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و  سالمت  متولي  بهداشت  »وزارت 
بهداشت مردم در كشور است. در حوادث 
امنيت  و  سالمت  عامل  دو  غيرمترقبه 
بايد  كه  است  عواملي  مهمترين  از  مردم 
مورد توجه قرار گيرد. همچنين هماهنگي 
اندازه  به  حوادث  و  بحران  مديريت  در 
سالمت و امنيت در مواقع بحراني بسيار 

مهم است.«

دكتر مرضيه وحيد دستجردی وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

باليای  اثرات  كاهش  در  تنها  نه  معنويت 
نقشی  بلکه  دارد  عمده ای  نقش  طبيعی 
تحقق  عدم  و  پيشگيری  كه  آن  از  فراتر 
و  حوادث  می كند.  ايفا  است،  حادثه 
وقوع  به  بشر  زندگی  در  كه  مشکالتی 
در  است،  آن  الينفک  جزء  می پيوندد، 
حوداث  و  باليا  اين  وقوع  مادی  دنيای 

اجتناب ناپذير است.

دكتر محمد رئوفی نژاد
استاندار زنجان
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معنویت نه تنها در کاهش اثرات بالیای طبیعی نقش عمده ای دارد بلکه 
نقشی فراتر از آن که پیشگیری و عدم تحقق حادثه است، ایفا می کند. 
حوادث و مشکالتی که در زندگی بشر به وقوع می پیوندند، جزء الینفک 

آن است، در دنیای مادی وقوع این بالیا و حوداث اجتناب ناپذیر است.
این  که طبیعت  است، چون  توهم  باشد،  نداشته  وجود  که حوادث  این 

جهان مادی آن است که حوادث و بالیا وجود داشته باشد.
نگاه ما به حوادث، نگاه مادی و الهی است و نگاه مادی به سطح حوادث 
نگاه می کند ولی نگاه الهی با این نگاه بسیار متفاوت است و نگاه ایمانی، 
این حوادث را آزمایش الهی می داند. مسئولین اجرایی باید کارهایی  که 
می تواند اثرات بالیای طبیعی را کم کند، از قبل با برنامه ریزی و مدیریت 

درست و به موقع انجام دهند.
زلزله  وقوع  در  دنیا  اول  کشور  پنج  و  دنیا  بالخیز  کشور  ده  جزء  ایران 
و  نبوده  زلزله  به  منحصر  طبیعی  بالیای  ویژه  به  بالیا  گرچه  می باشد. 
و  خشک سالی  جنگ،  طوفان،  وسیع،  آتش سوزی  سیل،  چون  مواردی 

موارد دیگر را نیز شامل می شود.
ایران بر روی کمربند زلزله آلپ هیمالیا  اما به دلیل قرار داشتن کشور 
زلزله وجه غالب و اصلی بالیای است که هر چند وقت یک بار نقطه ای از 
کشور را معرض آسیب و بحران قرار می دهد زلزله های متعدد در کشور 

روی می دهد که فواصل متوسط وقوع آن ها از 10 سال می باشد.

روی خط  کشورهای  مستعدترین  از  یکی  ایران  کشور 
30 ساله  در  آمارهای رسمی  برپایه  و  است  دنیا  زلزله 
گذشته بیش از 60 درصد تلفات جانی کشور ناشی از 
وقوع  علمی،  پیشرفت های  علی رغم  است.  بوده  زلزله 
نمی باشد.  پیش بینی  قابل  زلزله  به ویژه  طبیعی  بالیای 
لذا مدیریت در امر پیشگیری و عملیات نجات و امداد و 
اقدامات فوری بعد از وقوع فاجعه ها موضوعی است که 

همواره باید به آن به صورت جدی پرداخت و راه کارهای الزم را ارائه نمود. 
از طرفی باید با ایجاد نظام مهندسی اصولی و کارکردهای ویژه به حداقل 

رساندن آثار مخرب در جامعه بار این بالیا را کاهش داد.
ارائه  و  مورد  این  در  کشور  وزارت  توسط  شده  انجام  برنامه ریزی ها 
هر  وظیفه  کشور،  بحران  مدیریت  سازمان  سوی  از  هفته  این  روزشمار 
دستگاه اجرایی را در این هفته روشن و کامل ذکر کرده  است و مستلزم 

برنامه ریزی های دستگاه ها جهت اجرای این برنامه ها می باشد.
بزرگ  مانور  برگزاری  خصوص  در  شده  انجام  هماهنگی های  همچنین 
 4 با حضور  سالمت )بیمارستانی و گروه های درمانی(  در سطح زنجان 
بیمارستان و بیش از 15 سالن ورزشی و با مشارکت سایر دستگاه های 
این  در  فنی  جلسات  و  تخصصی  برنامه ریزی های  که  می باشد  دولتی 

خصوص انجام شده است.

