

ـــب،  گيري:جهنتي ـــيبارتباط دقيق و مناس ـــت  هايآس احتمالي را كاهش داده و اطمينان افراد را بدس
ــتر ارتباطات و ارائه آموزش، لذا برنامهآوردمي ــوص و ريزي دقيق براي مهيا كردن بس هاي الزم در اين خص

  شود.پيش رو توصيه ميحوادث و بالياي انتشار نتايج آن در اين زمينه براي  هاي آزمايشي وتمرين

  
  هاي ارتباطكانال ارتباطات حوادث و باليا، : ارتباطات سازماني، حوادث و باليا،هاي كليديواژه
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  نقش پرستاران بخش اورژانس در حوادث و باليا

 فاطمه تيموري

  پرستاريكارشناس ارشد 

  
ي را نقش موثر آمادگي در مقابل باليا و مديريت آنهاپرستاران در بيشتر كشورهاي دنيا در  :زمينه و هدف

ي اورژانس به دليل ارائه مراقبت در شـــرايط خاص و هابخشو در ميان آنها نقش پرســـتاران  كننديمايفا 
بر  احوادث و باليت يي خود در مديرهاتيمسئولاست. آگاهي اين پرستاران از نقش و  تررنگويژه بسيار پر 
بســزايي دارد به همين خاطر هدف از انجام اين پزوهش بررســي نقش پرســتاران بخش  ريتأثعملكرد آنان 

  .باشديمي خود هاتيمسئولو  هانقشاورژانس در حوادث و باليا و ميزان آگاهي آنان از 
ي اورژانس هابخشمعه پژوهش پرســتاران شــاغل در پژوهش حاضــر از نوع توصــيفي بوده و جا روش كار:

گردآوري اطالعات  . ابزاراندشدهگيري آسان انتخاب كه به روش نمونه باشنديمي شهر قزوين هامارستانيب
  اعتبار و اعتماد آن از روش اعتبار محتوي و آزمون مجدد تعيين شد. گر ساخته است كهپرسشنامه پژوهش

ــتاران مورد مطالعه از  :هايافته ي خودبه هاتيمســئولو  هانقشنتايج پژوهش نشــان داد كه اكثريت پرس
ومســئوليت هاي خود در خصــوص ترياژ آگاهي مناســب  هانقشخوبي آگاهي نداشــتند و فقط در يكي از 

  داشتند.
صوص  :نتيجه گيري ستاران در خ ست كه پر سئولو  هانقشبا توجه به نتايج پژوهش نياز ا خود  يهاتيم

د بتوانن حوادث و بالياي مورد نياز را دريافت كنند تا در زمان رويارويي با هاآموزشدر زمان حوادث و باليا، 
  ي خود داشته باشند.هاتيمسئولي مورد نياز و هامراقبتتصميم گيري درستي در خصوص ارائه 

  
  و باليا حوادثپرستاران، بخش اورژانس، مديريت  ي كليدي:هاواژه
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سي و مستند سازي پرستاري در حوادث و بالياگزارش نوي  

  *زهرا ايازي

موزش پزشكي آپرستاري،  معاونت درمان، اداره پرستاري، كارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
Email:ayazi_z56@yahoo.com  

  
صورت فزاينده ايجاد و حادثه :زمينه و هدف شر به طور ناگهاني و به  سيلة ب صورت طبيعي يا بو اي كه به 

نمايد و جهت برطرف نمودن آن نياز به اقدامات اساسي و سختي و مشقتي را به جامعة انساني تحميل مي
شد را العاده ميفوق ستماتيك  فرآيندي .نامنديم حوادث و باليابا سي شاهدة  سيلة م حوادث و پويا كه به و
 الياحوادث و ب بتوان از بروز هاآنو تجزيه و تحليل آنها در جســتجوي يافتن ابزاري اســت كه بوســيلة  باليا

سريع و بهبود،  ساني  صوص كاهش آثار، آمادگي الزم، امدادر صورت بروز آن در خ شگيري نمود و يا در  پي
حوادث و و بعد از  نيح فازهاي قبل، در .باشــديم) حوادث و باليااضــطراري (مديريت  تيريمد اقدام نمود،

ستاري ب گاهيجا ،باليا شديمصورت ويژه ه پر سي و با ستاري بايد بر گزارش نوي ضمن ارائه خدمات پر  كه 
 مستندسازي آن تأكيد نمود.

و بر اسـاس  ي و ديجيتالياكتابخانهاين مقاله يك مطالعه مروري اسـت كه به روش جسـتجوي  روش كار:
  تدوين گرديده است. ١٣٩٥سال  در موجود، حوادث و باليار مستندسازي حين مواجهه با تجارب باليني د

ـــتفاده از واهر يك از كاركنان موظف: هاافتهي ـــايل ارتباطي موجود، ند به هنگام مشـــاهده حادثه با اس س
را از وقوع حادثه مطلع نمايند. تهيه گزارش و ثبت  حوادث و بالياول اتاق كنترل و كميته بالفاصـــله مســـئ

به فراموشي سپرده شوند، بسيار اهميت دارد. اين  هاتيواقعيك وضعيت اضطراري قبل از اينكه بسياري از 
سي و امر در ستاري همراه با گزارش نوي شود،  پر شده و بايد پيگيري  سازي آنچه رخ داده، انجام  ستند م

ستندفر گرچه .رديپذيمصورت  ستانداردي براي م ستاريمت ا  سازي اين اقدامات وجود ندارد ولي كادر پر
ي هر مركز، بعنوان راهنماي هايمشــو اصــول خط  اندآموختهنويســي در پرســتاري آنچه در اصــول گزارش

 تا پيگيري احتمالي موارد قانوني را نيز پاسخگو باشند. باشديمفعاليت ايشان 

سند بايد  نيا سال را دارند. ٢٥ تاستاري بعنوان سند قابليت بررسي و پيگيري ي پرهاگزارشنتيجه گيري:  
ها جهت تعيين وسعت ريسك و هاي موجود، اطالعات كمّي مربوط به ريسكشامل اطالعاتي از جمله ريسك

ستاري در پرونده يا فرم مربوطه، سازي پر ستند سك بوده و درج گزارش و م  طرح عملياتي براي مواجهه با ري
دهندگان اســـناد و تهيه بانك اطالعات كادر پرســـتاري و ارائه حفاظت بروز خطر حائز اهميت اســـت. هنگام

  ي تعيين شده بايد مدنظر مديران پرستاري قرار گيرد.هابرنامهطبق  حوادث و بالياخدمات در مواقع 

  
  حوادث و بالياگزارش پرستاري، مستند سازي،  هاي كليدي:واژه
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  بيوتروريسمترياژ و 
  محمد ابراهيمي ،سيدجليل حسيني ايراني

دانشگاه علوم پزشكي، شهركرد، ايران، معاونت درمان، كارشناس ارشدپرستاري : *سيدجليل حسيني ايراني
Email:Jalil_irani_s@yahoo.com  

  
 شناختيگيري از عوامل زيستاز ايجاد ترس و وحشت با بهره استعبارت  "بيوتروريسم": زمينه و هدف

منظور انتشار عمومي ه ي كه بالهيوس) عبارتست از Biological Weaponافزار بيولوژيك (جنگ مختلف،
. شوديمبرده  كاره ناقل يا آئروسل، ب حشرات ،آب ي آنها توسط غذا،هافراوردهي مولد بيماري يا هاسميارگان

 ي مورد بحث قرار گيرد.هامقولهترياژ بيماران قرباني بيوتروريسم بايستي به عنوان يكي از مهمترين 

. جهت گردآوري اطالعات از آخرين مقاالت ومطالب باشديمسيستماتيك  -مطالعه حاضر مروري روش كار:
  .تدوين شده است ١٣٩٥و در سال  ي استفادهاكتابخانهخارجي و منابع  علمي موجود در مجالت داخلي و

، عامل تهديد كننده كنترل عفونت ي از معضالت نوپديد بهداشت عمومي وكي هرچند بيوتروريسم،: هاافتهي
 )،B.Attackبيولوژيك ( حمله ي مرتبط با آن نظير:هاواژه طي دهه آخر قرن بيستم، و ديآيمبه حساب 

) Education Biodefenceآموزش دفاع بيولوژيك () و B.Defence( كيولوژيب دفاع افزار بيولوژيك، جنگ
ي پزشكي و بهداشت افزوده شد. اما واقعيت اين است كه بتوان آموزش هاواژهبراي اولين بار به فرهنگ 

اقدامات دفاعي و عملياتي را در سطح وسيع براي جمعيت در معرض خطر به اجرا گذاشت. يكي از مهمترين 
ترياژ در صدمات جمعي وسيعي  اتيعمل قربانيان حمالت بيوتروريسمي، اقدامات پزشكي و پرستاري براي

تقاضا براي دريافت  زانيم چنين شرايطي كه با آسيب ديدگي توده زيادي از مردم همراه است. در است.
مراقبت ويژه بيشتر از ميزان عرضه آنهاست و معموالً دريك زمان تعداد زيادي از افراد جامعه از صدمات با 

هاي ديدگان سبب نارسايي در ارائه فعاليتشرايط تعداد زياد آسيب نيدرا .برنديماي گوناگون رنج هشدت
رياژ ت عملكرد اين رو، از كافي نيست. اغلب پرسنل و تسهيالت مورد نياز، زانيم .شوديممراقبتي و درماني 

زنده  ت كه از بيشترين شانس برايها را براي آنهايي در نظر گرفبايد بيشترين مراقبت تغيير حاصل نموده و
 ماندن برخوردارند.

 رد ي مختلف ترياژ،هاجنبهآموزش  خصوصاً آموزش ترياژ به كليه كادر درماني ومراقبتي،: نتيجه گيري 
م و ي الزامر بيوتروريسم كه در دنياي فاقد اخالق امروزي، رو به گسترش است، رينظ حمالت تروريستي،

  اجتناب ناپذير است.
  

  ترياژ، بيوتروريسم، كادر درماني :هاي كليديواژه
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  آموزش به بيمار در حوادث و باليا

  *مهدي ذهبي ،شهين اخروي جويباري

  Email:mehdizahabi@yahoo.com*وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، كارشناس ارشدپرستاري 

  
ــمي، :زمينه و هدف ــالمت جس ــالمتي در زمينه س ي و يا اجتماعي روان بيماري به معناي از بين رفتن س

 ريتأث كه آگاهي بيماران يا مصـــدومان از بيماري وصـــدمه خود، اندنمودهمطالعات علمي اثبات  اما اســـت.
ستر ر بي و ارتقاء سالمت در مصدومان حوادث و باليا دبهبود شگرفي بر درمان و كيفيت زندگي آنان دارد.

  .گردديمآموزش به بيماران و مصدومان حوادث و بالياي غير مترقبه فراهم 

ــتجوي  روش كار: ــت كه به روش جس  با توجه به ي و ديجيتالياكتابخانهاين مقاله يك مطالعه مروري اس
  تدوين گرديده است. ١٣٩٥سال  در موضوع،

ـــتي در حوادث وهامراقبتي هانهيهزكاهش : هاافتهي باليا، با توجه به كميابي منابع، افزايش  ي بهداش
ستاري،كيفيت مراقبت شكي و پر صدومان در ب كمك هاي پز ستقالل و خودكفايي و ه به م ست آوردن ا د

ي بيماران درمورد چگونگي فائق آمدن بر بيماري يا صــدمات وارده، ازجمله مزاياي آموزش هاييتواناارتقاء 
 روش انتخاب اهداف، نيتدو كه در طي مراحل چهارگانه تعيين نيازسنجي و ثبت آن، باشديمبه مصدومان 

ــيابي و جهت آموزش به بيمار انجام  ــامل: كاهش  اهداف .رديپذيمآموزش و ارزش ــدومان ش آموزش به مص
سيب ديدگان، ضطراب آ ستري، افزايش نتايج درمان، كاهش  كاهش ا شتي، هانهيهزدوره ب ي درماني و بهدا

بتاطمي تداوم مراق ماري،نان از  كاهش بروز عوارض بي ندگي،  يت ز ندي و  شيافزا ها، بهبود كيف توانم
ستقالل بيمار در فعاليت شيافزا ي درماني و مراقبتي،هابرنامهمشاركت در  ي هابرنامه ليتكم هاي روزمره،ا

ازي جامعه آسيبآسيب ديدگان و توانمندسرضايتمندي  شيافزا پذيرش مجدد مصدومين، كاهش درماني،
 ديده است.

شرايط عادي داراي ويژگيگيري: نتيجه  سبت به  صدومان در حوادث و باليا ن هاي آموزش به بيماران و م
  مربوط به آن را رعايت نمايند ياستانداردها متفاوتي بوده كه الزم است تيم آموزشي،

  

  ، بالياحوادث آموزش به بيمار،: هاي كليديواژه
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  پيامدهاي سيل بر سالمتبررسي 

  ٦عليزاد دهيفر، ٥ مهاجروطن يعل، ٤حيدري زهرا، ٣كرد فرهاد، ٢كاظمي گميب، سكينه ١ مهدي ذهبي

  هاي پزشكي گلستانبحران، كارشناس مسئول مركز مديريت حوادث و فوريتكارشناس ارشد مديريت 

  
سيل، زلزل :زمينه و هدف صدمات ه، وجنگحوادث غير مترقبه نظير  شته و  ها از ديرباز در جهان وجود دا

دهند و اين حوادث بي توجه به مرزها رخ مي .هاي فراواني را به جامعه بشـــري تحميل كرده اســـتو زيان
ترين نوع حوادث و بالياي طبيعي بوده و تقريباً علت ســيل رايج .زمان وقوع آنها هيچ وقت مناســب نيســت

ـــالمت آنجا شـــود. ازگونه حوادث را شـــامل مينيمي از قربانيان اين به عوامل  كه پيامدهاي ســـيل بر س
 اين لذا .پذيري جمعيت تحت تأثير بســـتگي داردهمچنين آســـيب جتماعي و اقتصـــادي، وجغرافيايي و ا

ــان در ايران با توجه به تنوع جغرافيائي،  ــالمت انس ــيل بر س ــي ابعاد مختلف پيامدهاي س مطالعه به بررس
  .تا درك درستي از آثار و نتايج آن ايجاد گردد ،پردازداجتماعي و اقتصادي، مي

اي جمع آوري به روش كتابخانه هانگر بوده و اطالعات ســيالب يك مطالعه گذشــته اين مطالعه :روش كار
  .گرديده است

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهدكه وقوع سيل در ايران از فراواني باالئي  گيري:ها و نتيجهيافته
شد بر خوردار مي ساختبا شورهاي ساختارها و زير سيب ك شتهاي فراواني ديدآ ست و پيامدهاي بهدا ي ه ا

شده شناخته  ست فوري  شته ا سالمت بر جا گذا شناخت آثار و پيامدهاي ميان مدت و  فراواني را بر  اما 
 اثرات براي پايش اين مناسبيو تا كنون ساختار مانده است باقي  به صورت نسبتاً ضعيفيطوالني مدت آن 

ست كه  ال را بدنب مصائب بيشتريممكن است در آينده عدم توجه و اقدام به موقع  صورتايجاد نگرديده ا
  داشته باشد.

  
  سالمتسيل، ، حوادث و بالياهاي كليدي: مخاطره،واژه
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 سالمت و بالياي زيست محيطي

  مجتبي حيدري، *حميرا محمدي

 -كارشناس پرستاري-ياداره پرستار-گودال چشمه-: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، معاونت درمان*حميرا محمدي
  Email:mohamadih7778@yahoo.com-٠٩١٣١٨٤٨٦٣٧تلفن همراه:

وق ف مدير پلي كلينيك تخصصي و -مجتبي حيدري: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، كارشناس علوم آزمايشگاهي
  Email:mheidari111@yahoo.com -٠٩١٣١٨٣٣٦٥١-تخصصي امام علي (ع) 

  
ــت كره مامحيط زمينه و هدف: ــت. ،از جهات مختلف زيس ــديدي قرارگرفته اس ــار ش ــحراها تحت فش  ص
سعت از ،كننديمگسترش پيدا  ستند،هاششكه  هاجنگل و سته ي طبيعت ه وهوا به علل  آب .شوديم كا

مالي بسياري  ي جاني وضررها ها وخشكسالي ناشي از آن،كه اثرات طغيان آب .مختلف درحال تغيير است
 .گردديمتر ر ومخربتناكيعي سهمحوادث طب به همراه دارد و

ي با بررسي كتب ومقاالت اكتابخانهاين مطالعه يك پژوهش مروري بوده كه از طريق جستجوي روش كار: 
  است. درآمده رشته تحرير به ١٣٩٥در سال 

 تأثير قرار گرفتن تنوع زيستي تحت هاي فسيلي،هاي اسيدي ناشي از احتراق سوختريزش باران: هاافتهي
 ي در اتمســفر و متعاقب آن گرم شــدن كره زمين،اگلخانهغلظت گازهاي  شيافزا ي گياهي،هاپوشــشو 

ستخراج، انتشار ف هاي مختلمصرف حامل و عيتوز ،ليتبد برداري انتقال،بهره آلودگي در مراحل اكتشاف، ا
محيط  ه هريك داراي اثرات خاص خود برروي انسان ووصدا گرديده ك هوا ،خاك آلودگي آب، باعث انرژي،

 يخشك بروز برونشيت، ساختن مستعد مخاط بيني، سوزش ي تنفسي،هايناراحت شيافزا .باشديمزيست 
كاهش  و هازردشــدن برگ ي وســوختگ يا توقف رشــدگياهان، كاهش مجراي تنفســي درانســان، گلو و

ي شيميايي سمي كه گازها جوامع انساني وگياهي است. بر ي مهم هواهاندهيآالمحصوالت ازجمله تأثيرات 
ي پاييني هوا كره تأثيرات خطرناكي هاهيالكه وجودش در  اوزون ي سوختن هستند،هاواكنشحاصل اغلب 

فلزات ســـنگين همچون  هوا و ذرات معلق در وغبار و گرد ي حاصـــل ســـوختن،گازها بر ســـالمتي دارد،
سنيك، صنعتي وارد هوا كادميوم كه در اثر فعاليت وهيج ،كروم ،مس ي،رو ،سرب آر از ديگر  شونديمهاي 

 .شونديممحيطي محسوب بالياي زيستموارد 

ست و طبيعت،محيطگيري: نتيجه  شده ومحل زي سان درآن متولّد  ست كه ان ست  ي ا شد ونمو كرده ا ر
رار كند كه ضــمن برخوردار ي با آن رابطه برقاگونهســبب بايد به  نيبد .شــوديموگهواره انســان محســوب 

 سالمت و پايداري آن نيز بكوشد. درحفظ شدن از مواهب طبيعي،

  
  محيطيسالمت، باليا، زيست هاي كليدي:واژه
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Psychological problems of refugees from Middle East in 
Germany 

 

Prof. Dr. Evelin Witr, University of Leipzig, Germany 

 
Background &Aim: On the background of the migration to Germany since the 50s 
of the last century the current refugee movement from the war zones of the Middle 
East represents a challenge for the society as a whole including their educational 
system. In contrast to the previous, mainly economically justified migration, we have 
to do it currently with refugees, which have a long-lasting, dangerous escape behind 
and are coming from totally different cultural and religious backgrounds. The 
contribution should present our current research on psychological characteristics of 
refugees from the Middle East, focusing on fled children and young people from Syria 
and Afghanistan. 
Method: For three studies questionnaires were selected, which were translated and re-
translated from the English or German original version into Arabic and Persian as well 
as expanded. The following standardized methods were used: 
Gaza-Socio-economic questionnaire, Gaza-Traumatic-Event-Checklist, CPTSD-RI-
Child Post-traumatic Stress Disorder Reaction Index, PTCI-Post-traumatic Cognitions 
Inventory, STAI-State-Trait-Anxiety Questionnaire, BDI II-Beck-Depression, 
KINDLR-Revised Questionnaire to Health-Related Quality of Life in Children and 
Adolescents, SDQ-Strengths and Difficulties Questionnaire, RSCA-Resiliency Scale 
for Children and Adolescents, MSPSS- Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support, SCI-Stress Cope Inventory, ERRI-Event Relates Rumination inventory und 
PTGI-Posttraumatic Growth Inventory. For the intervention study Gao and Liu (2017) 
used a pre-post-test design and a comparison with a waiting control group. They 
developed a psycho-preventive training program and evaluated it for foreign children 
and especially for refugee children. The realization of this programme was integrated 
in the German language lessons with support of the teachers. 
Results: Regarding the psychological well-being of refugee children from Syria we 
have clear signs of post-traumatic stress symptoms, such as shooting memories 
(intrusions and nightmares), avoiding tendencies in thought and action, hyper-
activation with sleep and concentration disorders. These symptoms were associated 
with increased anxiety and depression, and were especially pronounced among fled 
children and adolescents abroad of Syria (Assaf, 2016). 
On the other hand showed young people who had fled from Syria to Germany, that 
despite of the increased post-traumatic stress symptoms, coping were developed, 
which can lead to strengthening the resilience of the personality and the development 
of a so-called 'post-traumatic growth' (Freundl, 2017). 
Children who had fled from Syria, Afghanistan and Iraq were included in a 
psychological study 2016/17 in a Leipzig school with a high proportion of foreigners. 
Starting point was concentrating, emotional - and behavior problems. Gao and Liu 
(2017) proofed in their evaluation of the preventive training program for refugee 
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children a significant improvement of the subjective well-being, reduction of 
emotional - and behavior problems including the concentration and sleep problems. A 
strengthening of the resistance of personality to the challenges of the new culture 
(resilience) could be observed using a pre-post-test design and a comparison with a 
waiting control group. Linguistic skills were strengthened by the two-time 
questionnaire survey in German language including the assistance by Arab and Persian 
translation, as well as by the five training sessions (90 minutes each), which included 
progressive muscle relaxation and therapeutic painting in the German language. 
Conclusions: We could show that the Psychology can help in the integration process 
of refugees in institutions like schools, and by the offer of psycho-social intervention 
and prevention. The integration into the target society Germany is dependent from the 
development of language skills and qualification, from the cultural adaptation, from 
the acceptance of the refugee status and asylum application, from the integration into 
work, vocational training, and sufficient income and living situation. Social support 
from the new society, finding of new friends and building of a new network are 
necessary conditions of a successful integration into Germany. 
 
Key word:  
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High mountain paradigm”! What means psychobiological 
preparedness in off-nominal situations? 

Prof. Dr. Marcus Stuck 

 
In this lecture it will be given an introduction in the theory of stress in off – nominal 
(unexpected) situations on the example of High Mountain expeditions. To use the High 
mountain paradigm to investigate stress behavior in extreme environment was 
developed by Marcus Stueck and Hans Ullrich Balzer under the support of colleaques 
(e.g. Ullrich Sack) at Leipzig university. In different studies they investigated the 
effects of high mountain expeditions up to 8.000 Meter in Tibet, Nepal, Argentina, 
Kirgistan since 1995 on Immune- and psycho-physiological system. The lecturer will 
relate the results to the field of “preparedness for natural catastrophics and emergency 
medical situations”. The basic mechanisms of human stress coping will be visible and 
can be used for trainings for resilience and posttraumatic growth. 

Key word:  
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Immune regulation in stress and emergency situations 
Dr. Ulrich Sack 

 
Stress and emergencies significantly affect interactions between the central nervous 
system, endocrine pathways, and the immune system. Generally, it is assumed that 
stress-related HPA and sympathetic nervous system activity inhibits the functions of 
inflammatory cells, in particular IL-6 and TNF-α. In this context, modulation of the 
immune system is linked to infectious risk; furthermore, immune and endocrine 
parameters can be used in research objectively to proof effect of stress preventing and 
coping strategies. 
To investigate this, we measured effects of acute stress on several mediators with 
immune function, in addition to two hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones, 
and on serum noradrenaline (released in response to stimulation by sympathetic 
preganglionic neurons). The mediators with immune function included interleukin-6 
and tumor necrosis factor-α, leptin (which also acts as pro-inflammatory peptide), and 
somatostatin (which down-modulates a number of immune functions, such as 
lymphocyte proliferation, immunoglobulin production and the release of pro-
inflammatory cytokines). The acute stress elicited increases in noradrenaline, ACTH, 
cortisol, IL-6, and leptin levels. Noradrenaline and ACTH exhibited the fastest and 
strongest stress responses, followed by cortisol, IL-6 and leptin. 
Furthermore, we could show in other studies that psychotherapeutic interventions for 
stress reduction induce changes in IgA and cortisol in saliva and allow verification of 
therapeutic success. Our data show that acute stress affects endocrine, immune and 
metabolic functions in humans, and they show that mood plays a causal role in the 
modulation of responses to acute stress. This is a key to high susceptibility of people 
in situations of stress and emergencies. 
   

Key word:  
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Role of modeling, future research, knowledge and new 
technologies in understanding disaster risk 

Dr. Hans-Ullrich Balzer 

 
Professional groups in which the human factor plays an essential role in coping with a 
risk situation but also in daily life situations are: drivers, pilots, captains, dispatchers 
in industrial facilities, air traffic controllers, doctors and medical personnel, technical 
assistants and police in dangerous situations. An essential feature of the human factor 
is the safety of action in stressful situations. Using the monitoring system smardwatch, 
important features such as - dealing with stress, break - out moments, burn out, acute 
stress, chronic stress, uncertain behavior, nervous or depressive behavior, ability to 
relax and the moments of natural tendencies to fatigue can be detected. In a study the 
driving behavior of vehicle drivers (n = 17) in 6 different passenger car types was 
investigated during long-term drive. The relationship between 4 different types of 
stress behavior and reaction time during the drive could be established (Stress controler 
- reaction time <1.2 sec, coper - reaction> 1.5 sec, 5sec remains constant and non-
coper reaction time> 1.2 sec and strongly increasing). In a study of runners, the 
correlation between the ability to relax and the placement in competition could be 
demonstrated (n = 20, Spearman rank = 0.9702).The occurrence of short - term black 
out 's concerning vegetative – nervous reaction and the frequency of play errors during 
the performance (n = 21) was detected by professional musicians. The use of relaxation 
training and physical training as a means to reduce stress and increase the security of 
the action are presented by examples. 
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  معلوليت در باليا پذيري افراد دارايعلل آسيب
  ، حميدرضا خانكهشهرزاد پاكجويي*

ها، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي *
  تهران، ايران 

  رانيا دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران،، هاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و  -٢

  
شان ميزمينه و هدف پذيرترين افراد در هنگام وقوع باليا افراد داراي معلوليت آسيبدهند كه : مطالعات ن

بوده و بيشتر در معرض آسيب، مرگ، بيماري، تهيدستي و آوارگي در مقايسه با جمعيت عمومي قرار دارند 
طالعه با هدف شــناســايي داليل تر از افراد عادي اســت. بنابراين اين ما حادتر و طوالنيو تجربه آنان از بالي

  پذيري افراد داراي معلوليت در باليا انجام گرفت.آسيب
ــتجو در  روش كار: ــر از طريق جس ، Web of Science ،Scopusهاي اطالعاتي بانكمطالعه مروري حاض

OVID ،PubMed ،Google Scholar ،SID  وMagiran  ـــتفاده از لغات كليدي ـــيببا اس پذيري، آس
  به بعد انجام گرديد. ٢٠٠٠معلوليت، افراد داراي معلوليت و باليا، از سال 

پذيري افراد داراي معلوليت شــامل، محدوديت در توانايي فيزيكي و شــناختي براي آســيبداليل  ها:يافته
شبكه هاي اجتماعي، فقر و محروميتفرار از مخاطره، كاستي سيب و ساختاري، گسستگي  هاي حمايتي، آ

هاي هشدار، رها شدن در هنگام تخليه، جا ها و پياماز دست دادن وسيله كمكي، عدم دسترسي به پناهگاه
  باشد.افتادن از سيستم ثبت نام و مشكل بزرگتر دستيابي به نيازهاي اساسي بشري در هنگام وقوع باليا مي

ـــتند : افراد داراي گيرينتيجه ـــتر در معرض تاثيرات باليا بوده و كمتر داراي آمادگي هس  ومعلوليت بيش
ــتورالعمل ــتر دس ــت. از اين رو گنجاندن نيازهاي افراد داراي معلوليت در بيش ــالم اس ها مربوط به افراد س

ضروري  ستقالل  سخ و افزايش ا سترش آمادگي و پا ستفاده از تجارب آنان براي گ فازهاي مديريت باليا و ا
  .ستا

  
  پذيري، معلوليت، افراد داراي معلوليت، بالياآسيب هاي كليدي:واژه
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 نوجوانان در رانندگي تصادفات بروز برمؤثر  اجتماعي -رواني عوامل بررسي
  شهر تهران

، اسماعيل ٣، فروغ ادريسي٢، طاهره آذري ارغوان*١، سيد محمدحسين جوادي١سيامك طهماسبي

  ٥، نادر رحماني٤، عليرضا تجليلي٣سعداهللا هاشمي ،٣سلطاني

  و توانبخشي، تهران، ايران دبستاني، دانشگاه علوم بهزيستيدپارتمان پيش ١
  كارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه الزهرا، تهران؛ ايران٢

  ي روانشناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران دانشجوي ٣
  كننده كشوري، صندوق جهاني، تهران، ايرانهماهنگ٤

  اي، ايراني ايمني جاده دانشجوي ٥
  

 هترين داليل مرگ و مير در سطح جهاني است. در ايران بگي يكي از مهمتصادفات رانند :و هدف هزمين
ري از كثي ويژه شهرهاي بزرگ مانند تهران، اين موضوع به يك مسئله اجتماعي تبديل شده است؛ كه تعداد

ست كه نوجوانان و جوانان بيشترين قربانيان حوادث ا درگير كرده است. اين در حاليافراد جامعه را به خود 
 تصادفات بر تاثيرگذار اجتماعي -رواني ابعاد بررسي حاضر از پژوهش رانندگي هستند. از اين رو هدف

  باشد.سال در شهر تهران مي ١٢-١٧گروه سني نوجوانان  در رانندگي
نفري از  ٥٤٠اي كه در آن با انتخاب نمونه ،نوع همبستگي است از كمي و روش پژوهش حاضر :كار روش

 سال به بررسي عوامل رواني اجتماعي تأثير گذار بر تصادفات پرداخته شده است. ١٧تا  ١٢افراد گروه سني 
و كانون اصالح  بيمه، بيمارستان ها مراكز خوشه اي از-ايطبقه شيوه به گيري در اين پژوهشروش نمونه

  باشد.مي تربيت
دهد از ميان عوامل روانشناختي، سه عامل هويت ملي مذهبي، نگرش يمهاي پژوهش نشان يافته ها:يافته

ه ترتيب داراي كه ب ،كنندبيني را در نمونه پسرها پيشنسبت به قوانين و پرخاشگري توانستند رفتار پرخطر
اشد. بملي مذهبي مي هويت، بين رفتار پرخطرترين پيشباشد كه كه قوييم ١٢/٠و  ١٦/٠، ٢٤/٠، Bضرايب 

درنمونه دختران نيز، دو عامل سبك فرزندپروري مستبدانه و نگرش نسبت به قوانين توانستند رفتار پرخطررا 
، بين رفتار پرخطرترين پيشباشد كه قويمي ١٨/٠، ١٩/٠، Bكه به ترتيب داراي ضرايب  ،بيني كنندپيش

شركت كردن در طرح  دهدينشان م هايافته ،يعوامل اجتماع انياز مباشد. سبك فرزندپروري مستبدانه مي
و دختران  رفتار پرخطر پسران يبرا نبي شيپ نيتريوق ٢١/٠و  ٢٦/٠ يبتا بايبا ضر به ترتيب سيپل اريهم

  .آيدينوجوان به شمار م
 هاي پژوهش حائز اهميت است، اين است كه پرخاشگري، رفتارچه در خصوص يافتهآن :نتيجه گيري

انين تواند تصادفات، نگرش به قوبين بهتر ميشكنانه و هويت ملي مذهبي از ميان تمام متغيرهاي پيشقانون
وند كه ششكنانه، رفتارهاي ناهنجاري قلمداد ميبيني كند. پرخاشگري و رفتار قانونو رفتار پرخطر را پيش
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 ،ي مخرب ديگر و متعاقب آن ايجاد آسيبساز مشكالت قانوني، ايجاد بزهكاري، مصرف مواد و رفتارهازمينه
هاي جسمي براي خودشان و ديگران گردد. ضمن اينكه، درگير شدن نوجوانان در و معلوليت جراحت

ها نقش داشته باشد كه تواند در ايجاد و تشديد مشكالت رفتاري جديد در آنرفتارهاي پرخاشگرانه مي
  شود.دي زندگي نوجوان منتقل ميهاي بعطور باثباتي به دورهه همين مشكالت ب

  
  اجتماعي، نوجوانان -تصادفات رانندگي، عوامل رواني هاي كليدي:واژه
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  در حوادث و باليا هارسانهنقش 
 ٢. بهناز حبيب خدا١محمدعلي حسيني

  و توانبخشي، تهران، ايراندانشيار گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي ١
  ي مديريت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ايران ٢

  
 هاآن. از جمله باشنديمي مربوط به آن هاآموزشو افكار و  هافرهنگانتقال دهنده  هارسانهزمينه و هدف: 

ويدئوها  ي اجتماعي،هاشبكه ي، اينترنت،اماهوارهي هاكانال ، مجالت، راديو، تلويزيون،هاروزنامهبه  توانيم
 .ندينمايمنقش بسيار مهمي در هر مرحله از مديريت حوادث و باليا ايفا  هارسانهو.اشاره نمود. 

صوص نقش  هاتايسروش: در اين مطالعه مروري، مطالب موجود در  سانهو منابع الكترونيك در خ در  هار
، SIDي داخلي و خارجي از جمله هاتيساي رسانه، حوادث و باليا در هاواژهمديريت حوادث و باليا با كليد

Google  وEric .بررسي و تحليل شده است  
ــياري در زمينه نقش هاافته: يهاافتهي ــانهي اين مطالعه مقاالت بس در مديريت حوادث و باليا بود، كه  هارس

اي مقابله مناسب در حوادث و باليا تاكيد بيشترين مقاالت به نقش رسانه در آموزش و آماده سازي افراد بر
داشــتند. به عالوه تعدادي از مقاالت نيز بر اهميت مديريت اطالعات و كمك به تصــميم گيري مناســب در 

  تاكيد داشتند. زمان حوادث و باليا و پاسخ به نيازهاي جامعه هدف در زمان بازسازي
در پاســخ به نيازهاي مختلف هر بخش از  هارســانه ي اين مطالعه بيانگر اهميت نقشهاافتهگيري: ينتيجه

ـــديمچرخه مديريت حوادث و باليا  ـــگيري و آمادگي براي مقابله با باليا از اهميت  نيا .باش نقش در پيش
سب و جلوگيري از  ساني منا سخگويي به باليا، در خدمت ر ست. همچنين، در زمان پا شتري برخوردار ا بي

  ميت است.رفتارهاي هيجاني بسيار حائز اه
  

  ي كليدي: رسانه، حوادث و باليا، مديريتهاواژه
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  سالمت رواني و اجتماعي سه سال پس از زلزله آذربايجان شرقي: 
  اييك مطالعه مقايسه

  ٦، معصومه صياد٥، مصطفي مرداني٤، شكوفه احمدي٣، يحيي سليمي٢، حسن رفيعي١پورفردين علي

1 Department.of Social Work. Social Welfare Management Research center / University of Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences/Tehran/Iran. 

corresponding author. Email: barbodalipour@gmail.com 
2 Social Welfare Management Research center / University of Social Welfare and Rehabilitation 

Sciences/Tehran/Iran 
3 PhD in epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, 

Kermanshah University of Medical Science, Kermanshah, Iran. 
4 Department of health in emergency and Disaster, University of social Welfare and rehabilitation 

sciences ,Tehran, Iran. 
5 Department.of Social Work, Master of social work 
6 Department.of Social Work, Master of social work 

  
ــالمت رواني و اجتماعي يكي از مهم :زمينه و هدف ــت كه در مجموع س ــالمت اس ــاترين اجزاء س  شيآس

سنجش قرار مي( ستي) رواني و اجتماعي افراد را مورد  سهبهزي سي مقاي اي دهمد. اين مطالعه با هدف برر
  در بازماندگان زلزله آذربايجان شرقي انجام شده است. وضعيت سالمت رواني و اجتماعي

ــتاهاي زلزله آدربايجان  ٦٠٠اي به حجم در اين تحقيق، نمونه :كار روش ــال روس نفر از بازماندگان بزرگس
ستفاده از نمونه سالمت مثبت روان، گيري چندمرحلهشرقي با ا شنامه  س ستفاده از پر شدند. با ا اي انتخاب 

سترس پس  سانحه و چكاختالل ا ست متغيرهاي جمعيتاز  صاحبه شناختي، دادهلي هاي الزم از طريق م
يل دادهرودرو جمع يه و تحل له آزمون تي هاي از آزمونآوري شـــد. براي تجز ماري مختلف از جم هاي آ
  استفاده شد.

 آن ياجتماع اسيمقخرده و يروان مثبت سالمت هاي اين تحقيق نشان داد كه ميانگين نمره: يافتههايافته
 درميانگين نمره اختالل اســترس پس از ســانحه  اما. نداشــت يمعنادار تفاوت مطالعه مورد يروســتاها در

  ).p>٠,٠٥بود ( معنادار تفاوت نيا و شتريب ديشد دهيدحادثه يروستاها
ـــالمت : توجه به پيامدهاي طوالنيگيرينتيجه در مدت رواني و اجتماعي حلقه مفقوده مطالعات حوزه س

سالمت رواني و اجتماعي بازماندگان  شتر قرار گيرد تا  سي بي ست مورد برر ست كه الزم ا حوادث و باليا ا
  ترين زمان پس از وقوع حادثه، بازيابي و ارتقاء يابد.حوادث و باليا در كوتاه

  
  : اختالل استرس پس از حادثه، سالمت مثبت روان، زلزله، حوادث و بالياهاي كليديواژه
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  توسعه اقتصادي اجتماعي و تغييرات اقليمي در ايران
  ، ١، دكتر حميدرضا خانكه ٣شريفيان  ميمر دكتر، ٢، محسن اميني زاده ١ دكتر مهرداد فرخي

  ٢، نادر مجيدي ٤دكتر سيد حبيب اله كواري 

  بهزيستي و توانبخشي استاد گروه سالمت در حوادث و باليا، مركز تحقيقات سالمت در حوادث و باليا دانشگاه علوم ١
 دانشجوي دكتري سالمت در حوادث و باليا، مركز تحقيقات سالمت در حوادث و باليا دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ٢

 دانشيار گروه سالمت و رفاه اجتماعي. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ٣

 استاديار گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ٤

  
 كشورهاي رساي از بيشتر بسيار توسعه حال در كشورهاي در اقليمي تغييرات از ناشي پذيري آسيب :مقدمه
 سهم ورهاكش اين يافته، توسعه كشورهاي به نسبت اقتصادي رشد ميزان با درمقايسه.  است يافته توسعه

 ريپذي آسيب كاهش براي. دارند آن از ناشي اقليمي تغييرات و اي گلخانه گازهاي انتشار در بيشتري
 سالمت حسط افزايش اقتصادي، پيشرفت كنار در بايست مي كشورها اين اقليمي، تغييرات اثرات از ناشي

 توسعه و اجتماعي سالمت سطح بررسي براي. بگيرند نظر در خود هاي اولويت جزو نيز را اجتماعي
 كشورها ساير با آن مقايسه براي مناسبي راهنماي همواره سالمتي هاي شاخص كشور، يك در اقتصادي
  .شوند مي محسوب

 بانكهاي در ايران اقليمي، تغييرات توسعه، كليدي كلمات جستجوي با مطالعه اين :ها روش و مواد
 Pub med, Elsevier, ProQuest , Google scholar, Since direct, Scopus, database اطالعاتي

  .است شده انجام ايران مركزي بانك و جهاني بانك هاي داده پايگاه و
 ايه¬فعاليت سوء تاثيرات گرفتن نظر در بدون كشور يك در اجتماعي اقتصادي توسعه:  ها¬يافته

 درش با همزمان. شد خواهد آنها پذيري آسيب افزايش به منجر درازمدت در مردم سالمتي بعد بر اقتصادي
 دومين عنوان به ايران. هستند تغيير و رشد درحال نيز كشورها اجتماعي هاي شاخص جهان، در اقتصادي

 حدود جمعتي با افريقا شمال و خاورميانه منطقه در پرجمعيت كشور دومين همچنين و بزرگ اقتصاد
 وداراي توسعه درحل كشور يك عنوان به دالر ميليارد ٤٥٢ داخلي ناخالص توليد نفرو ميليون هشتاد
 و اقليمي تغييرات مقابل در بااليي پذيري آسيب از جغرافيايي باالي وسعت و اقليمي خاص شرايط

 اكسيد دي تن ٧,٨ سرانه توليد با ايران ديگر طرفي از. باشد مي برخوردار آن از ناشي شديد رويدادهاي
 قايسهم. شود مي شناخته جهان در اي گلخانه گازهاي كننده توليد كشور هشتمين عنوان به سال در كربن
 حتيو يافته توسعه كشورهاي با ايران داخلي ناخالص توليد سرانه به كربن اكسيد دي توليد ميزان

   .دهد¬مي نشان را نامطلوبي وضعيت توسعه حال در مشابه كشورهاي
 سطح در مياقلي تغييرات بر، ايران در اقتصادي توسعه ميزان تاثير سهم مطالعه، اين نتايج :گيري نتيجه
 رد آن سالمتي ابعاد مشخص طور به و اجتماعي بعد بر آن مدت دراز تاثيرات نهايتا و جهاني و اي منطقه
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 همگام اجتماعي، سالمت هاي اولويت نمودن لحاظ لزوم بنابراين. دهد¬ ¬مي نشان توجه، قابل را كشور
  .رسد¬مي نظر ناپذيربه اجتناب كشوري كالن گذاري سياست و ريزي برنامه در اقتصادي توسعه با
  

 يا گلخانه گازهاي اجتماعي، سالمت اقتصادي، اجتماعي توسعه اقليم، تغييرات: ها واژه كليد
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Family Functions after Disasters in Iranian Context 
Maryam Nakhaei1, Fatemeh Ghasemi2 

1 PhD, Birjand Health Qualitative Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, 
Iran 

2 Birjand Valiasr Hospital, Birjand, Iran 

 
Background: Multiple changes happen in disasters affect different aspects of family 
functions. The family is a unique social unit which fulfills the function of integrating 
its members in society therefore many aspects (domains) of family function and its 
predictors are context bounded. This article begins by considering people experiences 
in family, particularly in the regions affected by the disaster in Iran. 
Method: To shed light on this issue a qualitative study design incorporating content 
analysis was selected. In-depth, semi-structured interviews were used for data 
collection. Data were analyzed using qualitative (latent) content analysis on the data 
written in Persian, before translation. 
Results: In the process of data analysis, three categories finally emerged: 1- Family 
structure (Reconstruction) including two subcategories: Reunification and Parental 
Intention, 2- Family relations with three subcategories: Pattern of relations, 
Expectations and Feeling express (communication),and finally 3- Family vitality 
including Commitment and Dynamic(Social Relations). 
Conclusion: Family function is defined as the extent to which a family operates as a 
unit to cope with stressors. The paper concludes by arguing that greater exploration is 
necessary to improve families' experiences during the emergency response and the 
post-disaster period. 

 

Key Words: Family function, Family, Disaster, Iran 
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  رانيدراحوادث و باليا  خطر درك يفرهنگ يهاچالش
  ايوب نافعي ،، ندا سليمان وندي آذر، فاتح توانگر، سينا احمدي، مريم شريفيان ثاني*نژادفرهاد نصرتي

گروه مديريت رفاه اجتماعي، دانشكده علوم تربيتي و رفاه، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، * 
  Farhad.nosrati@gmail.comايران

  
با توجه به وجود مخاطرات و بالياي بسيار زياد در جامعه ايراني اين پژوهش به بررسي  زمينه و هدف:

اي پرداخت كه مانع از ادراك درست از اين مخاطرات و رفتارهايي براي مقابله با آنها هاي فرهنگيمولفه
  شوند.يم

ي هاي فارسالمثلپژوهش حاضر مبتني بر فراتحليل مطالعات انجام شده و تحليل محتواي ضرب روش كار:
  معطوف به مخاطرات و باليا است.

قدرتي در مواجهه با مخاطرات، بال انگاري هايي چون احساس بيبراساس نتايج، باروها و ادراك ها:يافته
ادي به اعتمبي اطميناني به زندگي،بيني آينده، بيعدم امكان پيش مخاطرات، عدم امكان تغييرسرنوشت،

زخم و. باورهاي و نمادهايي كردن براي جلوگيري از چشمزخم، قربانيزمانه. و استفاده از نمادهايي چون چشم
ياد  فراهم كنند. اما در كنار باورها و نمادهاي هايي را براي درك درست مخاطرهتوانند چالشهستند كه مي

 شده كه به نوعي بازتاب دهنده نوعي تقديرگرايي هستند، باورهاي ديگري وجود دارد كه بر خردورزي، تدبير،
مواجهه عقالني و بخردانه با مخاطرات تأكيد دارند و نشان از نوعي تدبيرگرايي دارند كه نقطه مقابل 

  تقديرگرايي است.
 فت كه برخالف تفسير محققان و پژوهشگران از تقديرگراييتوان گبا توجه به نتايج مطالعه مي گيري:نتيجه

انسان ايراني و در نتيجه رفتار منفعالنه در مواجهه با باليا، تقديرگرايي در مخاطرات مكانيسمي روانشناختي 
است براي سهل كردن و كنار آمدن با رخداداي كه مواجهه با آن براي ما ممكن نيست. بنابراين رفتارهاي 

ي كند نه ناشي از باورهاي فرهنگتوجهي به مخاطرات و باليايي كه جامعه ايراني را تهديد ميو يا بيمنفعالنه 
- هاي اقتصادي(تقديرگرايي) كه ناشي از درماندگي و استيصال در مواجهه با مخاطرات و باليا است و علت

برو نيستم و اساسًا اگر چالش اي رودرحوزه درك مخاطره ما با چالش فرهنگي جدي رواجتماعي دارد. از اين
  فرهنگي هم در اين حوزه وجود دارد عموماً معطوف به هنگام بروز مخاطرات و مديريت پيامدها است.

  
  هاي فرهنگي، مخاطرات، باليا، تقديرگرايي، تدبيرگرايي واژگان كليدي: چالش
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  ها در نظام سالمت ايران و جهانهاي آنريزگردها و چالش
  ٣داود خراساني زواره   ،٢زهره قميان   ،١بخشيكيومرث اله 

ها، زيست، گروه سالمت در باليا و فوريتها، دانشكده سالمت، ايمني و محيطتي سالمت در باليا و فوري دانشجوي ١
  ايران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران،

ها، دانشگاه علوم پزشكي شهيد زيست، گروه سالمت در باليا و فوريتاستاديار دانشكده سالمت، ايمني و محيط٢
  بهشتي، تهران، ايران

  ها، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايراندانشيار ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ٣

  
شوند. بر اساس مقياس محسوب ميهاي بزرگدوغبار) جزء طوفانهاي گرريز گردها (طوفان زمينه و هدف:

در رده مخاطرات  هاطوفان ٢٠١٣گزارش منتشرشده توسط مركز تحقيقات اپيدميولوژيك باليا در سال 
 هاي اصلي ريز گردها در مناطق بياباني و نيمه بيابانيشوند. كانونبندي ميطبيعي با منشأ آب و هوايي طبقه

اورميانه، اروپا، آمريكاي التين، آمريكاي شمالي، استراليا، نواحي شرقي و جنوبي آفريقا شرق آسيا، خ
جزيره عربي، سوريه، مصر، عراق باشند. در ميان اين مناطق، خاورميانه از منابع گردوغبار فراواني در شبهمي

يادي از شهرهاي ايران هاي اخير سازمان جهاني بهداشت تعداد زو ايران برخوردار است. بر اساس گزارش
طورجدي سالمت و زندگي روزمره مردم را تحت تأثير باشند كه اين مسئله بهمي PM10واجد مقادير باالي 

شده در اين حوزه، پژوهش دهد. لذا با توجه به اهميت و ضرورت موضوع و مطالعات اندك انجامقرار مي
  پردازد.ام سالمت ايران و جهان ميها بر نظحاضر به بررسي پديده ريز گردها و اثرات آن
تحليلي و كاربردي برگرفته از هدف اصلي پژوهش بود. پس از -روش كار: مطالعه حاضر يك بررسي مروري

عاتي هاي اطالمشخص شدن واژگان كليدي توسط نويسندگان، جستجو و استخراج مقاالت در منابع و پايگاه
 ,Pub Med, Google Scholar, Science Direct, ISI Web of Science«و الكترونيكي شامل 

Elsevier, SCI, ProQuest»  صورت گرفت. در اين مطالعه تجارب و مقاالت فارسي و انگليسي مرتبط با
باشد. جستجوي واژگان در عنوان و خالصه مقاالت انجام شد. نظام سالمت ايران و جهان موردنظر مي

  ميالدي بود. ٢٠١٦اي فوق تا انتهاي ژوئن هاي دادهشده در بانكمحدوديت زماني انتشار اعمال
هايي نظير باكتري، اسپورها و گرده گياهان، قارچ و ويروس و ريز گردها قادرند ميكروارگانيسم ها:يافته

هاي راديواكتيو را از زمين جدا ها و ايزوتوپها، فلزات سنگين، دي اكسينكشها، علفكشهمچنين آفت
ل نمايند. ريز گردها موجب بروز خطرات و مشكالت جدي در حوزه سالمت نظير اختالالت كرده و با خود حم

قلبي عروقي، تنفسي، كوكسيديومايكوسيس، مننژيت مننگوكوكال، كونژكتيويت، مشكالت پوستي، عفوني، 
 رويهها و سواحل مرجاني و رشد بيومير و جراحات ناشي از حوادث ترافيكي، آلودگي آب اقيانوسمرگ

ونقل هوايي، كاهش ميدان ديد، آلودگي منابع كشاورزي و همچنين هاي سمي، اختالل در حملجلبك
 هاي پزشكي وشده، هزينهگردد. با توجه به مطالعات انجامكاهش كيفيت بارش باران و آلوده نمودن آن مي
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ز اي امالحظهسهم قابلشده به بيماران متعاقب پديده ريز گردها در ايران و ساير كشورها سالمت تحميل
شده در حوزه سالمت رغم اقدامات محدود انجامدهد. عليتوليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي

هاي غربي و جنوب غرب كشور، اما مشكالت همچنان پابرجاست. تجهيز مراكز اورژانس و درماني در استان
هاي غربي و جنوب غرب ريز گردها در استان هاي سالمت با توجه به وقوعايران، پايش و ارزيابي سنجه

كننده هاي تحقيقاتي با همكاري مراكز دانشگاهي در مورد شناسايي منابع آلودهكشور، انجام يكسري پروژه
ر منظور مراقبت از خود دهاي آموزشي براي مردم بهو تعيين كيفيت ريز گردها، آماده نمودن و تكميل بسته

  دها از جمله اقدامات كنوني انجام شده بود.هنگام وقوع پديده ريز گر
يدگي باشد. پيچنظام سالمت نظامي چند فاكتوري و حساس به شرايط فرهنگي كشورها مي گيري:نتيجه

تري دارد. مديريت روند رو به رشد ها نياز به مطالعات عميقاثرات ريز گردها بر ساختاري با اين مشخصه
هاي وزهاي آلوده در سال، افزايش تعداد شهرهاي درگير و وجود سازمانمراجعات بيماران، افزايش تكرار ر

هاي آمادگي، هماهنگي بين سازي وظايف و مسئوليتهاي علمي، شفافحلمختلف درگير مستلزم ارائه راه
  باشد.هاي توسعه انساني ميسازماني مطلوب، ارتقاي سالمت همگاني و شاخص

  
معلق، سالمت، بيماري قلبي عروقي، بيماري تنفسي، ايران،  هاي كليدي: ريز گردها، ذراتواژه

  تغييرات آب و هوايي
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  ها و باليادامپزشكان در فوريتنقش 
  ) DVM,MPH( سيد شهرام ميرزماني  

  معاون بهداشت ، اداره بهداشت، امداد و درمان نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران
ss.mirzamani@gmail.com 

 

 و زيستي ساز،انسان طبيعي، بالياي و هافوريت از ناشي هايآسيب و تلفات ميزان و فراواني :زمينه و هدف
اقب عو علل و به را همه توجه گذشته دهه چهار در نيز زيستمحيط و حيوان انسان، سالمت تهديدكننده فناورانه

است. وقوع حمالت بيوتروريستي پس  ساخته معطوف آنها به دامپزشكان در كاهش و پاسخ و دامپزشكي نقش و
)، ٢٠٠٣سارس( جمله از جديد قرن در بازپديد و نوپديد عفوني هايو شناسايي بيماري ٢٠٠١سپتامبر  ١١از 

 )،٢٠١٤)، ابوال(٢٠١٢)، كرونا(٢٠١٠)، دنگي(٢٠٠٩خوك()، آنفلوانزاي انساني با منشاء ٢٠٠٦آنفلوانزاي پرندگان(
 بيش را باليا و هافوريت در دامپزشكي نقش مفهوم و معني محيطي، هايفوريت همچنين و غيره و )٢٠١٥زيكا(

  است.  كرده تقويت گذشته از
تلف مخ باليايهمچنين . فوريت ها و باليا سهم مي برند در مشابهي پذيريآسيب انسان، حيوانات و طبيعت از

 اي كهجهان بهم پيوسته دربنابر اين . نمايد ايجاد انسان و حيوانات رفاه و سالمت بر مشابهي پيامدهاي مي تواند
ها و باليا سالمت در فوريت بيش از اين معقول نيست كه درباره ديگر ما در آن زندگي مي نمائيم، حاضر حال در

ا هم ب ارتباط و وابستگي بسيار تنگاتنگي هابومزيست و ها، حيواناتنانسا سالمتزيرا . به طور مجزا صحبت شود
ت سازي سالمتا با پياده ما استبه دستان همه مخلوقات خداوند بزرگ  و مهربان انهنگاه مظلومبنابراين، . دارند

ازي سايراني پيشرفت به ويژه يكپارچه -) همسو با رويكرد الگوي سبك زندگي اسالميOne Health(واحد 
 توان به آنها ها و باليا به اندازههاي عادي، فوريتدر وضعيت "به انسان، حيوان و طبيعت امدادرسانيزنجيره "

  . نمائيم و دردها و آالم آنها را كاهش دهيم كمك
 ذارتاثيرگ بالياي ها وخطر فوريت مديريت و كاهش دامپزشكي و دامپزشكان در هايدر اين مقاله درباره ظرفيت

 هايسازمان با و همكاري )VPH(عمومي حيوانات و انسان ها، دامپزشكي در خدمت بهداشت بهداشت اقتصاد، بر
 ها و آفاتبيماري و طبيعي بالياي به نسبت دامپروري صنعت پذيريآسيب در نهايت، درباره امدادرساني و

  .بحث خواهد شد ي از آنهاو پيشگيري، ارزيابي، مقابله و جبران خسارت ناش CBRNفرامرزي و تهديدات 
يت و ايمني، امن درباره نهايي گيريتصميم ها و باليافوريت در دامپزشكي نقش و مسئوليت اصلي يافته ها:

 يبرا بايد دامپزشكان. است هاي باقي مانده و زندهغذا و آب براي مصرف انساني و حتي خوارك و آب دام سالمت
 هاي دامي خامفراورده غيره؛ و ها،وحشباغ ها،مزارع پرورش و دامداري در بازمانده حيوانات درباره نظر اظهار

 يا و ها،ها، مراكز توزيع و خرده فروشيفروشگاه و منجمد، مواد سازيذخيره تاسيسات انبارها، در شده ذخيره
طول زنجيره تامين آب ديده به تعبير ديگر در ها و غيره در منطقه آسيبو خانه هامزارع، رستوران انبارهاي حتي

  .شوند و غذا فراخوانده
 ها و باليا مسئولين و عموم مردمآموخته، در فوريت اي و بسيارحرفه عضوي و شهروند يك عنوان به دامپزشك،
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 ماهرانه، مهارت آنها بايد خدمات باالي درجه به توجه با نياز دارند. صالح علمي مرجع عنوان به آنها مشاوره به
شود كه براي هايي ميارائه نمايند. اين خدمات شامل فعاليت ها و باليافوريت در همكارانه خود را و يكپارچه،

ها يا شرايطي كه دسترسي مواد غذايي با منشاء حيواني را براي جلوگيري، و يا محدود كردن، بروز تمام بيماري
 است.  شده طراحي مصرف انسان و يا انتقال بيماري هاي حيوانات به انسان را كاهش دهد،

 هاز جمل ها و باليافوريت در پيشگيري طب و ديدهحيوانات آسيب مراقبت و درمان هايفعاليت در دامپزشكان
 شيميايي، تهديدات و حمالت و رفع آلودگي آثار شناسايي، پيشگيري ها،بيماري برابر در حيوانات از حفاظت
 نبارشا تاسيسات و غذايي فرآوري كارخانجات غذايي مواد ازبازرسي  و )تروريستي( ايهسته و پرتويي زيستي،

  . باشندآفرين مينقش آلوده شده باشند، يا ديده آسيب است ممكن كه غذايي مواد
 هم اب زيستي مشترك و نزديكمحيط در كه حيوانات ها وانسان بين رشد به رو متقابل وابستگي گيري:نتيجه
پارچه و يك رويكرد يك به نياز وضوح به كه شودمي بهداشتي مشكالت و تهديداتبروز  باعث نمايندمي زندگي
 توقف و شناسايي عمومي، بهداشت بهبود در حياتي سهم و هافرصت تعهدها، دامپزشكان. باشدمي تريجامع

 غذا و آب عمناب كيفيت حفظ حيوانات، و انسان بين انتقال قابل هايهاي عفوني به ويژه بيماريبيماري گسترش
 تقاضاي سرعت به دارند. بنابراين، ها و بالياها در شرايط فوريتبوم زيست و وحش حيات سالمت ارتقاي و

 رشد حال در )Public-health veterinarians( عمومي بهداشت تخصص با دامپزشكان به آينده هايسازمان
 مواد ايمني مشكالت و زيستي، امنيت تهديدات حيوانات، و انسان بين انتقال قابل نوپديد هايبيماري. است

 ان،انس بهداشت معيارهاي با جهاني، پيچيده مشكالت بر تمركز با متخصص دامپزشكان نيازمند همه غذايي
  باشد. مي طبيعت و حيوان

 كه دهدنشان مي عمومي دامپزشكي در خدمت بهداشت آينده روند گزارش سازمان جهاني بهداشت، درباره
 مسائلي شامل ايجاد خواهد شد كه عمومي بهداشت خدمت در دامپزشكي اصلي معيارهاي در ايگسترده تغييرات

 آب به مربوط مشكالت هاي واگير،هاي غير بيماريفوريت به پاسخ در اين خدمات براي تقاضا افزايش جمله از
- بيماري و CBRNeاي، تهديدات هسته و صنعتي حوادث ها،زلزله ،)طوفان، سيل، قحطي، ، خشكسالي( هوا و

 داشت. خواهد وجود انسان توسط عمدي ايجاد شده يا تصادفي گيرهمه هاي

 بر مبتني آمادگي حيوان، بهداشت خدمات تقويت بايد بر كاهش ها و باليا در چهار مرحلهفوريت مديريت
 پيشگيري از براي آواره شده وآوري حيوانات تلفبه موقع با جمع پاسخمناسب،  شيوه به آموزش ارائه جامعه،
 اميد نژادهاي نهادها و عرضه براي الملليبين تجارت شامل پس از وقوع باليا موثر بازيابيو  ها،بيماري انتقال

خدمات  بنابراين، ادغام .ديده تمركز داشته باشدزيست منطقه آسيبمحيط با سازگار و فرهنگي نظر از مناسب
 در بايد دامپزشكي و دامپزشكان هاي مسئولاست و سازمان عمومي ضروري بهداشت سيستم در دامپزشكي

 .ايفاي نقش نمايد حين مراحل فوق

  
ها، باليا، آمادگي، دفاع شهري، پدافند غيرعامل، واژگان كليدي: دامپزشكي، دامپزشك، فوريت

  تيم واكنش سريع دامپزشكي.
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 عمد در مناطق شهريريزي بمنظور پيشگيري از حوادث صنعتي غير برنامه

 ٣، ميالد احمدي مرزاله٢، علي خدادادي زاده٢، شيوا يوسفيان٢*، حميد صفرپور١كتايون جهانگيري

  ها، دانشگاه علوم پزشكي زيست، گروه سالمت در باليا و فوريتيار دانشكده سالمت، ايمني و محيطدانش١
  شهيد بهشتي، تهران، ايران

ها، دانشكده سالمت، ايمني و ها، دپارتمان سالمت در باليا و فوريتاي تخصصي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي ٢
  هشتي، تهران، ايرانمحيط زيست، دانشگاه علوم پزشكي شهيد ب

  ها، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايراني سالمت در باليا و فوريت دانشجوي ٣

  
هاي اخير حكايت از رشد نگران كننده اين قبيل نگاهي به آمار حوادث صنعتي در سالو هدف: زمينه 

ب زياد فناوري اقتصادي و حوادث و افزايش آمار مرگ و مير دارد. اين افزايش حوادث گوياي سرعت و شتا
 ولي در ،پيوندداجتماع كشورها است. اگرچه برخي حوادث به دليل شرايط ناايمن محيط كار به وقوع مي

هاي خطاهاي انساني بيشترين علل حادثه .مواردي هم نوع رفتار كارگران و رفتار سازماني عامل حادثه است
صنعت اتفاق مي افتد. با وجود اين كه آمار دقيقي از درصد حوادث كار در بخش  ٥٠صنعتي بوده و حدود 

ولي ادامه وقوع اين نوع حوادث لزوم اتخاذ تدابير جدي براي  ،تعداد حوادث صنعتي در كشور وجود ندارد
كند. از آن جا كه برخي حوادث پيشگيري و رعايت استانداردهاي ايمني در صنايع مختلف را دو چندان مي

گردد و در مواردي نيز گاه به كم توجهي و سهل انگاري عوامل انساني باز مي مرگبار صنعتي در كشور
رسد با توجه به جمعيت زياد نيروي انساني شاغل در اين شود به نظر ميتجهيزات صنعتي حادثه ساز مي

 نصنعتي و همچنيها ضرورت دارد تا اصول و استانداردهاي ايمني گذاريبخش و از طرفي حجم باالي سرمايه
ريزي پيشگيرانه بخصوص در مناطق شهري بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و مديران، كارفرمايان، برنامه

كارگران و متوليان در واحدهاي صنعتي كشور نيز با احساس مسئوليت بيشتر براي پيش گيري از حوادث 
ي از حوادث صنعتي غير عمد ريزي جهت پيشگيربرنامهبنابراين هدف از اين پژوهش  .احتمالي تالش كنند
  باشد.در مناطق شهري مي

 ,Industrial Accident كليديهاي اين پژوهش يك مطالعه مروري روايي بود كه با استفاده از واژهروش كار: 

Industrial incident, Prevention, planning, Occupational Safety هاي هاي دادهدر پايگاهIranmedex, 

Magiran, SID,Google Scholar, Pubmed, Science Direct .جستجو و مورد بررسي قرار گرفت  
هاي مطالعات مختلف نشان داد كه رعايت نكردن اصول اوليه ايمني از داليل عمده وقوع يافته: هايافته

باشد، عالوه بر اين نبود عوامل بازدارنده و نبود افراد آموزش ديده، كمبود محسوس حوادث صنعتي مي
ازرسان و نبود نظارت كافي بر واحدهاي توليدي، عامل انساني و لزوم آموزش عوامل مهمي در تعداد كشته ب

توان برنامه ريزي كاهش شدگان و مجروحان حوادث صنعتي كشور است. همچنين در مورد نقش ذينفعان مي
ي و همكاري با ديگر خطر و پيشگيري از حوادث جهت آمادگي و نيز پاسخ مؤثر در برابر حوادث، هماهنگ
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شامل آگاهي از  هاي پيشگيري، آمادگي و پاسخ را نام برد. همچنين نقش مديرانذينفعان در تمام جنبه
ي مخاطرات و خطرات، ارتقاء فرهنگ ايمني مورد قبول، ايجاد سيستم مديريت ايمني و مانيتورينگ نحوه

باشد. به عالوه ل طراحي و اجراي مخاطرات ميكارگيري اصول تكنولوژي ذاتاً ايمن در مراحه اجراي آن، ب
هاي ايمني، تالش در هاي كارگر شامل عمل و اقدام در جهت اجراي فرهنگ ايمني، آموزش و روشنقش

هاي مطالعه برنامه باشد. بر طبق يافتهجهت آگاهي و جمع آوري اطالعات و انتقال و فيدبك به مديران مي
مرحله اوليه كه خود شامل تعهد، همكاري و  -١باشد: ج مرحله ميپيشگيري از حوادث صنعتي شامل پن

فاز بررسي شامل مشورت با ذينفعان كليدي، بررسي اثرات بالقوه حوادث، فهم چارچوب  -٢باشد. مشاوره مي
فاز توسعه و تكامل شامل: مرور الزامات سياسي، مشورت با ذينفعان  -٣قانوني، تعيين منابع در دسترس 

فاز اجرا  -٤ها، انتخاب اجزاء مؤثر و سازگار برنامه ناسب بودن استراتژيهاي توسعه، تعيين اولويتكليدي، مت
شامل منابع ايمن (كاركنان، تجهيرات و غيره)، دسترسي به اطالعات و به اشتراك گذاشتن آن، ايجاد ساختار 

فاز مرور  -٥ديران، ملزومات اجرايي مديريتي و قانوني، بهبود اجراي برنامه بوسيله ديگران مانند رهبران و م
  و اصالح.

يزي جهت ربرنامهتواند به وسيله ارزيابي ريسك جامع و مؤثر، افزايش خطر حوادث صنعتي مي گيري:نتيجه
و در اين راستا ضمن ارائه  هاي محافظتي و ايمني شعلي براي ارتقاء سالمت كاهش يابد.آموزش استراتژي

كاربردي كردن آن، بررسي دقيق تجهيزات ايمني با استفاده از تكنولوژي ذاتاً هاي ايمني صنعتي و آموزش
ريزي جهت پيشگيري از و در نهايت برنامهدر تمامي مراحل طراحي و اجرا  هاي متوليانايمن و نظارت

-ميت اين است كه مشاركت و مسئوليتدر مجموع نكته حائز اه .ناپذير استحوادث صنعتي ضرورتي اجتناب

ري تمامي ذينفعان اعم از دولت، مديران و كارگران در برنامه ريزي جهت پيشگيري از حوادث صنعتي پذي
  باشد.ضروري مي

  
  ريزي، ايمني شغلي، ايرانحوادث صنعتي، پيشگيري، برنامههاي كليدي: واژه
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  ي زنان در بالياهافرصتو  هايتوانمندتبيين نيازها، 
 ١، علي خدادادي زاده١، شيوا يوسفيان*ساناز سهرابي زاده

دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران * 
sohrabizadeh@sbmu.ac.ir 

  ها، دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست، دانشگاه علوم پزشكي ي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي ١
 شهيد بهشتي، تهران، ايران

  
ايران، يكي از كشورهاي پرمخاطره جهان از نظر رخداد بالياي طبيعي است. از طرفي يكي  زمينه و هدف:

ساساز مهم سيب پذيري در بترين و ح سيت ترين ابعاد آ شديمالياي طبيعي، فاكتور جن ستا، . با در اين را
يت ها و ظرف ياز ماعي ن ـــرايط اجت يت، ش به اين واقع كافي  نا جه  فاوت اســـت و تو هاي هر دو جنس مت

بهمخاطره جاد آميزي را  گام رخ دادن باليا اي مايمويژه هن ها و دين ياز هدف تبيين ن با  ـــر  حاض عه  طال . م
  ايران انجام گرديده است. ي زنان در بالياي پيشينهاتيظرف

پژوهش حاضر در دو مرحله به انجام رسيد كه مرحله اول تحليل متون و اسناد موجود و مرحله  روش كار:
ـــديمدوم مطالعه كيفي با روش تحليل محتوا  ـــاحبهاز طريق  هاداده. جمع آوري باش ي عميق نيمه هامص

توا با نيز از روش تحليل مح هادادهبراي تحليل ساختاريافته با متخصصين و مطلعين كليدي صورت گرفت. 
  رويكرد گرانهيم استفاده شد.

نتايج حاصــل از مرور متون بيانگر عدم اجراي تحليل جنســيتي در بالياي پيشــين و ناكافي بودن  ها:يافته
ــديمي موجود ادادهي هاگاهيپااطالعات مرتبط در  ــوع يا طبقه از  ٤. عالوه بر آن، باش ي كيفي هادادهموض

نيازهاي سـالمت، و توانايي  اجتماعي، نيازهاي اقتصـادي،-اسـتخراج گرديدند كه عبارتند از عوامل فرهنگي
  .حوادث و باليامديريت 

سيتي در باليا و لزوم تأمين  گيري:نتيجه شكاف اطالعاتي در حيطه تحليل جن ضر بيانگر  نتايج مطالعه حا
ي هابرنامهي آنان است. لذا، وارد نمودن زنان به هايتوانمندگيري از نيازهاي زنان و دختران در باليا با بهره 

  آوري را تسريع بخشد.سرعت حركت جامعه به سمت تاب توانديمي پس از باليا، اتوسعه
  

  هاي كليدي: زنان، باليا، توانمندي، نيازواژه
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  ي انبوه: توجه به نقش چارچوب كاهش خطر سندايهاييگردهماكاهش خطر 
  *سيد محسن حسيني بروجني

  ي سالمت در باليا و فوريتها، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشجوي *

  
هاي عفوني و غير عفوني با مخاطرات و حوادث از جمله تهديدات بيماري ي انبوه از هر نوعهاييگردهما

هاي عفوني، تاثيرات بر نظام ســالمت مســئولين جوامع ميزبان بر بيماريهمراه اســت. بيشــترين تمركز 
ورود و  هاييگردهماي اصلي در اين هاينگرانوكيفيت ارائه خدمات محلي و تهديدات سالمت بوده است. از 

ــت. عالوه بر بيماري ــركت كنندگان اس ــهاي عفوني، انتقال بيماريهاي عفوني بين ش ــي ازهابيآس  ي ناش
گرما يا سرماي شديد)، حوادث ترافيكي، رخدادهاي تروريستي و ( يجومواجهه با شرايط نامساعد ازدحام، 

  ي انبوه مشاهده شده است.هاييگردهماوقوع باليا در 
سم را يادآوري موارد مذكور اهميت برنامه سطح و پيچيدگي خدمات كنديمريزي قبل از برگزاري اين مرا  .

ــكي مورد نياز در  ــالمت در برنامههاييگردهماپزش ــورتي كه نظام س ــت و در ص ريزي ي انبوه متفاوت اس
ضعيت سخ به وقوع و شد برگزاري و پا سمي ناتوان با سي در چنين مرا به مرگ و ابتالي  توانديمهاي اورژان

  تعداد زيادي از افراد و هدررفت منابع شود.
ل بنيادين بوده و الزم است ذي نفعان ي بين بخشي اصهايهماهنگريزي برگزاري تجمعات انبوه، در برنامه

سنداي،  صورت هماهنگ عمل كنند. با در نظر گرفتن چارچوب كاهش خطر  سم تعيين و به  برگزاري مرا
هماهنگي اقدامات پيشـــگيرانه و پيش فعال نيازمند اتخاذ رويكرد تمام مخاطرات بر مبناي مشـــاركت بين 

سيب ست. توجه به آ شي ا شركت كنندبخ بيني احتمال مواجهه با مخاطرات و تقويت ه، پيشپذيري افراد 
سم را كاهش دهد. ظرفيت سازي در زمينه منابع  توانديمهاي جامعه ميزبان ظرفيت خطر برگزاري اين مرا

سان ساخت( يان سعه زير صين در زمينه تجمعات انبوه)، تو ص سالمت آموزش و تربيت متخ ها و تقويت نظام 
  انبوه بوده و بعد از آن نيز براي جامعه ميزبان باقي خواهد ماند.به عنوان ميراثي از گردهمايي 

  
شي، چارچوب كاهش خطر هاييگردهماي كليدي: هاواژه ي انبوه، كاهش خطر، هماهنگي بين بخ

  سنداي
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ارائه خدمات سالمت باروري در باليا در كشور جمهوري اسالمي ايران: گذشته، 
  حال، آينده

  ٣، فاطمه نوري، شيرين شهبازي صيقلده٢*، وحيد قنبري١علي اردالن

  دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران. ١
  علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانها، دانشگاه ي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي ٢

ها، دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست، دانشگاه علوم پزشكي شهيد ي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي ٣
 بهشتي، تهران، ايران

  
پذيري در . اين آسيبباشنديمپذير در جوامع ي آسيبهاگروهبه عنوان يكي از  دختران و زنان زمينه و هدف:

 خدمات ارائه در اختالل و تحت تاثير حوادث و باليا جوامع اجتماعي و اقتصادي يهاساختزير تخريب باليا با
 يدتاك ي،خدمات سالمت بارورارائه بر  در زمان بروز باليا، حال،با اين يابد.درماني موجب افزايش مي و بهداشتي

هدف مطالعه حاضر تدوين راهكارهايي به منظور ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سالمت باروري در  .شودينمزيادي 
  .باشديمكشور جمهوري اسالمي ايران 

با استفاده  هادادهآوري . جمعباشديمي امرحلهچند  مطالعه حاضر از نوع مطالعات تركيبي با رويكردروش كار: 
هاي علوم پزشكي از بالياي اخير مراكز بهداشتي و دانشگاه هايرور گزارشاز مرور متون، ارزيابي اسناد گذشته، م

ي گذشته در وزارت هاسالو مصاحبه با مديران و كارشناسان ارائه دهنده خدمات سالمت باروري در باليا در 
روش  با استفاده از هادادهبهداشت درمان و آموزش پزشكي و جمعيت هالل احمر ايران انجام گرديد. تحليل 

  تحليل محتوي قراردادي اجرا گرديد.
ي گذشته شامل عدم هماهنگي هاسالمشكالت و موانع ارائه خدمات سالمت بهداشت باروري در باليا در ها: يافته
ي مسئول و پشتيبان، عدم توجه به نيازهاي خاص زنان در باليا، در اولويت نبودن هاسازماني موجود در هابرنامه

گيري از بارداري در روزها و ساعات اوليه امداد رساني، نبود مكان و امكانات مناسب جهت ارائه توزيع وسايل پيش
خدمات سالمت باروري در باليا، آمادگي ناكافي پرسنل در ارائه خدمات، ترس اجتماعي از گزارش مشكالت 

با پيامدهاي ارائه خدمات  مرتبط با سالمت باروري رخ داده در زمان باليا، نبود شواهد عملي كافي در ارتباط
  بهداشت باروري در باليا بودند.

به منظور ارتقاء كيفيت ارائه خدمات در جنبه بهداشت باروري در باليا اين موارد به عنوان  رسديمبه نظر بحث: 
آوري ي همكار و پشتيبان ارائه دهنده خدمات سالمت باروري قرار گيرد: توسعه جمعهاسازماناولويت اقدام 

توان  گيري ازو تحقيقات مر تبط با اين موضوع، تدوين يك برنامه مشترك و ارتقاء آمادگي سازمان و بهره هاداده
  ي مردم نهاد، حساس سازي مديران در ارتباط با اهميت اين موضوع در زمان ارائه خدمات در باليا.هاسازمان

  
  ت.، بهداشت باروري، مشكالهابرنامهي كليدي: باليا، هاواژه
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ايمني، بهداشت و محيط بررسي نگرش وآگاهي پرستاران و ماماها از اصول 
  در باليازيست 

  ، فروزنده جنت، بهشته جبلي*الهام قازانچايي

  دانشگاه اصفهاناي مديريت سالمت در باليا وفوريت ها، پژوهشگاه شاخص پژوه،  *دانشجوي 
el_gh2008@yahoo.com 

  

، در راستاي تحقق آرمان باشديمنابع و سرمايه در اختيار سازمان م نيترنيروي انساني با ارزش  :زمينه و هدف
ارائه خدمات مبتني بر توسعه پايدار، برخورداري از محيط زيست سالم و ايجاد محيط كاري ايمن براي كاركنان 

 طريق زا انساني نيروي از صيانت و  اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست ازي و ارتقاء فرهنگدر باليا و نهادينه س
 يهاجنبه ارزيابي و بهداشتي و ايمني يهاسكير ارزيابي و خطرات و شناساييها مهارت ارتقاء آموزش،  كار و ساز

 و اضطراري شرايط مديريت برنامه تدوين و تهيه و) بحران و تغيير معمول،( شرايطي در هر زيست محيطي
مطالعه با هدف بررسي وضعيت نگرش و آگاهي به اصول ايمني، بهداشت  نيا .باشديم ضروري بحران وضعيت  رفع

 هامارستانيو محيط زيست در باليا در پرستاران و ماماهاي دو بيمارستان دانشگاهي شهر تهران انجام شد. ب
و اهميت زياد ايمني بيماران و كاركنان، ايمني حريق در مراكز  اعتباربخشي سازي استانداردهايبدنبال پياده

  درماني و محيط زيست از نظر پسماندهاي عفوني وفاضالب ها اهميت دارد.
 و رشآ دانشگاهي دولتي بيمارستان دو در شاغل ماماهاي و پرستاران. است مقطعي توصيفي مطالعه: كار روش  

 بزارا. كردند) شركت پاييز فصل( ماهه سه زماني بازه يك در  سرشماري صورت به تهران شهر دانشوري مسيح
سؤال كه آگاهي پرستاران و ماماها  ٢٠د كه حاوي سواالتي داراي بو ساخته محقق پرسشنامه اطالعات آوري جمع

پرستاران و سؤال كه نگرش  ٢٤. و داراي كنديو امنيتي بررسي م يارا در چهار حيطه آموزش، مديريتي، حرفه
/. ٨٣اين پرسشنامه را از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد ( ييايماماها را در يك طيف ليكرت بررسي نمود. پا

  درصد) و روايي آن به صورت محتوايي با نظر افراد خبره صورت گرفته است.
ي ثبت دارند ولي آگاهنگرشي م  زيست محيط و بهداشت ايمني، اصول نشان داد كه كادر درمان در مورد: هاافتهي

دركالس هاي اموزشي  اند وشركت نداشته حوادث و باليا. در مانورهاي انددهيو آموزش الزم را دراين زمينه ند
  اند. ونمي توانند در اين موارد تصميم گيري مديريتي صحيح داشته باشند.شركت نداشته

 ريزي برنامه نيازمنددرصد پرسنل درماني در اين مراكز  ٨٧طبق نتايج بدست آمده به طور متوسط گيري: نتيجه
 هامارستانيسطح ب در مانورها برگزاري و آموزش جهت حوادث و باليا مديريت امر متولي يهاسازمان نظارت و
  .شوديكنان درماني م. اجراي برنامه مديريت ايمني و باليا موجب افزايش آگاهي و نگرش كارباشديم
  

  زيست، باليا، پرستاران، ماماها محيط و بهداشت ايمني، : نگرش، آگاهي، اصولكليدي هايواژه
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  مدل سازي و شبيه سازي تأثير تغييرات اقليم بر سالمت همگاني
  *حامد محمدي 

  هاتيفورسالمت در باليا و  ي تخصصي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان و دانشجوي 

  
ي هاباشد كه در دههها ميوقوع بالياي طبيعي جزئي جدائي ناپذير از زندگي روزمره انسانو هدف:  زمينه

شدت و فراواني آن ست اخير  ست. تغيير اقليم و اثرات زيانبار آن هم يكي از اين د شته ا ها رو به تزايد گذا
سارات زيان باري بر  ست كه خ سعه را به مخاطره ميباليا ا شته و تو تغيير اقليم يعني هر  .اندازدجامعه گذا

ـــعيت ميانگين آب و هوايي، كه در طوالني ـــخص در الگوهاي مورد انتظار براي وض مدت در يك تغيير مش
منطقه خاص يا براي كل اقليم جهاني، رخ بدهد. امروزه تغييرات آب و هوايي به وجود آمده براي انســان و 

ها و مخاطراتي را به دنبال داشــته اســت. شــواهد از وقوع پديده تغيير اقليم در ايران خبر ســكطبيعت ري
سيلدهد. بارشمي شكهاي ناگهاني و  سا، تغيير الگوي بارش كشور، خ ، هاي گردوغبارايجاد پديدهسالي، آ

ي شــهرها در وخشــك، كاهش فراواني برف در كشــور و افزايش متوســط دماي برخبارش برف در نقاط گرم
شانهسال ست كه به گفته اقليمهاي اخير، از بارزترين ن سان، تكراهاي دگرگوني اقليمي در ايران ا ر و شنا

ــان ــك» تغيير اقليم«دهنده وقوع قطعي پديده تداوم آنها، نش ــت. ريس ــي از تغييرات در ايران اس هاي ناش
ـــتدهند. لحاهاي زماني و مكاني مختلفي رخ مياقليمي در مقياس ـــياس هايي براي مقابله با ظ نمودن س

سوب مي سك مح شود كه منعكس كننده مديريت منابع با در تغييرات اقليمي يك امر مهم در مديريت ري
  .باشدنظر گرفتن عدم قطعيت مي

 GCMهاي گردش عمومي هوا هاي پيش بيني تغييرات اقليم، استفاده از خروجي مدليكي از روش روش:
ها، قابل اســتفاده براي مطالعات محلي و ايســتگاهي به قدرت تفكيك پايين اين مدلاســت. ولي با توجه 

كرد شود رويهاي ريزمقياس نمايي آماري و ديناميكي براي حل اين مشكل بكار گرفته ميباشند. روشنمي
  نخست بااستفاده از مولدهاي تصادفي آب وهوايي است.

براي شهر تهران، از مولد  GCMهاي ده مدل ائي خروجيدر اين تحقيق براي ريزمقياس نم :نتيجه گيري
هاي آب براي توليد داده RCPsاستفاده شده است. سناريوهاي انتشار جديد  LARS-WG 5آب و هوائي 

ـــتي آينده نيز ازروش  ٢٠٢٠-٢٠٥٠و هواي  ـــت. براي تعيين اثرات بهداش ـــده اس مد نظر قرار گرفته ش
Artificial Neural Network  ــتفاده ــت. خروجياس ــده اس ــان ميش دهد اين روش ابزار هاي مدل نش

  باشد.هاي آتي ميمناسبي براي پيش بيني اثرات تغيير اقليم بر سالمت در دهه
  

 سازيسازي، مدلتغيير اقليم، سالمت همگاني، شبيه هاي كليدي:واژه
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  هاي نوين در مديريت حوادث و باليا فناوري
  ٢، اعظم اروجي١مصطفي لنگري زاده

  دانشگاه علوم پزشكي ايران ١
  دانشگاه علوم پزشكي ايران ٢

  
اند و كاربردهاي آنها در پزشكي و سالمت مورد توجه قرار گرفته ١٢سيمهاي حسگر بيهاي اخير شبكهدر سال

هاي قديمي دارند از جمله سهولت مزاياي زيادي نسبت به شبكه WSNبه سرعت در حال افزايش است. 
استفاده، كاهش خطر خرابي، راحتي بيمار، امكان ارائه مراقبت با هزينه كم و قابليت استفاده در هر مكان. در 

  برداشته شد. ١٣سيم گام بلندي در راستاي احقاق پزشكي از راه دورهاي حسگر بيواقع با ظهور و توسعه شبكه
، سيستم ١٤كند كه اكثر آنها مانند پالس اكسيمتر، تپش نگاري مختلفي كار ميسيم با حسگرهاشبكه حسگر بي

توان حجم مي WSNو غيره براي كاربردهاي حوزه پزشكي بسيار مفيدند. در واقع با استفاده از ١٥ثبت حركت 
يق رزيادي داده در مورد وضعيت فيزيكي، فيزيولوژيكي، رفتاري و شناختي افراد جمع آوري كرد و از اين ط

  كيفيت مراقبت و نظارت را بهبود بخشيد.
اي از چند حسگر سيم ساختار مشتركي وجود دارد. در اغلب موارد مجموعهدر كاربردهاي شبكه حسگر بي

شود. در پزشكي، شبكه بدن امكان گفته مي ١٦شود كه به آن شبكه بدنوجود دارد كه توسط بيمار حمل مي
ر گيري عالئم حياتي بدن و دكند (اندازههايي كه توليد ميد همچنين دادهكنپايش پيوسته افراد را فراهم مي

تري از شرايط بيمار داشته باشد. شود كه در زمان درمان، پزشك ديد روشنهاي زماني مختلف) باعث ميبازه
رائه يك اتوان توسط يك تلفن همراه يا وسايل ارتباطي ديگر به يك مركز اورژانس يا ها را حتي مياين داده

يا  ١٩، كاشتني١٨يا روي بدن ١٧در پزشكي به دو دسته پوشيدني WBANدهنده مراقبت فرستاد. كاربردهاي 
  .شوندتقسيم مي ٢٠داخل بدن

  
  : فناوري، مديريت، حوادث و بالياهاي كليديواژه

   

                                                
12 Wireless Sensor Network (WSN) 
13 Telemedicine 
14 Electrocardiograph 
15 Motion-capture 
16 Body Area Network (BAN) 
17Wearable wireless sensor network 
18 On-Body 
19 Implantable wireless sensor network 
20 In-Body 
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 مؤثرها: شاخصهاي يتفورو  تجارب آموزش مجازي دنيا در سالمت در باليا
  آموزش الكترونيكي

 ١زهرا اسكندري ،١پروين شفيعي مقدم ،*زهره قميان

 ي،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشت ايمني ومحيط زيست، دانشكده سالمت، *استاديارگروه مديريت سالمت در باليا، 
  zghomian@gmail.com.ايران  تهران،

دانشگاه علوم پزشكي شهيد  ايمني ومحيط زيست، دانشكده سالمت،ها، ي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي ١
 ايران تهران، بهشتي،

  
يم. اهاي الكترونيكي و كاربردهاي متعدد آن بودهدر چند دهه اخير شاهد رشد فزاينده ابزاري زمينه و هدف:

ها بصورت ايجاد آموزش از راه دور گام موثري در در حيطه آموزش نيز ورود اين ابزارهاي و بكارگيري آن
جازي از جمله هاي اخير توسعه آموزش مكه در سال طوريه رشد و ارتقاي كمي آموزش داشته است. ب

ته هاي وابسهاي اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است. در عرصه باليا و تخصصيسياست
نيز نرم افزارهاي متعدد آموزش مجازي، و محتواي الكترونيكي توليد شده است. بهره برداري اثربخش از اين 

هاي علمي است. اين مقاله با مند زيرساختروش آموزشي در باليا بسيار حائز اهميت و در عين حال نياز
هاي آموزش الكترونيكي عمومي و تخصصي در هدف بررسي و شناخت تجارب جهاني در بكارگيري نوآوري

  باشد.باليا مي
هاي بانك اي و جستجوي در اينترنت واز طريق مطالعات كتابخانه اين مطالعه به روش مروري و روش كار:

 .تدوين گرديده است Springer, Google Scholar, Sciencedirect ،PubMedاطالعاتي معتبر نظير 
  طور كامل مطالعه و تحليل گرديد.ه مقاله بدست آمده ب ٥٠مقاله از  ٣٥در نهايت 

كي هاي الكترونيهاي موجود در بكارگيري نوآوريدر اين مقاله سعي شده است تا با توجه به چالش ها:يافته
هاي اجتماعي از طريق تلفن هاي الكترونيكي، آموزش در شبكهازي راه دور، آموزشهاي مجاعم از آموزش

هاي مختلف در آمادگي و پاسخگويي جوامع در باليا همراه، به بررسي تجارب موفق كشورها و سازمان
 هاي گروههايي از جمله محتواي آموزشي استاندارد، و متناسب با ويژگيپرداخته و نسبت به ارائه شاخص

  هدف آن اقدام نمايد، تا بتوان از نتايج ارزنده آن براي سوانح پيش رو بهره جست.
با توجه به نيازهاي اجتماعي و تخصصي در ارتقاي دانش باليا، توسعه آموزش مجازي در اين  نتيجه گيري:

را  نعرصه، شكاف بين دانش و عملكرد را با سرعت بيشتري كاهش داده و دسترسي طيف وسيعي از ذينفعا
نمايد. توجه به تجارب جهاني، اثربخشي آموزش مجازي در باليا را با كمترين چالش پيش خواهد فراهم مي

  برد.
  

  برنامه آموزشي. : آموزش مجازي، آموزش سالمت در باليا،واژگان كليدي
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  هايتفوري پژوهشي عرصه سالمت در باليا و هاچالش
  ١اسكندري، زهرا *زهره قميان

  ها، دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست، دانشگاه علوم پزشكي *استاديار گروه سالمت در باليا و فوريت
  zghomian@sbmu.ac.irشهيد بهشتي، تهران، ايران

  
چهار مرحله پيشگيري،  در باليا مديريت چرخه مطابق با در باليا ي عرصه سالمتهاپژوهش زمينه و هدف:

ي اين حيطه و بهره برداري از نتايج آن در راستاي هاپژوهشاهميت  .شوديمانجام  آمادگي، مقابله و بازسازي
باشد. با توجه به اهميت بعد انساني و نقش يمارتقاي عملكردي در باليا و كاهش مرگ و مير و خسارات 

ي متعدد يهاچالشو البته با  اين عرصه ضروري در و مستندات علمي شواهد ر باليا، افزايشنظام سالمت د
هاي ارتقايي، مسير هموارتري را براي پژوهشگران اين يزيرتواند در برنامه يمهمراه است، و شناسايي آنها، 

براساس مراحل چرخه ي پژوهش سالمت در باليا و هاچالشبررسي  هدف با حاضر عرصه فراهم آورد. مطالعه
  .است مديريت باليا انجام شده

 هاييگاهپا در ي و اينترنتياكتابخانه جستجوي با كه است مروري تحقيق مطالعه اين روش كار:
GOOGLE SCHOLAR, PUBMED, SCOPOS كامل طور به مقاله ١٠ در نهايت. شده است انجام 

  .گرفت قرار تحليلمطالعه و  مورد و انتخاب پژوهش موضوع با ارتباط در
ي عمومي و هاچالشي پژوهشي شناسايي شده در سالمت در باليا در دو دسته اصلي هاچالش ها:يافته

ي عمومي مهمترين چالش پژوهش مربوط به اخالق در باليا بوده، هاچالشاختصاصي طبقه بندي گرديد. در 
 هاي اطالعاتييگاهپاتندات، منابع و ي اختصاصي نيز براساس مراحل باليا؛ دسترسي به مسهاچالشو در 

ين ايمني و امنيت پژوهشگر، احتمال آسيب به نمونه پژوهش، و تأمسازماني، حضور در محل حادثه، 
ي بودن موضوعات باليا، و ارتباط اين ارشتهزماني از موارد مطرح است. همچنين با توجه به بين  محدوديت

ي پژوهشي براي تسهيل در هانامهاشت و درمان، تعامل و تفاهم حيطه با ساير سازمانها به ويژه نظام بهد
  و اطالعات سازماني ضرورت دارد. هادادهگذاري بهره برداري و به اشتراك

ن در باليا، تدوي هاپژوهشجهت توليد مستندات علمي مبتني بر شواهد و ارتقاي كيفي  گيري:نتيجه
  منجر به ارتقاي اثربخشي پژوهش خواهد شد. ي پژوهشي الزم وهامهارتچارچوبي جهت ارتقاي 

  
  : باليا، مبتني بر شواهد، سالمت، پژوهش درحوادث و باليا، اخالق در پژوهشواژگان كليدي
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 الگوي رديابي بيمار در حوادث طبيعي براي ايران: مطالعه دلفي

  ، محمود كيوان آرا، رضا صفدري، محمدحسين يارمحمديانناهيد توكلي

  
رديابي مصدومان در حوادث شناسايي و ثبت نام مصدومان، ثبت اطالعات و وضعيت  زمينه و هدف:

ي آنها از يابدنبال كردن و مكان  شان، اولويت بندي براي تخليه از صحنه حادثه با توجه رنگ ترياژ،پزشكي
 باشد. هدفصحنه حادثه تا رسيدن به مركز مراقبتي و سپس تا انتهاي دوره درمان و وضعيت ترخيص مي

  از اين مطالعه ارائه الگوي سيستم رديابي بيمار در حوادث طبيعي براي ايران است.
هاي بتدا سيستمانجام شد. ا ١٣٩٥پژوهش حاضر از نوع كاربردي بود كه به روش دلفي در سال  روش كار:

رديابي بيمار در حوادث و فوريتها در كشورهاي آمريكا، انگلستان، ژاپن، تركيه و ايران با استفاده از منابع 
اي چاپي و الكترونيكي، مكاتبه با سازمانها و نويسندگان مقاالت مطالعه و گردآوري و مقايسه شد. كتابخانه

د كه روايي آن توسط اساتيد سنجيده شد. سپس الگوي اوليه ها فرم استخراج داده بوابزار گردآوري داده
سيستم رديابي بيمار در حوادث طبيعي طراحي شد و اعتبارسنجي آن از طريق تكنيك دلفي در سه راند 

هاي ساير كشورها با استفاده از تحليل محتوا و رسم ها در مرحله بررسي سيستمانجام شد. تحليل داده
هاي مطالعه شده و در محله اعتبارسنجي با استفاده وجوه اشتراك و افتراق سيستمجداول تطبيقي و تعيين 

  انجام شد. spss از آمار توصيفي (تعداد، درصد و ميانگين) و نرم افزار
در الگوي اوليه پيشنهادي براي ايران سه حيطه شامل محتوا، وظيفه و فناوري سيستم رديابي به  ها:يافته

هاي سه گانه، در راند دوم ذاشته شد. پس از تحليل نظرات خبرگان و توافق حيطهنظرخواهي از خبرگان گ
زير حيطه به نظرخواهي گذاشته شد. پس از انجام راند دوم و سوم نهايتاً در  ١٣٦اين سه حيطه در قالب 

زيه زيرحيطه دسته بندي شد. تج ١٠ها در قالب سه حيطه و مؤلفه توافق جمعي بدست آمد. داده ١٢٧مورد 
هاي جمع آوري شده از نظرات اعضاي پانل در جدول ارائه گرديده هاي آماري توصيفي بر روي دادهو تحليل

  است.
كشور ايران فاقد روند منظم براي مستندسازي اطالعات مصدومان ناشي از حوادث طبيعي  گيري:نتيجه

انه و موثري جهت ارتقاي فرآيند تواند اقدام بشردوستباشد و ارائه الگوي سيستم رديابي بيمار ميمي
شناسايي، مراقبت، تخليه و انتقال مصدومان از صحنه حادثه، مستندسازي و پيگيري شرايط پزشكي و مكاني 

  آنان باشد.
  

  هاي كليدي: رديابي، مصدومين، حوادث و باليا، دلفيواژه
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  ارائه مدل آموزش كاهش خطر باليا 
  ١ي ، ناهيد *سيد حسام سيدين

  رساني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايرانها، دانشكده مديريت و اطالع*دانشيار، دپارتمان سالمت در باليا و فوريت
رساني، ها، دانشكده مديريت و اطالعها، دپارتمان سالمت در باليا و فوريتي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي  ١

  انشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايراند

  
و  ياچند مخاطره يكردهايبر رو يمبتن ومحور و مردم رانهيشگيپ كرديرودر حال حاضر،  زمينه و هدف:

ر خطرپذيري و آمادگي در برابر باليا، د كاهش ، با اقداماتي متمركز بر مرحله پيشگيري،ريو فراگ يچندبخش
دارد كه شامل ارزيابي،  ياژهيجايگاه و خطر تيريمد ،رويكرد مدرناين  در .باشديمقالب مديريت باليا مطرح 

. آموزش از جمله باشديكاهش خطرپذيري مبر اثرگذار  يهايهمراه با استراتژ خطرو كنترل  يبند تياولو
 از . چارچوب سنداي نيز بر استفادهباشديمهاي بسيار اثربخش و كارا در حوزه مديريت خطر استراتژي

باليا تاكيد شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف  برابر براي آمادگي و كاهش خطرپذيري در آموزش و دانش
  كاهش خطر بالياي طبيعي انجام شده است. آموزشي هاياستراتژتعيين 

مند متون استفاده شد. در اين مرور بعد از از مرور نظام آوري دادهدر اين مطالعه جهت جمع روش كار:
 web of science science directي داده هاگاهيپااستراتژي جستجو،  تعيين واژه هاي كليدي و تهيه

(elsevier)- proquest- pubmed- Scopus- Google scholar- ovid-  مقاله  ١١٥٣بررسي و تعداد
سپس تحليل ي پژوهش وارد و هادادهمرتبط در جدول استخراج  مقاله ٤٠اطالعات يافت وبعد از بررسي، 

  شد.
ي آموزشي كاهش خطرپذيري دركوريكولوم هابرنامهي آموزشي به صورت گنجاندن هاياستراتژ :هاافتهي

مي عالي بصورت رس آموزش مؤسساتو  هادانشگاهمانند  پيشرفته آموزشي سطوح پايه مانند مدارس و سطوح
هاي اوليه به اولين پاسخ كمك شآموزبه بهداشت كاران و سيستم بهداشتي مانند  آموزشو غير رسمي، 

ي هادهنده حفظ امنيت و مراقبت نيمأمورپليس و  نيمأمورنشانان،  آتش و مراقبين بهداشتي، هادهنده
ي و بهداشت عمومي، ارتقائ مشاركت متخصصان بهداشت در پزشك ي پرستاري،احرفه آموزش ،هاخانواده
افزارهاي آموزشي توسط (مركز ديتاي باليا يا همان ي سالمت كاهش خطر باليا، تهيه نرمهاجنبه آموزش

ي ها و ابزار آموزشي اجتماعي، استفاده از ساير روشهاشبكههاي قابليت مركز رجيستري باليا)، استفاده از
، برپايي هاپازل ، نقاشي،هايباز ي مصور، جزوات آموزشي، آوازها و سرودها،هاكتابمانند ويدئو، پوستر، 

 ي كامپيوتري وهايباز، هارقابتبحث و گفتگو با همساالن، تمرينات و مانورها،  ،پوسترها ،هانمايشگاه
هاي آموزشي،  CDمرتبط با باليا، بازديد از فيلد، استفاده از  مؤسساتزلزله و  مؤسساتبازديدهاي علمي از 

تمرينات ايمني به همراه ي انجمن اوليا و مربيان مدارس، شركت در هاگروههاي درآموزش هاخانوادهشركت 
يم هاباشگاهها و تجمعات هفتگي و ماهانه آپارتمان، مساجد و گردهمايي آموزشفرزندانشان، شركت در 
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  .باشد
ا هنقاط ضعف و قوت جوامع خود از استراتژي كشورهاي مختلف با توجه به مخاطرات خاص و گيري:نتيجه

اهش ك آموزشهاي . در كشور ما نيز فعاليتاندكردهتفاده كاهش خطر باليا اس آموزشو ابزار مختلفي براي 
هاي آمادگي و كاهش بيشتر فعاليت ريتأثخطر باليا آغاز شده است، اما اين اقدامات كافي نبوده و جهت 

دن اين ش ترگستردهها و ابزار آموزشي موثرتر و كارامدتر، خطر باليا نياز به تعيين و استفاده از استراتژي
هاي مختلف درگير در حوزه اقدامات در تمامي سطوح جامعه و همچنين همكاري و هماهنگي سازمان

  .باشديممديريت باليا 
  

  ي آموزشيهاياستراتژ، ، كاهش خطرآموزش ،ي طبيعيباليا ي كليدي:هاواژه
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 نقش بسيج اطالع رساني در شناخت خطر حوادث و باليا

   هرمز سنائي نسب

     بقيه ا.(عج)، تهران، ايرانعلوم پزشكي دانشگاه ، دانشكده بهداشت گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، دانشيار
Email:sanain20@yahoo.co.in  

  
اكثر بسيج هاي اطالع رساني پيرامون خطراتي كه سالمت مردم را تهديد مي كنند فعاليت  زمينه و هدف:

ها را به خود معطوف كرده است. هاي اخير به طور گسترده اي نظر عموم و رسانهن خطرات در سالدارند. اي
شد. هدف از  سالمت با شتي و درك خطرات مربوط به  شتي، انجام رفتارهاي بهدا سيج بهدا هدف از ايجاد ب

  رساني در شناخت خطر حوادث و باليا است.اين مقاله، تعيين نقش بسيج اطالع
رســاني مي تواند به پس از تنظيم اهداف كلي و اختصــاصــي، مداخالت مربوط به بســيج اطالع روش كار:

ــاخص هاي فردي و اجتماعي در يك جامعه در  ــنجش ش ــورت يك مطالعه نيمه تجربي قبل و بعد و س ص
ــتفاده از روش هايي مانند بحث گروهي با  ــد. اين مداخالت تركيبي بوده و مي تواند با اس معرض خطر باش

ههايي از جامعه در معرض خطر، استفاده از رسانه هاي جمعي، فيلم هاي آموزشي، پوستر، سخنراني و. گرو
  انجام شود. مدت زمان بسيج از دوره هاي كوتاه مدت يكساله تا حتي بيست سال و بيشتر خواهد بود. 

سرعت باالي رانندگي يافته ها: صادفات مرتبط با  سيج اطالع رساني بخصوص در كاهش ت رهاي در كشو ب
سيج صادي تاثيرات اين ب ست. همچنين تحليل اقت ستراليا، زالندنو و آمريكا مؤثر بوده ا ا همختلف از جمله ا

شي از آن شان داده كه منافع اجتماعي نا ساني ايمني ن سيج اطالع ر ست. ترويج ب شتر از هزينه بوده ا ها بي
حوادث و بالياي طبيعي و انسان ساخت شده مرتبط با علوم و فناوري و سالمت، موجب افزايش درك خطر 

  است.
بسيج ارتباط بهداشتي مي تواند ابزار بسيار اثر بخشي در ارتقاي سالمت باشد و بسيج هاي  نتيجه گيري:

سالمت گروه شي آنها در ارتقاي  شورهاي مختلف حاكي از اثر بخ شده در ك ست، اجرا  هاي مختلف جامعه ا
سيج بنابراين براي تغيير عادات پر  ساند، مي توان از ب سالمت مردم زيان مي ر ست به  شده ا خطر كه ثابت 

  هاي اطالع رساني با كمك جامعه، استفاده كرد. 
  

  بسيج اطالع رساني، درك خطر، حوادث و بالياواژه هاي كليدي: 
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  مستند سازي و درس آموزي در باليا
 *سيما فيض اله زاده

د ها دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزي تخصصي سالمت در باليا و فوريت دانشجوي *
sfeizolahzadeh@gmail.com 

  
بشريت همواره با  ،خيطول تاردر . شونديممالي  ي فراوان جاني وهابيآسباليا همواره باعث و حوادث 

اي هكاريقبيل تغييرات جوي، دست داليل مختلف ازه ب وبرو شده است.رحوادث و باليا  ناگوار يامدهايپ
اهميت ثبت و  به همين دليل. ي دارداندهيفزامحيطي، جابجايي جمعيت و. وقوع اين حوادث آمار 

نحوه  و درك خطرات محتمل و همچنين ييشناسا يبراباليا از  يآموزدرسسازي و به دنبال آن مستند
عمليات پاسخ به  آموزي از. مستندسازي باليا و درسشوديمگويي در هنگام مواجهه با باليا، چند برابر پاسخ

است تا ازاين طريق ازعملكرد گذشته  حوادث و بالياحوادث وتجزيه وتحليل آن، از جمله وظايف مديران 
 و باليا،ادث وحمستندات هدف از تجزيه و تحليل  نكنند. درس گرفته و خطاهاي گذشته را دوباره تكرار

 . همچنينگردديحوادث مه و كاهش دهند رانهيشگياستقرار اقدامات پي است كه منجر به دانشآوردن فراهم 
كه از  يدانش فراهم كند.هاي ايمني ناشي از شناخت خطرات را بهبود رفتار تواندياز آن م يبازخورد ناش

ايجاد كننده و يا  عواملبه شناسايي خطرات محتمل،  توانديم ديآيبه دست مو باليا  ادثوح مستند سازي
امات اقدحوادث و ناخواسته  پيشگيري كننده از بروز اين خطرات و همچنين به شناخت پيامدهاي احتمالي و

  كمك كند. دياز حوادث را محدود نما يعواقب ناش توانديكه م يرلكنت
  

  مديريت حوادث و بالياآموخته، پاسخ، درس ،هاي كليدي: مستندسازيواژه
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  تبيين فرايند مراقبت پيش بيمارستاني در سوختگي 
  راضيه فروتن  

  ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم دانشگاه
  

ميليون نفر در جهان  ٦ثانيه يك نفر و ساالنه حدود  ١٧سوختگي از حوادث شايع مهم مي باشند، به طوريكه هر  زمينه:

دچار سوختگي مي شوند. امروزه مراقبت هاي پيش بيمارستاني از اجزاي اساسي و سرنوشت ساز در درمان بيماران اورژانسي 

نحوه مراقبت اورژانس پيش بيمارستاني در مصدومين سوختگي  محسوب مي شوند. با توجه به اينكه ، تصوير واضحي از

  وجود ندارد، لذا اين مطالعه، با هدف تبيين فرآيند مراقبت پيش بيمارستاني سوختگي انجام گرفت.

مطالعه كيفي حاضر و با استفاده از روش تئوري زمينه اي صورت گرفت. روش نمونه گيري در ابتدا هدفمند  روش پژوهش:

گيري نظري استفاده شد. اطالعات با استفاده از هاي بدست آمده و نظريه در حال ظهور از نمونهاساس داده و سپس بر

نفر از پرسنل فوريت  ٣٢مصاحبه با  ٣٥مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و يادداشت در عرصه جمع آوري شد . تعداد 

و  ١١٥همراهان انجام شد. مصاحبه ها در پايگاه هاي مصدومين سوختگي و  ،اورژانس بيمارستان شهيد مطهري ، پزشكي 

بخش اورژانس بيمارستان شهيد مطهري انجام شد. فرايند گردآوري داده ها و تحليل داده ها به صورت همزمان صورت 

  انجام شد. ٢٠٠٨گرفت. تحليل داده ها با استفاده از روش كوربين و اشتراوس 

در اين مطالعه هفت طبقه  .شدند شناسايي كلي تحليل با ادامه در و خرد تحليل زا استفاده با مطالعه مفاهيم ها:يافته

فاصله از "،"افت روحي"، "ارجاع چالش دار"، "پيچيدگي مراقبت سوختگي"اصلي شناسايي شد. مفاهيمي مانند 

 مهمترين ، به عنوان"نشپرت مراقبت /سوختگي" .بودند زمينه به ناظر "عوامل تاثيرگذار بر مراقبت سوختگي"و "استاندارها

لذا تاب آوري/اتكاء به خود به عنوان مهمترين فرايند در مراقبت سوختگي  .شد شناسايي پرسنل فوريت پزشكي  نگراني

وثر تصميم گيري م"، "تامين امنيت/سالمت محل حادثه"پرتنش در اين مطالعه شناسايي گرديد كه اين فرايند شامل 

بود. اين فرايند متاثر از زمينه  "استعانت مذهبي"و  "حمايت"، "ده كردن به حداقل هابسن"، "خودتوانمندي"، "باليني

  بوده و نتيجه آن مي تواند در طيفي از مراقبت حرفه اي و ناكارآمدي قرار گيرد. 

 با توجه به اينكه يافته هاي مطالعه حاضر بيانگر ماهيت و معناي تجربه مراقبت اورژانس پيش بحث و نتيجه گيري:

بيمارستاني از مصدومين دچار سوختگي مي باشد، عالوه بر اينكه ميتواند باعث ارتقاء دانش پرستاري گردد، قادر است تا 

پرسنل  در نتيجه بهبود عملكرد به شناخت دقيق و عميق پديده مراقبت اورژانس پيش بيمارستاني از مصدومين سوختگي و

ر دهمچنين مي تواند زمينه ساز توجه مديران و مسئولين اورژانس پيش بيمارستاني شود تا  كند. كمك   فوريت پزشكي

صيه همچنين تو .جهت بهبود و ارتقاء تاب آوري پرسنل فوريت پزشكي برنامه ريزي و مداخالت الزم را تدوين و اجرا نمايند

كي و پرستاران به ويژه در زمان استخدام اين مي شود تا ابزاري جهت سنجش تاب آوري/ اتكاء به خود پرسنل فوريت پزش

  .افراد، طراحي و تهيه شود

  مراقبت پيش بيمارستاني ، سوختگي ، تاب آوري/ اتكاء به خود،  تئوري زمينه اي كلمات كليدي:
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  آوري محالت شهر تهران در برابر باليا و حوادثسنجش ميزان تاب
  جباري حسين  ، خانكه حميدرضا  ، پيتون داگالس  ، ، علي اردالنزادهعباس استاد تقي  

  .، تهران، ايراندپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهرانزاده، عباس استاد تقي  
 ، تهران، ايران.دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهرانعلي اردالن: 

  استراليا داروين چارلز پيتون، دانشگاه داگالس  
  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران ،خانكه حميدرضا  

 ، تهران، ايران.دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران جباري، حسين  

  
هاي اخير شاهد تدوين و ارائه رويكردي نوين در مديريت خطر باليا تحت هرچند در سال :زمينه و هدف

ايي كه بتوانند اين مفهوم و هايم، اما هنوز تعداد ابزارها و مدلآوري در برابر باليا و حوادث بودهعنوان تاب
 توان باآوري در جوامع ايراني را ميگيري نمايند، زياد نيست. سنجش ميزان تابروند آن را در جامعه اندازه

وسيله بتوان جوامع مختلف را باهم مقايسه نموده و ميزان شده بومي ارزيابي كرد تا بدينمدلهاي طراحي
هاي مختلف ارزيابي آوري يك جامعه در زمانهش ريسك را بر روي تابهاي كاها و سياستاثرگذاري برنامه

چنين آوري در جامعه ايراني و هماين مطالعه سعي دارد ضمن ارائه تعريف ذهني و عملكردي تاب نمود.
جامعه تدوين نموده و ميزان  آوريهاي آن، ابزاري را براي سنجش ميزان تابها و شاخصشناخت حيطه

  عنوان جامعه نمونه ارزيابي نمايد.تهران را به آوري شهرتاب
ها و ابزارهاي سنجش ميزان المللي، مدلهاي الكترونيك بينمند بانكدر مرحله اول با مرور نظام: روش كار

ها استخراج گرديد. در مرحله بعد توسط مطالعه كيفي شده در آنهاي استفادهآوري جامعه و شاخصتاب
هاي ها و شاخصهاي نيمه ساختاريافته، تعريف ذهني و عملكردي، حيطهمصاحبه تحليل محتوا و انجام

هاي تخصصي ابزار اوليه تدوين و آوري در جامعه ايراني مشخص شد. در مرحله بعد با استفاده از نشستتاب
 سپس روايي صوري از طريق محاسبه عامل تأثير، روايي محتوايي از طريق محاسبه نسبت روايي محتوا و

اي از طريق روش تحليل عاملي سنجيده شد. پايايي داخلي ابزار بر اساس شاخص روايي محتوا و روايي سازه
بستگي ها و همچنين هممحاسبه آلفاي كرونباخ و پايايي بين بخشي بر اساس محاسبه همبستگي بين بخش

 فرايند تحليل سلسلهها از روش بين محاسبه گران اعتبار سنجي گرديد. سپس براي وزن دهي به شاخص
اي تصادفي انتخاب و ميزان صورت خوشهمحله از محالت تهران به ٢٢ مراتبي استفاده شد. در مرحله آخر

  شده، سنجيده شد.ها توسط ابزار طراحيآوري آنتاب
آوري در جوامع مختلف انجام هايي براي سنجش تابمند نشان داد كه هرچند تالشمرور نظامها: يافته

توان گفت آوري جامعه وجود دارد. براين اساس ميشده است، اما هنوز تعداد اندكي ابزار براي سنجش تاب
آوري نمود. تاب توان در پنج حيطه نهادي، اجتماعي، اقتصادي، فيزيكي و طبيعي سنجشآوري را ميكه تاب

توانايي جامعه در همزيستي، سازگاري و مديريت خطر باليا از طريق رويكردي  در جامعه ايراني عبارت است از
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هاي فوق داراي حيطه آوري در جامعه ايران عالوه بر حيطهيكپارچه، جامع، مشاركتي و مثبت نگر. تاب
آوري در جامعه ايراني شامل شش حيطه نهادي، بباشد. نتايج مرحله سوم نشان داد كه تافرهنگي نيز مي

زير  ٦٦شاخص و  ١٦توان آن را با محيطي است كه مياجتماعي، اقتصادي، فيزيكي، فرهنگي و زيست
محاسبه و انجام روش تحليل  ٧٩/٠و شاخص روايي محتوايي  ٥٩/٠شاخص سنجيد. روايي محتوايي ابزار 

ر حكايت دارد. همبستگي داخلي ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ اي مناسب ابزاعاملي نشان از روايي سازه
ها با استفاده از فرايند سلسله مراتبي محاسبه گرديد. وزن دهي حيطه ٨٣/٠و همبستگي بين بخشي  ٨٩/٠

)، فيزيكي ١٩٤/٠)، فرهنگي (٢١١/٠)، اقتصادي (١٣٣/٠( )، اجتماعي٢٩٢/٠عبارتند از: حيطه نهادي (
  ).٠٨٢/٠( محيطيست) و زي٠٨٨/٠(

هاي آوري يك مفهوم ذهني و وابسته به فرهنگ است كه در جامعه ايران داراي ويژگيتاب گيري:نتيجه
باشد. تفاوت تعريف ارايه شده در اين پژوهش با تعريف مديريت جامع، يكپارچه، مشاركتي و مثبت نگر مي

مول بايد به نقش و اهميت حيطه فرهنگي هاي است. عالوه بر حيطه هاي معهاي موجود در همين ويژگي
و زير حيطه هاي آن در جامعه ايراني از جمله موضوع جهان بيني اشاره نمود. با توجه به بومي بودن ابزار 

آوري را در جامعه ايراني تواند ميزان تابطراحي شده براي تاب آوري و اعتبار سنجي آن، اين ابزار مي
هاي مديريت خطر ريزي و پايش برنامهان دهد. اين ابزار براي برنامهسنجيده و وضعيت هر حيطه را نش

هاي قبلي دارد، اما در هايي با مدلشده در اين تحقيق مشابهتكاربرد دارد. هرچند تعاريف و مدل ارائه
  ها متفاوت است.هايي هم با آنبخش

وسيله ين مطالعه مورد ارزيابي قرار داد تا بدينشده در اتوان با مدل طراحيآوري در جوامع ايراني را ميميزان تاب

آوري يك ها را بر روي تابها و سياستبتوان هم جوامع مختلف را باهم مقايسه نمود و هم ميزان اثرگذاري برنامه

شده مدلي كامالً بومي و مبتني بر مشخصات جامعه ايراني هاي مختلف ارزيابي نمود. مدل طراحيجامعه در زمان

  گيرد. تواند مبناي مطالعات آينده قرارمي است كه
  

  آوري جامعه، سنجش، ايرانا: باليا، تابهكليدواژه
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  كيستيوريه كرديرو با هاتيو فور ايدر پاسخ به بال ازيمورد ن اريّس مارستانيب يابيمكان
  ارفر، بهناز رستگ، علي اكبري ساري، علي درويشي بلورانياميرنجاتي، ، علي اردالنمحمدجواد مراديان

  ن.، تهران، ايرادپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران* محمد جواد مراديان: 
 ، تهران، ايران.دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهرانعلي اردالن: 

 ، تهران، ايران.دانشگاه علوم پزشكي تهراناميرنجاتي: دپارتمان طب اورژانس، 

  و نقشه، دانشگاه تهران، ايران.يي، دانشكده جغرافيا اياطالعات جغراف ستميس علي درويشي بلوراني: گروه سنجش از راه دور و
  ، تهران، ايران.دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهرانعلي اكبري ساري، دپارتمان علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، 

 ، تهران، ايران.دپارتمان بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران بهناز رستگارفر:

  
اكثر باليا و حوادث با تلفات انساني و تعداد زياد مصدوم همراه هستند. به خاطر افزايش  زمينه و هدف:

ها در باليا، بعالوه مختل شدن عملكرد اين مراكز نياز به افزايش ناگهاني مراجعه مصدومين به بيمارستان
 دنيا اعزام بيمارستان ها بخصوص در بالياي بزرگ وجود دارد. يكي از راهكارهاي موجود درظرفيت بيمارستان

ها در اين مطالعه بر بودن خريد و نگهداري اين بيمارستان. با توجه به هزينهباشديمسيار به محل حادثه 
  برآورد تعداد مورد نياز بيمارستان سيار در كشور همراه با تعيين محل استقرار آنها برآورد گرديد.

رحله انجام گرديد. جامعه پژوهش در اين مطالعه اين مطالعه با روش تركيبي و در چهار مها: روش
مند متغيرهاي مورد استفاده در ي علوم پزشكي كشور هستند. در مرحله اول در بررسي نظامهادانشگاه

در مرحله بعد، نظر متخصصين در مورد اين متغيرها با استفاده از  شد. يابي بيمارستان ثابت استخراجمكان
بر مكان يابي بيمارستان سيار جمع آوري گرديد. با توجه به  مؤثرمتغيرهاي تكنيك دلفي براي استخراج 

ن بي هامارستانيبنوع متغيرهاي بدست آمده، توابع محاسبه امتياز هر دانشگاه، شرايط بهينه چينش 
  و همچنين فاصله مطلوب بين آنها در نرم افزار متلب تهيه شد. هادانشگاه

ي بافت شهرها، تراكم جمعيت و ايمني مراكز بهداشتي به جايگزين خطر انتخاب شدند. هاشاخصها: يافته
ي اصلي، تعداد فرودگاه، دسترسي به خط راه آهن، و مركز استان هاراههمچنين جمعيت تحت پوشش، تعداد 

ز بين ور ابر مكان يابي انتخاب شدند. با توجه به اطالعات موجود در كش مؤثربودن بعنوان ساير متغيرهاي 
 دانشگاه براي نگهداري بيمارستان سيار انتخاب شدند. ١٩دانشگاه وارد شده در طرح،  ٥٤

براي تعيين الگوي مكان يابي و برآورد تعداد بيمارستان سيار با توجه به اطالعات  بحث و نتيجه گيري:
سيتيك استفاده نمود. بر از رويكرد هيور توانيمموجود و در دسترس نبودن نتايج ارزيابي خطر در كشور، 

ي پيشنهاد شده هامكانانتظار داشت كه با تعداد محدودي بيمارستان كه در  توانيماساس نتايج اين طرح 
  ، پاسخ مناسب به نياز به بيمارستان سيار در باليا داشته باشيم.شونديمنگهداري 

 
  كيستيوريه كرديرويابي، بيمارستان سيار، پاسخ، حوادث و باليا، ي كليدي: مكانهاواژه
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  ي آسيب پذير در باليا در ايرانهاگروهتدوين مدل مراقبت از 
  خصال، آيدين آرين، سيدحسام سيدينآباديزهرا عباسي دولت

 يرانآبادي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، اعباسي دولتزهرا 
zahra_abasi2000@yahoo.com 

رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران، سيد حسام سيدين، دانشكده مديريت و اطالع
h.seyedin@gmail.com  

 رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران،طالعآيدين آرين خصال، دانشكده مديريت و ا

a.aryankhesal@gmail.com  
  

ريزي جهت ارائه خدمات مراقبتي مناسب از جمله وظايف پذير و برنامه: شناسايي افراد آسيبزمينه و هدف
حاضر با هدف  مطالعهها جهت كاهش آسيب ناشي از حوادث و باليا و افزايش آمادگي جامعه است. دولت

  .پذير در ايران و ارائه مدل مراقبت از آنها در باليا در ايران انجام گرديدهاي آسيببندي گروهشناسايي دسته
: مطالعه كيفي حاضر در سه مرحله انجام گرديد. در مرحله اول، تحليل اسناد با رويكرد كيفي، روش پژوهش

انين حمايتي از آنها در باليا، انجام گرديد. پس از پذير و قوهاي آسيببندي گروهجهت شناسايي دسته
هاي قانون، سياست و برنامه ٢٥ها، ها و مراجعه حضوري به سازمانهاي الكترونيك سازمانجستجو در پايگاه

شده، تحليل شدند. در مرحله دوم جهت شناسايي كشور ايران؛ گردآوري شد و با روش تحليل محتواي هدايت
پذير در كشور ايران و ارائه مدل مراقبتي از آنها از نظر خبرگان و افراد تحت اي آسيبهبندي گروهدسته

پذير نفر از افراد آسيب ١٦نفر متخصص و  ٢٠نفر ( ٣٦ساختاريافته با هاي نيمهتأثير باليا در ايران، مصاحبه
 افزاررچوبي، با كمك نرمهاي گردآوري شده با استفاده از روش تحليل چابا تجربه زلزله) انجام شد. داده

MAXQDA هاي قبلي، از روش دست آمده در گامتحليل شدند. در آخرين مرحله جهت تعيين اعتبار مدل به
  .دلفي در دو راند استفاده گرديد

 هايبندي مشخص و يكساني از گروه: تحليل اسناد در اين مطالعه نشان داد متاسفانه دستههايافته
له ها در مرحقوانين حمايتي از آنها در فازهاي مختلف باليا وجود ندارد. از تحليل داده پذير در باليا وآسيب

پذير در ايران در باليا، در چهار گروه هاي آسيبدست آمد. گروهزيرمضمون به ١٠دوم دو مضمون و 
 يپذير اقتصادپذير جسمي، رواني و ذهني؛ آسيبپذير اجتماعي، آسيبپذير فرهنگي، آسيبآسيب
بندي شدند. در چهار مضمون ديگر راهكارهاي مراقبتي در فازهاي چهارگانه مديريت باليا ويژه اين دسته

گر و موانع در مراقبت از اين افراد اي تسهيلگروه از افراد استخراج گرديد. در دو مضمون ديگر عوامل زمينه
از روش دلفي در دو مرحله با اجماع نظرات  در ايران شناسايي و استخراج گرديد. در آخرين مرحله با استفاده

  .، ابعاد مدل پيشنهادي در اين پژوهش مورد تأييد قرار گرفت٧٠خبرگان بيش از 
هاي تخصصي و مناسب جهت كاهش : الزم است مسئولين و سياستگذاران، با تدوين سياستگيرينتيجه

دوين اين نياز تاسب را فراهم نمايند. پيشخطر و تلفات ناشي از اين گروه، متناسب با شرايط كشور بستر من
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هاي مختلف و متمركز بر اين افراد و نيازهاي آنها در مخاطرات مختلف ها و قوانين، انجام پژوهشسياست
در مناطق شهري و روستايي در كشور، در فازها مختلف مديريت بالياست. از سوي ديگر نتايج نشان داد در 

پذير، آگاهي و اطالعات مناسب در زمينه هاي آسيبتا خود افراد در گروه سطوح مختلف جامعه از مسئولين
هاي كاهش خطر ندارند. الزم است با استفاده از آموزش عمومي تغيير ديدگاه باليا، مديريت باليا و روش

، انيسازمهاي اطالعاتي و ارتباطي، هماهنگي ميانايجاد شود و انگيزه در مردم ايجاد گردد. تهيه زيرساخت
انواع  پذير درهاي آسيبريزي اقتضايي بر اساس نيازهاي هر يك از گروهتقويت مشاركت جامعه محلي، برنامه

  .دهندهاي پژوهش خود ارائه ميمخاطرات از جمله راهكارهايي است كه پژوهشگران براساس يافته
  

  ايرانپذير، مراقبت، باليا، مديريت باليا، هاي آسيبگروههاي كليدي: واژه
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  رافيكيحوادث ت با تروماي متعدد ناشي از تبيين فرآيند مراقبت توانبخشي در مصدومين
حيدر علي    ،سهيل سعادت   ،حميدرضا خانكه   ،دكتر كيان نوروزي تبريزي، فاطمه پاشايي ثابت  

  عابدي

عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم.  ،فاطمه پاشايي ثابت  
Pashaii1392@gmail.com   

  تهران، ايراندانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دكتر كيان نوروزي تبريزي، 
  ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايراناستاد تمام، گروه سالمت در باليا و فوريتحميدرضا خانكه،  

  دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران ، تهران، ايرانسهيل سعادت،   
  استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران حيدر علي عابدي،  

  

اي و وابسته به زمينه فرهنگي اجتماعي است كه مراقبت توانبخشي يك پديده بين رشته :مينه و هدفز
در بازگشت مجدد سالمتي وآماده كردن بيمار براي بازگشت به زندگي نرمال، نقش بسزايي دارد. نياز به 

 ،. لذادد مورد تاكيدترافيكي در مطالعات متع حوادث مراقبت توانبخشي مصدومينابعاد كشف ابعاد مختلف 
ند توانبخشي در مصدومين با تروماي متعدد ناشي از حوادث ترافيكي انجام ياين مطالعه با هدف تبيين فرآ

  شده است.
 ٣٧در انجام شد. مشاركت كنند گان شامل  ١٣٩٣-١٣٩٤حاضر در سالهاي  گراندد تئوريمطالعه  ها:روش

ماه اول پس از حادثه،  ١٢ري بيش از يك عضو يا اندام در نفر با صدمه ترافيكي با در گي ١٥نفركه شامل 
مشاركت كنندگان  مراقب خانوادگي بودند. ٧كاردرمان و  ٢فيزيو تراپ و  ٣پزشك، ٣پرستار،  ٧همچنين 

همچنين چند مركز توانبخشي خصوصي و ي بيمارستاني، هابخشاز ستاد دانشگاه علوم پزشكي،  مطالعه
نظري  گيريو در ادامه از نمونه و البته با حداكثر تنوع گيري هدفمنداز روش نمونهمنزل انتخاب شدند. ابتدا 

ها نيز از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته، آوري دادهدست آمده استفاده گرديد. جمعبر اساس مفاهيم به
 ها برانجام گرفت. دادهها دادهتا اشباع  هاي در عرصه و استفاده از مستنداتمشاهده و به دنبال آن يادداشت

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند سپس با تشكيل مفاهيم، ساختار  ٢٠٠٨تراوس و كوربين ساساس رويكرد ا
  ها و كشف فرايند، نظريه مرتبط با آن ارائه گرديد.و تعيين ارتباط بين آن

شامل  يا محوريطبقات اصلي اين بندي شد؛ طبقه اصلي محور ٦هاي اين مطالعه، در حاصل يافته ها:يافته
جستجوي زنجيره «، »حمايتي-مراقبت مشاركتي«، »هاي متعددها و آسيب رسانندهرويارويي با محدوديت«

 بازگشتاز«، »نگرمراقبت غير جامع«، »ساختار غير حمايتي«، »مراقبت تخصصي تا حمايت توانمند ساز
ها و . ساماندهي يادآورها، رسم دياگرامبودند »هابه جامعه تا ايزوله شدن خانوادگي در محدوديت تدريجي

جستجوي زنجيره مراقبت تخصصي تا حمايت «نمايان شدن طبقه مركزي  نگارش خط داستان منجربه
  .ديگرد» توانمند ساز

ز زمان احمايت توانمندساز  تا جستجوي زنجيره مراقبت تخصصي تاكيد برفرآيند  : در اينگيرينتيجه
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. به كارگيري باشديمدر مصدومين حوادث ترافيكي به جامعه موفق بازگشت تا  بتيشروع مداخالت مراق
توسط » زنجيره مراقبت تخصصي تا حمايت توانمند ساز«مدل كاربردي پردازش شده از مدل مفهومي 

ي مراقبت توانبخشي مصدومين حوادث ترافيكي براي اجرا هابرنامهپژوهشگران به سياست گزاران و مجريان 
  .شوديمه توصي

  
ئوري ت، ، مطالعه كيفييامراقبت توانبخشي، حوادث ترافيكي، پرستار، تيم چند حرفه :واژه هاي كليدي

  يانهيزم
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اين  ارتباط آنها با باورهاي عمومي در بارة رفتارهاي حافظ سالمت در باليا و
  رفتارها در شهر تهران

  پرويز آزاد فالح   ،احمدعلي نورباال   ،علي اكبري ساري   ،علي اردالن  ، مهدي نجفي  

  مهدي نجفي*، عضو هيئت علمي مؤسسة آموزش عالي هالل ايران  
  علي اردالن، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران  

  ي اكبري ساري، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهرانعل  
  احمدعلي نورباال، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران  

  پرويز آزاد فالح، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس  

  
) DPBكه در اين تحقيق معادل رفتارهاي آمادگي در باليا ( -رفتارهاي حافظ سالمت در باليا :زمينه و هدف

تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارند. از جملة اين عوامل، باورهاي مردم در بارة اين  -اندگرفته شده
بر رفتارهاي آمادگي رفتارهاست. هدف از اين تحقيق، شناخت اين باورها و تعيين نحوه و ميزان تأثير آنها 

  )، به عنوان چارچوب نظري اين مطالعة، انتخاب شد.TPBريزي شده (در باليا بود. تئوري رفتار برنامه
در اين مطالعه، از روش پژوهش تركيبي استفاده شد. اين مطالعه، در دو مرحلة متوالي انجام شد.  روش كار:

به صورت تهران  گانة ٢٢ مناطق اكن در شهر تهران ازهاي ساز سرپرستان خانواده نفر ١٣٢در مرحلة اول، 
هدفمند انتخاب شدند. در مرحلة دوم، با استفاده از نتايج مرحلة اول مطالعه (شناسايي باورهاي رفتاري، 
هنجاري و كنترلي)، ابزار روش كمي (پرسشنامه) با روايي و پايايي مناسب، بر اساس چارچوب نظري مطالعه، 

اي اي چندمرحلهگيري خوشهنفر به روش نمونه ١٢٥٠عة آماري مورد مطالعه، تعداد ساخته شد. از جام
 TPBهاي مرتبط، براي آزمون مدل تئوري انتخاب شدند و مورد پيمايش قرار گرفتند. عالوه بر ساير تحليل

  ساختاري استفاده شد.  معادالتسازي از مدل
دانستند. را بيشتر از آثار منفي آن مي DPBنتايج مثبت  بر اساس نتايج مرحلة كيفي، پاسخگويان ها:يافته

شد. بيشترين مورد كه به عنوان آثار مي DPBبيشتر باورهاي رفتاري پاسخگويان مربوط به آثار سالمتي 
، DPBبود. به طور واضح، افراد اصلي و بارز مرجع براي  "DPBبي فايده بودن "از آن ياد شد،  DPBمنفي 

مل همسر، فرزندان، مادر و پدر بودند. معلوم شد بسياري از موارد (مانند دانش، وقت و اعضاي خانواده شا
  شوند. كننده، درك ميكننده و هم به عنوان عامل سختمسائل مالي) هم به عنوان عامل تسهيل

 داشتند (بر ٤مساوي يا كمتر از  DPBدهندگان، نمرة درصد پاسخ ٩٠بر اساس نتايج مرحلة كمي پژوهش، 
، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري افراد آماده و غير هادر مورد نگرش بودند).» غيرآماده«اساس تعريف ما، 

تر است. همچنين مثبت DPBآماده معلوم شد كه نگرش افراد آماده در مقايسه با افراد غير آماده، نسبت به 
حيط اطرافشان فشار بيشتري را براي انجام معلوم شد افراد آماده در مقايسه با افراد غير آماده، از طرف م

DPB كردند كه كنترل افراد آماده در مقايسه با افراد غير آماده، احساس مي كنند. همچنيناحساس مي
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برازش  TPBسازي معادالت ساختاري نشان داد كه مدل دارند. مدل DPBبيشتري بر محيط خود براي انجام 
ي در باليا دارد ولي اين مدل در افراد آماده، غير آماده و در مجموع كافي را براي تبيين رفتارهاي آمادگ

  كند.را تبيين مي DPBدرصد واريانس  ١٣درصد و  ٦درصد،  ٢٧پاسخگويان به ترتيب فقط 
ي شود بايد بر عوامل اجتماعهايي كه براي افزايش رفتارهاي آمادگي در باليا طراحي ميبرنامه گيري:نتيجه

و محيطي تمركز داشته باشد. همچنين در مداخالتي كه در جهت تغيير رفتارهاي آمادگي در باليا در شهر 
اس كنند كه بر محيطشان شود، بايد راهبردها و راهكارهايي را انديشيد كه مردم بيشتر احستهران انجام مي

  اي كه رفتارهاي آمادگي در باليا را دشوار نيانگارند. كنترل دارند به گونه
  

  هريزي شدهاي كليدي: رفتارهاي حافظ سالمت در باليا، رفتارهاي آمادگي در باليا، تئوري رفتار برنامهواژه
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  تبيين فرآيند رويارويي پرستاران با بالياي طبيعي
  سيدمحمدعلي حسيني ،احمدي اله فضل ،خانكه حميدرضا ،نوروزي كيان ،*روخشوريسيده نگار پو

  تهران، ايراندانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،  ي پرستاري، ، *سيده نگار پوروخشوري
  تهران، ايراندانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، نوروزي،  كيان

  ان اير تهران، ،، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيهاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و  خانكه، حميدرضا
  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراناحمدي،  اله فضل

  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران، سيدمحمدعلي حسيني
  

ها با عوارض كه حداقل بخشي از آن دهديهر ساله در گوشه و كنار جهان سوانح و حوادث بسياري روي م  :زمينه
. ايران كشوري حادثه خيز است و استعداد بسيار بااليي در زمينه بالياي شديد مالي، جاني و رواني همراه هستند

قش نبالياي طبيعي  سالمت بوده و در پاسخ بهخدمات گروه ارائه دهنده  ترينبزرگاز آنجا كه پرستاران ارد. طبيعي د
ل محو حيطه مهارت  ،براي پرستاران با توجه به سطح تحصيالت اين شرايط با روياروييلذا آمادگي  ،مهمي دارند

اي طبيعي بالي پرستاران براي ارائه خدمات پرستاري در . آگاهي از اين مسئله كه آمادگيانكارناپذير است يضرورت ،كار
آمادگي پرستاران براي رويارويي با  نحوه از واضحي تصوير اينكه، به توجه با .باشديمچگونه است بسيار حائز اهميت 

 .گرفت امانج هدف تبيين فرآيند رويارويي پرستاران در بالياي طبيعي با مطالعه، اين لذا ندارد، وجود بالياي طبيعي
 هدفمند ابتدا در نمونه گيري گرفت. روش انجام يانهيزم پارادايم كيفي و روش نظريه با مطالعهاين  :پژوهش روش

 استفاده با اطالعات .شد استفاده نمونه گيري نظري از ظهور حال در نظريه و آمده بدست يهاداده اساس بر سپس و
 پرستاران از نفر ٢٢ مصاحبه با ٢٥ تعداد .شد جمع آوري عرصه در يادداشت و يافته ساختار نيمه يهامصاحبه از

 صورت همزمان صورت به هاداده تحليل و هاداده گردآوري فرايند .شد محل كار آنها انجام در هامصاحبه .شد انجام
 .شد انجام ٢٠٠٨اشتراوس  و كوربين روش از استفاده با هاداده تحليل .گرفت

 .شدند كلي شناسايي تحليل با ادامه در و خرد تحليل از استفاده با مطالعه تئوري حاصل شده از مفاهيم اصلي :هاافتهي

كمبود  بازيابي/بازانديشي ايفاي نقش مراقبت اقتضايي، مراقبت در شرايط برزخي، اصلي مفهوم چهار اين مطالعه در
با باليا شناسايي شد كه برخي از اين مفاهيم رويارويي  بر تاثيرگذار عوامل مستمر پرستار بودن يامه سيستم حمايتي،

نمايند. از ديدگاه پرستاران در مواجهه با بالياي گر را ايفا ميعنوان عوامل اصلي و برخي نيز مانند موانع، نقش مداخلهبه
د. ننداهاي بسيار مينظم است و آن را پر از سردرگمي و پيچيدگيطبيعي، شرايط ارائه خدمت بسيار پرتنش و بي

هايي در ابعاد مرور موجب بروز راهكارها و واكنشها، بهپرستاران با موانع و مشكالت زيادي مواجهند كه اين موقعيت
  شود.گردد كه منتهي به بروز پديده بازيابي/بازانديشي ايفاي نقش مراقبت اقتضايي ميگوناگون در اين افراد مي

تئوري حاصل از اين مطالعه تحت عنوان تئوري رويارويي پرستاران در بالياي طبيعي معرف : نتيجه گيري و بحث
هاي موجود، با استفاده تدريج، پس از خارج شدن از حالت شوك حادثه و مواجهه با واقعيتاين است كه پرستاران، به

هاي بگيرند. براي اين كار صالحيت نمايند بر خود مسلط شده و كنترل شرايط را در دستاز تجارب قبلي خود سعي مي
توانند با موفقيت بر مشكالت موجود و ، مديريت مؤثر منابع محدود و وحدت فرماندهي كه درنهايت ميايحرفه

اي است كه پرستاران از نظر ذهني و عملي، خود را قدرتمندتر از گذشته موقعيت باليا مسلط شوند. در چنين مرحله
شان قبل از وقوع باليا وجود داشته و تجاربي كه هايي كه براي آمادگير با استفاده از برنامهحس نموده و از سوي ديگ
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  يابند.بودن مستمر دست مي نمايند به آمادگي و مهيادر حين باليا كسب مي
ه مطالعي پژوهش حاضر، در بالياي آتي بهتر است تجارب افراد به موقع و در زمان حادثه مورد هاتيمحدودبا توجه به 

توسعه مفاهيم و كشف (به توسعه تئوري  توانديمو بررسي قرار گيرد. مطالعات بعدي در زماني كه باليا اتفاق مي افتد 
  كمك نمايد. )روابط بين مفاهيم

  
  يانهيزمنظريه  پرستار، ،بالياي طبيعي، رويارويي پرستاران كليدي: هايواژه
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  حوادث و بالياتبيين فرآيند بازگشت به جامعه پس از 
  حميدرضا خانكه   ،*مريم نخعي

  تهران، ايراندانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ي پرستاري،  ، *مريم نخعي
  ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهرانهاتيفوراستاد تمام، گروه سالمت در باليا و ، حميدرضا خانكه  

  

از آنجائي كه بازگشت به جامعه و انسجام يابي مجدد آن بعد از حوادث و باليا يك موضوع  زمينه و هدف:
ي اصلي مصدومين و تجربه آنها مبهم باشد و دغدغهذهني و چند بعدي است كه متأثر از عوامل مختلف مي

  اي كيفي فرايند آن را مشخص نمايند.باشد، محققان تالش دارند تا با انجام مطالعهمي
انجام شده است.  ١٣٨٨-١٣٩١هاي اي در سالاين مطالعه بر مبناي روش شناسي تئوري زمينه وش:ر

هاي مشاركت كنندگان از طريق نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب و سپس نمونه گيري نظري با توجه به داده
شاهده، بحث گروهي متمركز طريق مصاحبه، م ها ازي در حال ظهور ادامه پيدا كرد. دادهو نظريه به دست آمده

  ) تحليل گرديد.٢٠٠٨( و مستندات مكتوب جمع آوري و بر اساس رويكرد اشتراوس و كوربين
مشاركت كننده (شامل مديران، ارائه كنندگان  ٢٦از مصاحبه با  هاي ترا نويسي شدهحاصل داده :هايافته

تعداد هاي عرصه و ساير مستندات خدمات سالمتي، مصدومين و دريافت كنندگان اين خدمات)، يادداشت
مواجهه «ها استخراج گرديد، كه شامل طبقه اصلي از داده ٥ها، در طي فرايند تحليل دادهكد اوليه بود.  ١٦٥٢

زي پيشرفت عادي سا«، »نياز به بازيابي سالمت همه جانبه«، »فروكش كردن هيجانات«، »واكنشي با حادثه
اد همچنين فرايند بازگشت افربودند. » ايعوامل ساختاري زمينه«، و )»دستيابي به نرماليتي جديد( زندگي

كار ها آشترين مفهومي بود كه در دادهانتزاعي» نيازبه بازيابي سالمت همه جانبه«به جامعه نشان داده شد. 
  نمود.گرديد و طبقات را به يكديگر متصل مي

تالش  دهدآنچه چگونگي و روند بازگشت افراد بعد از وقوع حوادث و باليا را نشان مي :گيريو نتيجه بحث
نگراني  به عنوان» بازيابي سالمت همه جانبهنياز به «افراد براي ارتقاء بازيابي سالمت همه جانبه است كه با 

هاي الش با استراتژياصلي شروع شده و عامل و بستر برانگيخته شدن استراتژي غالب در افراد است. اين ت
پيشرفت عادي سازي زندگي (دستيابي به «پذيرد. در نهايت پيامد نهايي اين فرايند مشاركت صورت مي

  باشد.است كه با تغييرات و دستيابي به الگوهاي جديدي از توانمندي همراه مي» نرماليتي جديد)
  

  ايتئوري زمينهباليا، بازيابي، مشاركت، بازگشت به جامعه،  هاي كليدي:واژه
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رائه هاي پزشكي و اتبيين فرآيند خشونت محل كار عليه كاركنان خدمات فوريت
  مدل كاهش آن

  داود خراساني زواره ،آيدين آرين خصال ،حسن ابوالقاسم گرجي ،مجيدپورشيخيان

  استاديار، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت، ايرانمجيدپورشيخيان، 
  رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايرانحسن ابوالقاسم گرجي، استاديار، دانشكده مديريت و اطالع

  لوم پزشكي ايران، تهران، ايرانرساني پزشكي، دانشگاه عآيدين آرين خصال، دانشيار، دانشكده مديريت و اطالع
 داود خراساني زواره،  دانشيار، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

  

خشونت محل كار يك پديده اجتماعي نامطلوب و تهديدكننده ايمني كاركنان بخش سالمت  زمينه و هدف:
است و عليرغم شيوع باالي خشونت محل كار و پيامدهاي جدي بر سالمت، مطالعات كيفي بسيار محدود 

شده است. اين مطالعه، با هدف تبيين فرآيند هاي پزشكي انجامدر زمينه فرايند آن در خدمات فوريت
 هاي پزشكي انجام شد.خشونت محل كار عليه كاركنان خدمات فوريت

 ١٣٩٥-٩٤اي در سال اين مطالعه با روش تحقيق كيفي و رويكرد سيستماتيك تئوري زمينهروش كار: 
هاي پزشكي نفر از كاركنان مركز مديريت حوادث و فوريت ١٩كنندگان مطالعه، شامل انجام شد. مشاركت
به مطالعه، داشتن تجربه مواجهه با خشونت محل كار و حداقل يك سال سابقه كار بود. بودند. معيار ورود 

ها با استفاده از مصاحبه آوري دادهگيري هدفمند و نظري بكار گرفته شد. جمعآوري دادها، نمونهبراي جمع
بر اساس روش زمان بود. ها با تحليل همكنندهنيمه ساختارمند انجام شد و انجام مصاحبه با مشاركت

ساخت. تحليل، با رويكرد وتحليل مصاحبه قبلي، مصاحبه بعدي را روشن ميمطالعه، تجزيه
ان كنندگها انجام شد. مشاركتاي و استفاده از مقايسه مداوم دادهاشتراوس/كوربين و كدگذاري سه مرحله

لگوي پارادايمي فرآيند خشونت ها و مفاهيم به اشباع رسيدند و ااي وارد مطالعه شدند كه دادهتا مرحله
  محل كار ارائه گرديد.

عنوان تئوري اصلي ارائه شد. بدين معني كه به "رساني در بستر خشونتخدمت"در اين مطالعه، ها: يافته
هاي پزشكي، عليرغم مواجهه با خشونت محل كار در صحنه رخدادهاي فوريتي، كاركنان خدمات فوريت

متمركز هستند. پنج زيرگروه اصلي الگوي پارادايمي تئوري شامل آغازگران  بر ارائه خدمت به مددجويان
خشونت، بسترسازان و شعله ورسازان خشونت، راهبردهاي انطباق و پيامدها هست. يكي از پيامدهاي مهم 

رساني متحمل خشونت محل كار، آسيب سالمت جسمي و رواني كاركنان است كه در فرآيند خدمت
 شوند.مي

وقوع شوك ناشي از يك رخداد غيرمنتظره و هيجانات ناشي از آن در مددجويان، تأخير يري: گنتيجه
هاي پزشكي كه متأثر از اي حاكم بر محيط كار خدمات فوريتاي و مداخلهزمان پاسخ، شرايط زمينه

نت دهد كه با خشواست، كاركنان را در موقعيتي قرار مي EMSسازماني سازماني و برونشرايط درون
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ويژه روي سالمت و امنيت كاركنان هايي بهشوند. مواجهه با خشونت باعث بروز آسيبمحل كار مواجه مي
هاي جسمي و رواني يا كاهش خشونت محل كار، مراقبت شود. بنابراين، فراهم آوردن بستر پيشگيريمي

عنوان الگوي هايي بههاداي و قانوني از آنان ضروري است. بر اساس نتايج مطالعه، پيشنو حمايت حرفه
 شده است.محل كار ارائه كاهش خشونت

  
  ايهاي پزشكي، تئوري زمينه: خشونت محل كار، خدمات فوريتهاي كليديواژه
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وگاه حل اردانتخاب م يبرا يياياطالعات جغراف ستميبر س يمدل مبتن كي هئارا
  زلزله س ازسرپناه موقت پ

  ، فالحي عليرضا   ،بلوراني درويشي علي   ،اردالنعلي    ،احمد سلطاني  

  زاده حسين جواد محمد   ،حقدوست اكبر علي  

  تهران، تهران، ايران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده هاي فوريت و باليا در سالمت گروه ،احمد سلطاني  
  تهران، تهران، ايران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده هاي فوريت و باليا در سالمت علي اردالن، گروه  

  تهران، تهران، ايران دانشگاه جغرافيا دانشكده دور راه از سنجش بلوراني، گروه درويشي علي  
  بهشتي، تهران، ايران شهيد دانشگاه معماري دانشكده زلزله از پس بازسازي گروه فالحي، عليرضا  

   كرمان، كرمان، ايران پزشكي علوم دانشگاه سالمت در سازي مدل تحقيقات حقدوست، مركز اكبر علي   
  تهران، تهران، ايران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده هاي فوريت و باليا در سالمت زاده، گروه حسين جواد محمد  

  
ديدگان زلزله، بطور مستقيم و غيرمستقيم يابي و اجراي صحيح عمليات اسكان آسيبمكان زمينه و هدف:

دهد. هدف از اين مطالعه، ارائه يك مدل وجوه مختلف سالمت ايشان و حجم عمليات را تحت تأثير قرار مي
ه يابي محل اردوگاگيري بهتر جهت مكانكمك به تصـــميممبتني بر ســـيســـتم اطالعات جغرافيايي براي 

  باشد.سرپناه موقت بعد از زلزله مي
شده و در مراحل مختلف آن از ها: روش ست كه در نه مرحله انجام  ضر يك پژوهش كاربردي ا مطالعه حا
ل هاي كيفي، كمي و مروري برحســب ضــرورت جهت تبيين و كاربرد معيارهاي قابل اســتفاده در مدروش
ست. روشمكان شده ا ستفاده  سرپناه موقت پس از زلزله ا سب  ستفاده در بخش كيفي يابي منا هاي مورد ا

سات بحث صاحبه با خبرگان، برگزاري جل  مند وگروهي متمركز و روش دلفي بود. انجام مرور نظامشامل م
نيز در نيل به  SPSSو  Arc GISبهره مندي از رويكرد تحليل سلسله مراتبي، منطق فازي و نرم افزارهاي 

  اهداف كمي مورد استفاده قرار گرفتند.
آزمون مدل پيشـــنهادي با فراهم نمودن اطالعات مورد نياز مربوط به شـــهر كرمان به عنوان نمونه مطالعه 

صورت پذيرفت. خروجي مدل در شهر قالب نقشه پهنهآزمايشي  سرپناه موقت  هاي مناسب احداث اردوگاه 
  ايي آن با انجام بازديد ميداني و محاسبات آماري مورد بررسي قرار گرفت.كرمان تهيه و كار

معيار مؤثر در انتخاب مكان مناســب ســرپناه موقت پس از زلزله اســتخراج  ٢٧مند، در مرور نظامها: يافته
اي همعيار به معيارهاي استخراجي اضافه نمود. با تاكيد بر تفكيك مؤلفه ١٢گرديد. مصاحبه با متخصصين، 

مكان يابي، معماري و مديريت اردوگاه از يكديگر ضـــمن انجام بحث گروهي و اجراي فرايند دلفي، از ميان 
مورد نظر تعيين گرديدند. اين معيارها  معيار كاربردي با قابليت اســتفاده در مدل ٢١معيار پيشــنهادي  ٣٩

كاهش "و  "ه آســيب ديدگانخدمات رســاني ب"، "نقطه نظرات مردم "، "مناســبت زمين"در چهار حيطه 
بيشترين وزن را در ميان  "تأمين امنيت"و معيار  "كاهش مخاطرات"دسته بندي شدند. حيطه  "مخاطرات
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  معيارها كسب نمودند.
اليه اطالعات جغرافيايي مرتبط با معيارهاي انتخابي جهت كاربرد در مدل مناسب تشخيص  ٥٠در مجموع،

 ها با استفاده از منطق فازي دسته بندي شدند.ي مورد انتظار اين اليههاداده شده و وزن دهي شدند. داده
احداث اردوگاه  قطعه زمين مناســب ١٥اجراي مدل در شــهركرمان و انجام بازديد ميداني منجر به معرفي 

  در محدوده معني دار، كارايي مدل را تأييد نمود. ٨٠٧/٠گرديد. محاسبه ضريب تاو كندال بي معادل 
ســي منابع و مطالعات موجود، حاكي از اجراي اقدامات پراكنده و خارج از يك برنامه اســتراتژيك برربحث: 

ضطراري آسيب ديدگان سوانح مي سكان ا شد. عدم بهره مندي از ادبيات مشترك نيز مشخص در حوزه ا با
، يب ديدگانباشد. لزوم توجه به جوانب مختلف اسكان در راستاي تأمين كرامت آسدر اين روند مشهود مي

قابليت كاربرد  ـــرايط حادثه،  ئه معيارهاي مختلفي را در پي دارد كه برخي به جهت محدويت هاي ش ارا
گيرند. برخي از معيارهاي ارائه شـــده، اصـــوالً كاربرد نداشـــته و مورد اســـتفاده مديران عملياتي قرار نمي

سكامكان شته و مربوط به فرايندهاي معماري و يا مديريت ا سويي افزودن برخي از ن مييابي ندا شند. از  با
ــب از اين مدلهاي كمكمعيارها به مدل ــميم، دريافت خروجي مناس تبيين وزن  نمايد.ها را مختل ميتص

دهد. لذا تصــميم، به نوعي اهميت معيارها را نشــان ميهاي كمكمعيارهاي مرتبط عالوه بر كاربرد در مدل
تر با كاهش ميزان خطا و مشكالت امدادگران به معيارهاي مهم درصورت عدم امكان بكارگيري مدل، توجه

  بعدي عمليات اسكان همراه خواهد بود.
يابي مناســب ســرپناه موقت، با توجه به محدوديت زمان تصــميم گيري در هنگام بروز مكانگيري: نتيجه

صميمزلزله و وجود مولفه از  منديحله آمادگي و بهرهريزي در مرگيري، نيازمند برنامههاي متعدد مؤثر بر ت
ــد. تبيين و كاربرد چنين معيارهايي، امكان ارزيابي عمليات و گيري ميمعيارهاي كاربردي و قابل اندازه باش

ـــميمنمايد. تدوين مدلنيز ارتقاي فرايند را مهيا مي ـــرعت و كيفيت تص  گيريهاي كاربردي بر دقت، س
 افزايد.مي

  
  يابموقت؛ سيستم اطالعات جغرافيايي؛ مدل؛ معيار؛ مكان هاي كليدي: زلزله؛ سرپناهواژه
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   طبيعي بالياي واگيردر هايبيماري مديريت عملكرد ارزيابي
   ،٤گويا مهدي محمد   ،٣دوست وطن حسن   ،٢اردالن علي   ،١بابائي جواد  

  ٥ساري اكبري علي  

   ،javad1403@gmail.com تبريز، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده --١ 
 وزارت --٤  ، تهران، پزشكي علوم دانشگاه --٣  ،aardalan@gmail.com تهران، پزشكي علوم دانشگاه --٢ 

  تهران، پزشكي علوم دانشگاه --٥  ، بهداشت

  
سخ عمليات هاي¬بخش مهمترين از يكي واگير هاي¬بيماري مديريت ست باليا به سالمت حوزه پا  يول. ا

 يك طراحي مطالعه، اين انجام از هدف بنابراين. دارد وجود كمبودهايي ها¬برنامه اين عملكرد ارزيابي در
ـــاخص چارچوب،  باليا در واگير هاي¬بيماري مديريت عملكرد ارزيابي براي عملكرد ارزيابي ابزار و ها¬ش

  .است
  ها¬روش

ستخراج براي مند¬نظام مرور مطالعه يك ابتدا. شد انجام ٩٤-٩٢ سالهاي در مطالعه اين  هاي¬چارچوب ا
صاحبه طريق از كيفي، رويكرد يك طي سپس. شد انجام آنها هاي¬شاخص و موجود عملكرد ارزيابي  و م

 بودن مناسب. شدند استخراج آن هاي¬شاخص و عملكرد ارزيابي چارچوب متمركز، گروهي بحث جلسات
 متخصـصـين پانل تشـكيل با نهايتاً و شـد بررسـي سـاخته، محقق پرسـشـنامه از اسـتفاده با ها¬شـاخص
ــب ــاخص ترين¬مناس ــدند انتخاب ها¬ش ــپس. ش ــتفاده با س ــله تحليل رويكرد از اس ــلس  وزن مراتبي، س
  .شد تعيين ها¬شاخص

 از هاستفاد با. گرفت قرار بررسي مورد آن پايايي و روايي و شد طراحي عملكرد ارزيابي براي ابزاري ادامه در
 قرار ارزيابي مورد زلزله به پاسخ در ورزقان و هريس اهر، دشتي، هاي¬شهرستان عملكرد شده طراحي ابزار

  .شد بندي¬رتبه عددي تاكسونومي روش به آنها عملكرد نيز نهايت در. گرفت
  نتايج

ــتخراج كتاب يك و مقاله ١٦ مند،¬نظام مرور مطالعه طي ــد اس ــاخص ٣٥ و معيار ٣١ منابع اين در. ش  ش
 در. دبودن¬شــده پيشــنهاد يا شــده¬برده كار به باليا در واگير هاي¬بيماري مديريت عملكرد ارزيابي براي

ــاخص ٤٠ و فرايندي چارچوب مطالعه، دوم مرحله  در واگير هاي¬بيماري مديريت عملكرد ارزيابي براي ش
صلي وظيفه ٦ و باليا ستخراج ا  شاخص ١٥ دروندادها، به مربوط شاخص ٩ شاخص، ٤٠ اين از. شدند ا

ندها، به مربوط ـــاخص ٨ فراي ـــاخص ٨ و خروجي به مربوط ش تايج به مربوط نيز ش ند ن  مرحله در. بود
 هاي¬شـــاخص آن از بعد و بود) ٥/٤٤( منابع هاي¬شـــاخص گروه به متعلق وزن بيشـــترين دهي،¬وزن

  .داشتند قرار نتايج و خروجي فرايند،
 ٥٢/٤٧ با هريس ،٠٨/٤٨ با اهر و كرد كسب) ٥٧/٦٠( را امتياز باالترين دشتي عمل، در عملكرد ارزيابي در
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شتند قرار بعدي هاي¬رده در امتياز ٦٢/٤٦ با ورزقان و ستان نهايي، بندي¬رتبه در. دا شتي هاي¬شهر  د
  .گرفتند قرار چهارم رتبه در ورزقان و سوم رتبه در اهر دوم، رتبه در هريس اول، رتبه در

  بحث
 اجاســتخر باليا در واگير هاي¬بيماري مديريت عملكرد ارزيابي براي فرايندي چارچوب مطالعه، اين طي در

ـــد ـــاخص از عملكرد ارزيابي در مطالعات برخي. ش ـــتفاده اثر و نتايج ها،¬خروجي به مربوط هاي¬ش  اس
ـــاير بر تاثيرگذاري نقش منابع به توجه عدم ولي اند¬كرده ـــمت س  هنتيج دارد، عملكرد زنجيره هاي¬قس

ضاوت و ارزيابي شكل دچار را سازمان و برنامه يك عملكرد مورد در ق  اخير منابع در بنابراين. كرد خواهد م
  .است بوده توجه مورد بسيار آنها از استفاده

 ٢١ ولي. اند¬شده كاربرده به نيز ها¬چارچوب ساير در مطالعه اين در شده تدوين هاي¬شاخص از برخي
صي و بوده متفاوت مطالعات ساير از) %٥/٥٢( شاخص صا  ها¬شاخص دهي¬وزن. هستند باليا شرائط اخت

  .است شده انجام مطالعه اين در بار اولين براي نيز
  گيري¬نتيجه
يت عليرغم يابي اهم قا در عملكرد ارز مه ارت نا يت هاي¬بر ـــخ در واگير هاي¬بيماري مدير  باليا، به پاس

سب عملكرد ارزيابي چارچوب شت وجود اي¬شده پذيرفته و منا  ارزيابي چارچوب يك مطالعه اين طي. ندا
 حوزه ٤ هر چارچوب اين. شد دهي¬وزن و توليد آن هاي¬شاخص و طراحي) فرايندي چارچوب( عملكرد
 اين پژوهشـــگران. دارد شـــاخص چندين حوزه هر براي و گيرد¬برمي در را نتايج و خروجي فرايند، منابع،

 نه آن از اســتفاده و بوده جامع و مناســب چارچوبي پيشــنهادي چارچوب كه هســتند عقيده اين بر مطالعه
شت مراكز عملكرد تواند¬مي تنها ستان بهدا سخ در را ها¬شهر  بندي-رتبه را آنها و كند ارزيابي باليا به پا
  .گردد آتي بالياي به پاسخ در عملكرد بهبود موجب ضعف نقاط استخراج با تواند¬مي بلكه كند،

   
يابي يدي: ارز هاي كل يت عملكرد، واژه  ماري مدير يا، واگير، هايبي خاطرات بال ظام طبيعي، م  ن

  مراقبت
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 هافوريت و باليا به پاسخ در نياز مورد سيّار بيمارستان تعداد برآورد و يابيمكان
  هيوريستيك رويكرد با

 اكبري علي   ،٤بلوراني درويشي علي   ،٣نجاتي امير   ،٢اردالن علي   ،١مراديان جواد محمد  

   ٦رستگارفر بهناز   ،٥ساري

 تهران، پزشكي علوم دانشگاه -٢ طبقه بهداشت، دانشكده پورسينا، خ. تهران - ١
moradianshiraz@gmail.com،  پزشكي علوم دانشگاه -٢ طبقه بهداشت، دانشكده پورسينا، خ. تهران - ٢ 

 پزشكي علوم شگاهدان -٢ طبقه بهداشت، دانشكده پورسينا، خ. تهران - ٣  ،aardalan@gmail.com تهران،
 تهران، دانشگاه -٢ طبقه بهداشت، دانشكده پورسينا، خ. تهران - ٤  ،nejati.am@gmail.com تهران،

ali.darvishi@gmail.com،  تهران، پزشكي علوم دانشگاه -٢ طبقه بهداشت، دانشكده پورسينا، خ. تهران - ٥ 
akbarisari@tums.ac.ir،  تهران، پزشكي علوم دانشگاه -٢ طبقه بهداشت، دانشكده پورسينا، خ. تهران - ٦ 

dr.rastegarfar@gmail.com   

  مقدمه

 با حوادث و باليا اكثر. است شده محاسبه ١٠ از ٨ ايران براي باليا خطر شاخص و است بالخيزي كشور ايران
 در هابيمارستان به مصدومين مراجعه ناگهاني افزايش خاطر به. هستند همراه مصدوم زياد تعداد و انساني تلفات
 رزي قطع همچنين و بيمارستان خود داخلي هايآسيب دليل به مراكز اين عملكرد شدن مختل بعالوه باليا،

 دموجو راهكارهاي از يكي. دارد وجود بزرگ بالياي در بخصوص هابيمارستان ظرفيت افزايش به نياز ها، ساخت
 يدهد آسيب محلي هايبيمارستان كه است رخدادهايي در بخصوص حادثه، محل به سيار بيمارستان اعزام دنيا در

 سيار بيمارستان نياز مورد تعداد برآورد هابيمارستان اين نگهداري و خريد بودن برهزينه به توجه با. باشد مي اند،
 دنرسان حداقل به ضمن تا كند كمك گزارانسياست به تواند مي آنها استقرار محل تعيين با همراه كشور در

  .دارند نگه مطلوب حد در باليا به پاسخ براي را نظام توانمندي موجود، هاي هزينه

  ها روش

 علوم هاي دانشگاه مطالعه اين در پژوهش جامعه. گرديد انجام مرحله چهار در و تركيبي روش با مطالعه اين
 ييابمكان زمينه در پژوهشي كه شد مشخص متون مندنظام بررسي در اول مرحله در. هستند كشور پزشكي

 ردمو متغيرهاي و طراحي دوم مندنظام مرور مطالعه بنابراين. باشد نمي دسترس در دنيا در سيار بيمارستان
 با هامتغير اين مورد در متخصصين نظر بعد، مرحله در. شد استخراج ثابت بيمارستان يابيمكان در استفاده
 آوري معج متغيرها وزن و سيار بيمارستان يابي مكان بر موثر متغيرهاي استخراج براي دلفي تكنيك از استفاده
 يمارستانب چينش بهينه شرايط دانشگاه، هر امتياز محاسبه توابع آمده، بدست متغيرهاي نوع به توجه با. گرديد

 هينهب شرايط محاسبه از پس. شد تهيه متلب افزار نرم در آنها بين مطلوب فاصله همچنين و ها دانشگاه بين ها
  .گرديد انجام شده، تهيه مدل حساسيت تحليل متغيرها از يك هر در تغيير با
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  نتايج

 همچنين. شدند انتخاب خطر جايگزين به بهداشتي مراكز ايمني و جمعيت تراكم شهرها، بافت هاي شاخص
 نوانبع بودن استان مركز و آهن، راه خط به دسترسي فرودگاه، تعداد اصلي، هاي راه تعداد پوشش، تحت جمعيت

 وارد دانشگاه ٥٤ بين از كشور در موجود اطالعات به توجه با. شدند انتخاب يابي مكان بر موثر متغيرهاي ساير
 اهواز، ،البرز اروميه، شامل هادانشگاه اين. شدند انتخاب سيار بيمارستان نگهداري براي دانشگاه ١٩ طرح، در شده
 ان،لرست گيالن، كرمانشاه، كرمان، قم، قزوين، شيراز، شاهرود، سبزوار، زاهدان، زابل، رفسنجان، بزرگ، تهران بم،

 است، دانشگاه ٨ شامل كه ٥ منطقه كالن براي بهينه شرايط مدل، همين از استفاده با. هستند مشهد و مازندران
  .آمد بدست ياسوج پزشكي علوم دانشگاه محل در و بيمارستان يك

  بحث

 بودنن دسترس در و موجود اطالعات به توجه با سيار بيمارستان تعداد برآورد و يابي مكان الگوي تعيين براي
 فزار،ا نرم خروجي بهينه حالت در. نمود استفاده هيورسيتيك رويكرد از توان مي كشور، در خطر ارزيابي نتايج

 ساير برخي و هستند) مشهد و تهران مثل( پرجمعيت شهرهاي در مستقر برخي كه منتخب هايدانشگاه
 مالش پايتخت، اطراف كشور مركزي مناطق در( بهينه باپراكندگي دارند، را شدن انتخاب براي موثر فاكتورهاي

 تحليل به توجه با. نمود مشخص سيار بيمارستان نگهداري محل بعنوان)  شرق جنوب و جنوب غرب، شرق،
 رد متغيرها ساير از بيشتر آهن راه داشتن و بودن استان مركز جمعيت، متغير سه گرديد مشخص حساسيت

 مراكز در اشدب مي شهر يك پذيري آسيب مويد كه بافت شاخص كه است اين تامل قابل نكته. دارند تاثير نتيجه
  .شدند ارزيابي پذيرتر آسيب شهرها ساير به نسبت ها استان مراكز ديگر بيان به. است باالتر استان

  گيري نتيجه

 رد سيار، بيمارستان نگهداري و خريد بودن بر هزينه به توجه با باليا، و حوادث در سالمت نظام آمادگي براي
 اساس رب. ندارند سيار بيمارستان نگهداري و خريد به نياز كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه همه بهينه شرايط
 هدارينگ شده پيشنهاد هاي مكان در كه بيمارستان محدودي تعداد با كه داشت انتظار توان مي طرح اين نتايج

 با آينده لعاتمطا در گردد مي پيشنهاد. باشيم داشته باليا در سيار بيمارستان به نياز به مناسب پاسخ شوند، مي
 عيينت آمادگي فاز در باليا به اضطراري پاسخ هاي تيم استقرار مناسب مكان و تعداد مشابه هاي روش از استفاده

  .گردد

  هيوريستيك باليا، سيّار، بيمارستان يابي،مكان كليدي: هاي واژه
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  كيفي مطالعه يك: باليا در زن پرستاران هاي چالش

   ،٣خانكه حميدرضا   ،٢نوروزي كيان   ،١پوروخشوري نگار سيده  

  ٥حسيني سيدمحمدعلي   ،٤احمدي اله فضل  

 ،٤ هشمار ساختمان توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار، خيابان دانشجو، بلوار ولنجك، ، اوين تهران،-١ 
 ، اوين تهران،-٢  ،nvakhshoori@gmail.com تهران، توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -پرستاري گروه

 -پرستاري گروه ،٤ شماره ساختمان توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار، خيابان دانشجو، بلوار ولنجك،
 بلوار ولنجك، ، اوين تهران،-٣  ،dr.kian_nourozi@yahoo.com تهران، توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه

 علوم دانشگاه -پرستاري گروه ،٤ مارهش ساختمان توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار، خيابان دانشجو،
 تربيت دانشگاه نصر، پل احمد، آل جالل تهران،-٤  ،hamid.khankeh@ki.se : تهران، توانبخشي و بهزيستي

 تهران،-ahmadif@modares.ac.ir،  5 مدرس، تربيت دانشگاه -پرستاري گروه پزشكي، علوم دانشكده مدرس،
 گروه ،٤ شماره ساختمان توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه كودكيار، خيابان دانشجو، بلوار ولنجك، ، اوين

  mahmaimy2020@gmail.com تهران، توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه -پرستاري

  
 رمؤث باليا در خدمات ارائه زمينه در موجود مشكالت شناسايي در پرستاران، تجارب درك :هدف و زمينه

 روهگ اين مشكالت كاهش به منجر تواندمي بيشتر، آمادگي و بهتر هايريزيبرنامه آن، دنبال به و بوده
 خدمات ارائه در زن پرستاران تجارب بررسي مطالعه اين از هدف. شود سالمتي خدمات دهندهارائه بزرگ

  .بود باليا در
 داراي پرستار ١٥ كنندگانمشاركت. باشدمي محتوا آناليز رويكرد با كيفي ايمطالعه حاضر مطالعه: كار روش
. تياف ادامه هاداده اشباع به رسيدن تا و بوده هدفمند گيرينمونه. بودند باليا زمان در خدمت ارائه تجربه
 محتواي آناليز طريق از هاداده سپس و شد انجام ساختارمند نيمه هايمصاحبه طريق از هاداده آوريجمع

 .گرفتند قرار وتحليلتجزيه مورد آشكار

:  زا اندعبارت كه آمد دست به هاداده آناليز از اصلي طبقه سه پرستاران، درك و تجارب اساس بر :هايافته
 حضور اهميت" و "باليا زمان در زن پرستاران حضور مكان" ،"زن پرستاران خاص نيازهاي به توجه ضرورت"

  ."خدمت ارائه تيم در پرستار زنان
 واملع تأثير تحت باليا زمان در خدمت ارائه هنگام در پرستار زنان كه داد نشان مطالعه اين :گيرينتيجه

 و مشكالت ترينمهم شامل كه شد آشكار اصلي مايه درون سه مطالعه، اين در. گيرندمي قرار مختلفي
 ايهمحيط در رودمي انتظار پرستاران از باليا، زمان در اغلب. باشدمي باليا زمان در زن پرستاران هايدغدغه
 تمشكال نتيجه در و بپردازند حادثه ديدگان آسيب به خدمت ارائه به ريختههمبه و ومرجهرج از پر و شلوغ

 يآمادگ كه پرستاراني داد نشان مطالعه اين نتايج. يافت خواهد افزايش هاييموقعيت چنين در ها چالش و
 الياب محيط در خدمات ارائه براي را خود و داشتند استاندارد شرايط از متفاوت شرايط از بهتري درك و بهتر

 باليا زمان در دشوار شرايط با منطبق و ترمطلوب خدمات ارائه به كهآن احتمال دانستند، مي تر آماده



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  نامهپايان
  
 

 ٤١٤  

 رستارانپ كه زيادي مشكالت شدن مشخص و مطالعه اين هاي يافته اساس بر همچنين. بود بيشتر بپردازند
 جمعيت از اي عمده بخش كه زن پرستاران خاص نيازهاي تدارك رسد مي نظر به ، هستند روبرو آن با زن

 به را هگرو اين آيي كار بتوانيم وسيلهبدين تا باشد ضروري امري دهند مي تشكيل را ايران در پرستاران
   .رسانيم حداقل به را احساسي و رواني هايآسيب و حداكثر

  
  كيفي مطالعه محتوا، آناليز باليا، پرستاري باليا، زنان، واژه هاي كليدي: پرستار،
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  ارزيابي آسيب پذيري انساني با استفاده از شبيه سازي نرم افزاري در حوادث شيميايي
  (مطالعه موردي: انتشار گاز كلر در منطقه شورآباد شهرري)  

  ٤، ايرج محمدفام٣، بنيگنو آگيوره٢، نبي اهللا منصوري١علي اردالن، ١فرين فاطمي

  ها، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهرانگروه سالمت در باليا و فوريت -١
  گروه بهداشت، ايمني، محيط زيست، دانشكده محيط زيست، دانشگاه علوم تحقيقات و فناوري -٢

  آمريكا Delawareمركز تحقيقات باليا، دانشگاه  -٣
  علوم پزشكي همدان گروه بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه -٤

  

در حال حاضر ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه، فرآيند صنعتي شدن را به سرعت  زمينه و هدف:
تجربه مي كند و در اين راه با مخاطرات شيميايي متفاوتي نيز در مواجهه است. آمار حوادث ناشي از كار نيز 

اخير حكايت دارد. در اين ميان توليد، جابجايي  از روند رو به رشد حوادث شيميايي صنعتي در سال هاي
(حمل و نقل)، ذخيره و كاربرد انواع تركيبات شيميايي در برخي موارد باعث شده امنيت شهروندان نيز نشانه 

. هدف از اين مطالعه ارزيابي آسيب پذيري انساني در حوادث شيميايي با استفاده از شبيه سازي گرفته شود
  زاري سناريوي حادثه شيميايي در جنوب استان تهران مي باشد.نرم اف

در  ١٣٩٤و  ١٣٩٣اين مطالعه تركيبي از پارادايم كيفي و كمي بوده كه در طي سال هاي  روش كار:
فاز انجام گرفت. در فاز اول تحقيق مرور متون جامعي بر  ٤شهرستان ري و منطقه صنعتي شورآباد در 

ارزيابي آسيب پذيري اجتماعي در باليا انجام گرفت. در فاز دوم به منظور  حوادث شيميايي و مطالعات
با وضعيت  )IHRشناسايي هر چه بيشتر منطقه مورد مطالعه و تطبيق حداقل قوانين سالمت بين المللي (

انبار مواد شيميايي موجود در منطقه به طور تصادفي انتخاب و مورد بازديد ميداني قرار  ١٥موجود منطقه، 
گرفتند. همچنين سناريوي انتشار تصادفي گاز كلر از يكي از انبارهاي نگهداري سيلندرهاي گاز كلر در 

شيميايي براساس مناطق حاد مواجهه مناطق درگير حادثه  ،ALOHAشورآباد طراحي و توسط نرم افزار 
پياده سازي شدند. در فاز سوم مطالعه  GISشبيه سازي و بر روي نقشه هاي واقعي منطقه توسط نرم افزار 

با هدف تكميل شاخص ها و بسط  مرور متونپيش نويس شاخص هاي آسيب پذيري اجتماعي حاصل از 
و انتخاب هدفمند متخصصين به دلفي گذاشته  آن به شاخص هاي آسيب پذيري انساني در حوادث شيمايي

راند و روش تجزيه و تحليل نتايج به روش فازي انجام گرفت. بعد از نهايي نمودن  ٣شد. مطالعه دلفي نيز در 
شاخص ها و متغيرهاي مرتبط با آسيب پذيري انساني، وزن بندي آنها به روش تجزيه و تحليل سلسله 

ه اين فاز از مطالعه، ابزار ارزيابي ميزان آسيب پذيري انساني براساس شاخص مراتبي فازي انجام شد. در ادام
هاي استخراج گرديده طراحي شد. پس از اندازه گيري روايي و پايايي قابل قبول پرسشنامه، در فاز چهارم 

 نمونه ٧١٠و  ١١٥پژوهش پرسشنامه طراحي شده در مطالعه پايلوت و اصلي به ترتيب با حجم نمونه هاي 
  آناليز شد.  Spssاجرا شد. داده هاي جمع آوري شده از    پرسشنامه ها توسط نرم افزار 
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با وضعيت موجود منطقه، بيشترين  IHRدر بازديدهاي ميداني از انبارهاي مواد شيميايي و تطبيق  يافته ها:
ت كميته هاي حفاظعدم انطباق ها در موارد وجود تسهيالت براي مقابله با فوريت هاي شيميايي و تشكيل 

فني و بهداشت كار در انبارهاي مواد شيميايي به عنوان محيط هاي كاري خطرناك مشاهده شد. همچنين 
شبيه سازي سناريوي حادثه شيميايي و پياده سازي آنها روي نقشه جغرافيايي خروجي هاي حاصل از 

 ٨,٣و  ٨,٨بستان و بهار با مقادير منطقه نشان داد كه بيشترين شعاع مكاني منطقه تحت تأثير در فصول تا
 ٢٧٠٠٠روستاي واقع در منطقه با جمعيتي معادل  ٧شهر و  ٢در اين فواصل فيزيكي كيلومتر خواهد بود كه 

نفر از اين حادثه شيميايي متأثر خواهند شد. با توجه به محاسبات كمي انجام شده براساس ميزان مواجهه 
، حداقل و حداكثر ميزان صدمات و مرگ مير در فصول مختلف جمعيت با گاز كلر در غلظت هاي مختلف

درصد برآورد گرديدند. به منظور ارزيابي آسيب پذيري انساني براساس  ٥٣و  ٣,٧سال به ترتيب برابر با 
 AHPمتغير نهايي شدند. با انجام  ٦١شاخص و  ٣٢متغيرهاي اجتماعي و فيزيكي در مطالعه دلفي فازي 

به خود اختصاص دادند، عبارت بودند از گروه پذيري انساني كه بيشترين وزن را  شاخص هاي آسيب فازي،
 اجتماعي، دسترسي به خدمات-هاي آسيب پذير، آمادگي منطقه در برابر حوادث شيميايي، وضعيت اقتصادي

سالمت و ميزان آگاهي ساكنين، پرسنل پاسخگوي اوليه و كاركنان بهداشتي درماني از حوادث شيميايي. 
اجراي  برابر آسيب پذيري فيزيكي برآورد گرديد. ٢,٧مچنين ميزان اهميت آسيب پذيري اجتماعي ه

در منطقه مورد مطالعه نشان داد كه بين  ٠,٧٧پرسشنامه ارزيابي آسيب پذيري انساني با قابليت اعتماد 
تحت  خانوارهاي ميانگين نمره آسيب پذيري انساني با متغيرهايي نظير مليت، مناطق شهري و روستايي و

همچنين p-value). >٠١.٠(پوشش سازمان بهزيستي، كميته امداد امام و... در بعد اجتماعي وجود دارد 
چنين ارتباط معناداري بين ميانگين نمره آسيب پذيري انساني با متغيرهاي فاصله اي (دسترسي مناطق 
مسكوني تا راه خروجي اصلي، فاصله مناطق مسكوني تا نزديك ترين مركز بهداشتي درماني و فاصله مناطق 

   p-value). >٠١.٠(ارد مسكوني تا كارخانجات و انبارهاي مواد شيميايي) در بعد فيزيكي وجود د
نتايج اين مطالعه نشان داد كه شهرستان ري به عنوان يكي از قطب هاي صنعتي كشور در   نتيجه گيري:

جنوب استان تهران آمادگي الزم جهت مقابله با حوادث شيميايي صنعتي را دارا نيست. عدم هماهنگي ميان 
م مراقبت شيميايي يكپارچه و فقدان عملكردهاي ذينفعان در قانونگذاري مواد شيميايي، عدم وجود سيست

آمادگي در جمعيت ساكن در منطقه و مراكز بهداشتي درماني در سطوح محلي از مهم ترين چالش هاي 
مشاهده شده در اين منطقه به شمار مي روند. همچنين شاخص هاي آسيب پذيري اجتماعي به عنوان 

بيشتري نسبت به شاخص هاي آسيب پذيري فيزيكي بوده بخشي از كل آسيب پذيري انساني داراي اهميت 
  و روايي آنها در مخاطرات شيميايي نياز به مطالعات تجربي بيشتري دارد. 

  
  حوادث شيميايي؛ مقررات بين المللي سالمت، آسيب پذيري انساني كلمات كليدي:
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 يمياييدث شارزيابي آسيب پذيري انساني با استفاده از شبيه سازي نرم افزاري در حوا

  (مطالعه موردي: انتشار گاز كلر در منطقه شورآباد شهرري)  

  فرينن فاطمي

  گروه سالمت در باليا و فوريت ها، دانشكده بهداشت، داشنگاه علوم پزشكي تهران، تهران،ايران
  

در حال حاضر ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه، فرآيند صنعتي شدن را به سرعت  مقدمه و هدف:
تجربه مي كند و در اين راه با مخاطرات شيميايي متفاوتي نيز در مواجهه است. آمار حوادث ناشي از كار نيز 

وليد، جابجايي از روند رو به رشد حوادث شيميايي صنعتي در سال هاي اخير حكايت دارد. در اين ميان ت
(حمل و نقل)، ذخيره و كاربرد انواع تركيبات شيميايي در برخي موارد باعث شده امنيت شهروندان نيز نشانه 

. هدف از اين مطالعه ارزيابي آسيب پذيري انساني در حوادث شيميايي با استفاده از شبيه سازي گرفته شود
  نوب استان تهران مي باشد.نرم افزاري سناريوي حادثه شيميايي در ج

در  ١٣٩٤و  ١٣٩٣اين مطالعه تركيبي از پارادايم كيفي و كمي بوده كه در طي سال هاي  روش كار:
فاز انجام گرفت. در فاز اول تحقيق مرور متون جامعي بر  ٤شهرستان ري و منطقه صنعتي شورآباد در 

باليا انجام گرفت. در فاز دوم به منظور حوادث شيميايي و مطالعات ارزيابي آسيب پذيري اجتماعي در 
) با وضعيت IHRشناسايي هر چه بيشتر منطقه مورد مطالعه و تطبيق حداقل قوانين سالمت بين المللي (

انبار مواد شيميايي موجود در منطقه به طور تصادفي انتخاب و مورد بازديد ميداني قرار  ١٥موجود منطقه، 
تصادفي گاز كلر از يكي از انبارهاي نگهداري سيلندرهاي گاز كلر در گرفتند. همچنين سناريوي انتشار 
، مناطق درگير حادثه شيميايي براساس مناطق حاد مواجهه ALOHAشورآباد طراحي و توسط نرم افزار 

پياده سازي شدند. در فاز سوم مطالعه  GISشبيه سازي و بر روي نقشه هاي واقعي منطقه توسط نرم افزار 
خص هاي           آسيب پذيري اجتماعي حاصل از مرور متون با هدف تكميل شاخص ها و پيش نويس شا

بسط آن به شاخص هاي آسيب پذيري انساني در حوادث شيمايي و انتخاب هدفمند متخصصين به دلفي 
راند و روش تجزيه و تحليل نتايج به روش فازي انجام گرفت. بعد از  ٣گذاشته شد. مطالعه دلفي نيز در 

نهايي نمودن شاخص ها و متغيرهاي مرتبط با آسيب پذيري انساني، وزن بندي آنها به روش تجزيه و تحليل 
سلسله مراتبي فازي انجام شد. در ادامه اين فاز از مطالعه، ابزار ارزيابي ميزان آسيب پذيري انساني براساس 

يي و پايايي قابل قبول پرسشنامه، شاخص هاي استخراج گرديده طراحي شد. پس از       اندازه گيري روا
 ١١٥در فاز چهارم پژوهش پرسشنامه طراحي شده در مطالعه پايلوت و اصلي به ترتيب با حجم نمونه هاي 

  آناليز شد.  Spssنمونه اجرا شد. داده هاي جمع آوري شده از    پرسشنامه ها توسط نرم افزار  ٧١٠و 
با وضعيت موجود منطقه، بيشترين  IHRاي مواد شيميايي و تطبيق در بازديدهاي ميداني از انباره يافته ها:

عدم انطباق ها در موارد وجود تسهيالت براي مقابله با فوريت هاي شيميايي و تشكيل كميته هاي حفاظت 
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فني و بهداشت كار در انبارهاي مواد شيميايي به عنوان محيط هاي كاري خطرناك مشاهده شد. همچنين 
از شبيه سازي سناريوي حادثه شيميايي و پياده سازي آنها روي نقشه جغرافيايي خروجي هاي حاصل 

 ٨,٣و  ٨,٨منطقه نشان داد كه بيشترين شعاع مكاني منطقه تحت تأثير در فصول تابستان و بهار با مقادير 
 ٢٧٠٠٠روستاي واقع در منطقه با جمعيتي معادل  ٧شهر و  ٢كيلومتر خواهد بود كه در اين فواصل فيزيكي 

نفر از اين حادثه شيميايي متأثر خواهند شد. با توجه به محاسبات كمي انجام شده براساس ميزان مواجهه 
جمعيت با گاز كلر در غلظت هاي مختلف، حداقل و حداكثر ميزان صدمات و مرگ مير در فصول مختلف 

آسيب پذيري انساني براساس  درصد برآورد گرديدند. به منظور ارزيابي ٥٣و  ٣,٧سال به ترتيب برابر با 
 AHPمتغير نهايي شدند. با انجام  ٦١شاخص و  ٣٢متغيرهاي اجتماعي و فيزيكي در مطالعه دلفي فازي 

فازي، شاخص هاي آسيب پذيري انساني كه بيشترين وزن را به خود اختصاص دادند، عبارت بودند از گروه 
 اجتماعي، دسترسي به خدمات-يي، وضعيت اقتصاديهاي آسيب پذير، آمادگي منطقه در برابر حوادث شيميا

سالمت و ميزان آگاهي ساكنين، پرسنل پاسخگوي اوليه و كاركنان بهداشتي درماني از حوادث شيميايي. 
برابر آسيب پذيري فيزيكي برآورد گرديد. اجراي  ٢,٧همچنين ميزان اهميت     آسيب پذيري اجتماعي 

در منطقه مورد مطالعه نشان داد كه بين  ٠,٧٧ني با قابليت اعتماد پرسشنامه ارزيابي آسيب پذيري انسا
ميانگين نمره آسيب پذيري انساني با متغيرهايي نظير مليت، مناطق شهري و روستايي و خانوارهاي تحت 

همچنين p-value). >٠١.٠(پوشش سازمان بهزيستي، كميته امداد امام و... در بعد اجتماعي وجود دارد 
معناداري بين ميانگين نمره      آسيب پذيري انساني با متغيرهاي فاصله اي (دسترسي مناطق  چنين ارتباط

مسكوني تا راه خروجي اصلي، فاصله مناطق مسكوني تا نزديك ترين مركز بهداشتي درماني و فاصله مناطق 
   p-value). >٠١.٠(مسكوني تا كارخانجات و انبارهاي مواد شيميايي) در بعد فيزيكي وجود دارد 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه شهرستان ري به عنوان يكي از قطب هاي صنعتي كشور در   نتيجه گيري:
جنوب استان تهران آمادگي الزم جهت مقابله با حوادث شيميايي صنعتي را دارا نيست. عدم هماهنگي ميان 

ايي يكپارچه و فقدان عملكردهاي ذينفعان در قانونگذاري مواد شيميايي، عدم وجود سيستم مراقبت شيمي
آمادگي در جمعيت ساكن در منطقه و مراكز بهداشتي درماني در سطوح محلي از مهم ترين چالش هاي 
مشاهده شده در اين منطقه به شمار مي روند. همچنين شاخص هاي آسيب پذيري اجتماعي به عنوان 

وده ه شاخص هاي آسيب پذيري فيزيكي ببخشي از كل آسيب پذيري انساني داراي اهميت بيشتري نسبت ب
  و روايي آنها در مخاطرات شيميايي نياز به مطالعات تجربي بيشتري دارد. 

  
  كلمات كليدي: حوادث شيميايي؛ مقررات بين المللي سالمت، آسيب پذيري انساني
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   طبيعي بالياي در المللي بين بشردوستانه هاي كمك اثربخشي
  شانديز مصلحي 

  علمي دانشكده مديريت و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي تهرانعضو هيات 

  

سايي رساله، اين انجام از هدف :مقدمه  طهحي مفهومي نقشه تدوين آن، تعاريف مطالعه اثربخشي، هاي ويژگي شنا

شي هاي ستانه هاي كمك اثربخ شردو شي سنجش براي مدلي طراحي و الملل بين ب ستان هاي كمك اثربخ شردو  هب

  .باشد مي طبيعي بالياي در المللي بين

 .گرفت انجام داده هاي پايگاه جستجوي با مند نظام مرور مطالعه اول، درفاز. شد انجام فاز پنج در رساله اين :روش

 بشردوستانه هاي كمك دهنده ارائه هاي سازمان هاي سايت وب جستجوي و پيشين مطالعات بر مروري دوم، فاز در

ستفاده مفهومي چارچوب از ها شاخص بندي طبقه براي. شد انجام الملل بين  هاي برنامه كليه سوم، فاز در. شد ا

سخ ستراتژيك پا سط كه ا شر ماه ٢٤ طي اوچا تو  دلفي روش از بعدي فاز در. گرفت قرار مطالعه مورد بود، شده منت

ستفاده مدل تدوين براي ست هاي شاخص از فاز اين در. شد ا ستفاده سوم و دوم فاز در آمده بد  آخر، فاز در. شد ا

  .گرفتند قرار مطالعه مورد بم زلزله در ها شاخص اين

سايي ويژگي ٤٨ و مطالعه ١٠اول، فاز طي :ها يافته سي مورد دوم فاز براي مطالعه ١٠ همچنين،. شد شنا  قرار برر

ساس بر ها شاخص و گرفت شان ها يافته. شد بندي طبقه چارچوب ا ساني متدولوژي و شاخص هيچ كه داد ن  يك

 ظرفيت و آوري تاب حفاظت، پذيري، آســـيب زندگي، از حفاظت طبقه پنج ســـوم، فاز هاي يافته طي. ندارد وجود

 بين بشردوستانه هاي كمك اثربخشي سنجش مدل پايان در. شد شناسايي شاخص ١٠٤ و هدف ٢٢. شد شناسايي

  .شد طراحي شاخص ٨ با طبيعي بالياي در الملل

 هايكمك اثربخشــي مختلف رويكردهاي آن، تعارف اثربخشــي، هاي ويژگي شــناخت براي اي پله مطالعه اين :نتايج

. باشد مي آتي هاي پژوهش شروع براي اساسي و پايه عنوان به ها يافته همچنين. باشد مي المللي بين بشردوستانه

  .كند مي كمك الملل بين بشردوستانه هاي كمك اثربخشي هاي شاخص و اهداف درك و شناسايي به رساله اين
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   انيبيمارست پيش محيطهاي در داخلي بيماران سالمت خطر شناخت ابزار توسعه
  ١ابراهيميان عباسعلي  

  ebrahimian.aa@gmail.com ، -پرستاري دانشكده سمنان، پزشكي علوم دانشگاه-١

  
 بيماران غربالگري و ها-بيماري شدت تشخيص جهت سالمتي خطر شناخت ابزارهاي معموالً :هدف و زمينه
 ليداخ بيماران سالمتي خطر شناخت بيمارستاني-پيش هاي-محيط در مواقع، برخي در. يابند-مي توسعه
 هاي-محيط در داخلي بيماران سالمت خطر شناخت ابزار توسعه هدف با اي-مطالعه لذا. شود-مي دشوار
  .  شد انجام بيمارستاني-پيش
 امل؛ش كيفي مرحله در پژوهش جامعه. شد انجام) كمّي و كيفي( تركيبي رويكرد با پژوهش اين :كار-روش

. بودند تهران شهر ١١٥ اورژانس كاركنان و تهران اورژانس پيام مركز كاركنان اورژانس، طب متخصصين
 ساختاريافته نيمه هاي-مصاحبه ها-داده آوري-جمع روش و هدف بر مبتني مرحله اين در گيري-نمونه روش

 داشتند داخلي مشكل كه مددجوياني از نفر ٩٣٥ اول، گام در. شد اجرا گام چهار در مطالعه كّمي مرحله. بود
. رفتندگ قرار مطالعه مورد بود، شده طراحي كيفي تحقيق متغيرهاي اساس بر كه اي-پرسشنامه از استفاده با

 هايمتغير آن براساس و شده آماري تحليل چندگانه لجستيك رگرسيون روش از استفاده با ها-داده سپس
 يرواي شاخص و محتوا روايي نسبت صوري، روايي از روايي احراز براي دوم، گام در. شدند شناسايي مرتبط
. شدند دهي-وزن پيشنهادي ابزار هاي-گويه لجستيك رگرسيون استفاده با سوم، گام در. شد استفاده محتوا

 ابزار يژگيو و حساسيت برش، نقطه تعيين و كرونباخ آلفاي از استفاده با ابزار اعتبارسنجي نيز چهارم گام در
  .شد انجام Roc منحني از استفاده با

 و ٩٧١/٠ ابزار محتوايي روايي شاخص. شد متغير ٢٢ با ابزاري تهيه به منجر ها-داده تحليل :ها- يافته
 نقطه ،٩١٧/٠ برابر Roc منحني زير مساحت همچنين،. آمد بدست ٧٧٤/٠ آن متغيرهاي دروني همساني

  .آمدند بدست ٧/٨٧/٠ و ٩/٨٠/٠ برابر ترتيب به ابزار ويژگي و حساسيت و ٥/١١ شده محاسبه برش
 رايطش بهتر درك و تر-دقيق قضاوت بهتر، شناسايي به حاضر مطالعه در شده طراحي ابزار :گيري -نتيجه 

 واناييت از ابزار اين. نمايد-مي كمك درماني تيم اعضاء ساير سوي از بيمارستاني-پيش هاي-محيط بر حاكم
 نقطه در بويژه بيمارستاني-پيش اورژانس خدمات از استفاده متقاضي داخلي بيماران شناسايي براي الزم
 اورژانس روزمره هاي-مأموريت در ابزار اين از شود-مي پيشنهاد بنابراين. است برخوردار شده، ذكر برش
  .شود استفاده داخلي هاي-بيماري هاي-گيري-همه از ناشي بالياي در حتي و بيمارستاني -پيش

  
  ابزار |داخلي هاي-فوريت |بيمارستاني- پيش اورژانس |خطر شناخت واژه هاي كليدي:
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  تبيين فرآيند مراقبت توانبخشي در مصدومين با تروماي متعدد ناشي از
 حوادث ترافيكي

   ،٤سهيل سعادت ،٣حميدرضا خانكه ،٢كيان نوروزي تبريزي، ١،فاطمه پاشايي ثابت

  ٥حيدر علي عابدي

  Pashaii1392@gmail.comعضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي قم. ١
  تهران، ايراندانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ٢

  ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايراناستاد تمام، گروه سالمت در باليا و فوريت٣
  اندانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، اير٤

  استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران ٥
  

اي و وابسته به زمينه فرهنگي اجتماعي است كه در مراقبت توانبخشي يك پديده بين رشته زمينه و هدف:
بازگشت مجدد سالمتي وآماده كردن بيمار براي بازگشت به زندگي نرمال، نقش بسزايي دارد. نياز به كشف ابعاد 

تلف ابعاد مراقبت توانبخشي مصدومين حوادث ترافيكي در مطالعات متعدد مورد تأكيد. لذا، اين مطالعه باهدف مخ
  شده است.تبيين فرآيند توانبخشي در مصدومين با تروماي متعدد ناشي از حوادث ترافيكي انجام

 ٣٧كت كنند گان شامل در انجام شد. مشار ١٣٩٣-١٣٩٤هاي مطالعه گراندد تئوري حاضر در سال ها:روش
ماه اول پس از حادثه، همچنين  ١٢نفر با صدمه ترافيكي با در گيري بيش از يك عضو يا اندام در  ١٥نفركه شامل 

مراقب خانوادگي بودند. مشاركت كنندگان مطالعه از ستاد  ٧كاردرمان و  ٢فيزيو تراپ و  ٣پزشك، ٣پرستار،  ٧
اني، همچنين چند مركز توانبخشي خصوصي و منزل انتخاب شدند. هاي بيمارستدانشگاه علوم پزشكي، بخش

دست گيري نظري بر اساس مفاهيم بهگيري هدفمند و البته با حداكثر تنوع و در ادامه از نمونهابتدا از روش نمونه
 ها نيز از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته، مشاهده و به دنبال آنآوري دادهآمده استفاده گرديد. جمع

ها بر اساس رويكرد استراوس و ها انجام گرفت. دادههاي در عرصه و استفاده از مستندات تا اشباع دادهيادداشت
ها و وتحليل قرار گرفتند سپس با تشكيل مفاهيم، ساختار و تعيين ارتباط بين آنمورد تجزيه ٢٠٠٨كوربين 

  كشف فرايند، نظريه مرتبط با آن ارائه گرديد.
بندي شد؛ اين طبقات اصلي يا محوري شامل اصلي طبقه محور ٦هاي اين مطالعه، در حاصل يافته ها:يافته

جستجوي زنجيره «، »حمايتي-مراقبت مشاركتي«، »هاي متعددها و آسيب رسانندهرويارويي با محدوديت«
يجي ازبازگشت تدر« ،»نگرمراقبت غير جامع«، »ساختار غير حمايتي«، »مراقبت تخصصي تا حمايت توانمند ساز

ها و نگارش خط بودند. ساماندهي يادآورها، رسم دياگرام» هابه جامعه تا ايزوله شدن خانوادگي در محدوديت
  گرديد. »جستجوي زنجيره مراقبت تخصصي تا حمايت توانمند ساز«داستان منجربه نمايان شدن طبقه مركزي 

وع حمايت توانمندساز از زمان شر تاره مراقبت تخصصي : در اين فرآيند تأكيد بر جستجوي زنجيگيرينتيجه
كارگيري مدل كاربردي مداخالت مراقبتي تا بازگشت موفق به جامعه در مصدومين حوادث ترافيكي هست. به



  
  

 سالمت در حوادث و باليا بين المللي ههشتمين كنگر
  

  نامهپايان
  
 

 ٤٢٢  

توسط پژوهشگران به سياست » زنجيره مراقبت تخصصي تا حمايت توانمند ساز«پردازش شده از مدل مفهومي 
  شود.هاي مراقبت توانبخشي مصدومين حوادث ترافيكي براي اجرا توصيه ميگزاران و مجريان برنامه

  

اي، مطالعه كيفي، تئوري مراقبت توانبخشي، حوادث ترافيكي، پرستار، تيم چند حرفه هاي كليدي:واژه

ايزمينه



  

 

  