اداره کل مدیریت بحران استان زنجان اولین جلسه ارتباطات رادیویی را 
با موضوع »برگزاری مانور ارتباطاتی از طریق بی سیم در مواقع بحرانی« 
اهمیت  نمود.  برگزار  طبیعی  بالیای  اثرات  کاهش  هفته  مناسبت  به 
راه اندازی شبکه بی سیم  بحران،  زمان  ارتباطی مطمئن در  وجود شبکه 
دستگاه ها را الزم و ضروری دانست و تجهز سایر دستگاه های مرتبط با 
مدیریت بحران به تجهیزات بی سیم و فعال سازی تجهیزات فعلی می باشد.

تجربه زلزله سال 87 که باعث گردید شبکه های تلفن ثابت و همراه به 
هم  استان  بحران  مدیریت  اداره کل  باید  گردد،  قطع  یک ساعت  مدت 
اکنون به یک دستگاه تلفن ماهواره بی سیم و دو دستگاه بی سیم با دو 
بحران  مدیریت  ارتباطی  شبکه  مرکزی  و  شود  تجهیز  مختلف  فرکانس 
خواهد بود. الزم به ذکر است هفته جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی از 

تاریخ 18 تا 24 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

واکنش در مقابل حوادث اجتناب ناپذیر

مطلب دکتر سروری

دکتر محمد رئوفی  نژاد - استاندار زنجان
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» انسان زمانی می تواند در بالیا و مصائب زندگی و عمر خود، مدیریت 
درستی اعمال کند که نقشه جهان را به درستی در دست داشته باشد.«

صفوی  محمدحسین  سید  حجة االسالم  سخنان  از  بخشی  جمالت  این 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  استانی  دفاتر  رئیس  و  نهاد  مسئول 
دانشگاه های استان زنجان بود که در گفت وگویی با خبرنگار بهبود به بیان 
روابط بین جهان ماده و معنا و همچنین نقش معنویات در بروز بالیای 

مختلف و مدیریت آن پرداخت.
در  افراد  ایدئولوژی  و  نقش جهان بینی  سراغ  به  ابتدای صحبتش  در  او 
این فرض وارد بحث می شویم که  با  نگرش به جهان هستی گفت: »ما 
به حضور معنویات در مادیات زندگی اعتماد داریم، دنیایی که ما امروز 
می بینیم و آن را در پیرامون خود حس می کنیم فیزیک و ماده است. ما 
هم از خودمان آنچه می بینیم ماده است اما این را باور داریم که ترکیبی 
هستیم از ماده و جسم، حقیقتی که در واقع شاکله اصلی شخصیت ما را 
تشکیل می دهد و هویت اساسی ما را به عنوان انسان می سازد ما از این 

حقیقت به روح تعبیر می کنیم.«
وی در ادامه به شرح رابطه بین سنت های الهی در جهان ماده و معنویات 
پرداخت و افزود: ما در عالم ماده قوانینی را استخراج کرده ایم، یک سری 
سنت ها که بر عالم ماده حاکم است؛ مثل نقطه جوش و انجماد آب که در 
همه جا یکسان است و تنها تغییرات جزئی به دلیل ارتفاع سطح دارد اما 
خود این قوانین عالم ماده مقهور قوانین باالتری قرار می گیرند که ما در 
گزاره های دینی خود آن ها را بسیار به خاطر داریم مثل نسوختن حضرت 
ابراهیم در آتش. پس نتیجه می گیریم قوانینی باالتر از قوانین عالم ماده 

وجود دارد و باالتر از آن قوانین دیگر تا به اراده الهی برسیم.«

حجت االسالم صفوی با اشاره به روایتی از امام صادق )ع( که می فرمایند: 
گناهانشان  خاطر  به  بمیرند  طبیعی  عمر  به  که  آن  از  بیش  »مردم 
عالم  فراوانی در  تاثیر  امر معنوی است که  افزود: گناه یک  می میرند.«، 
ماده دارد. اگر فردی اندیشه نیکی داشته باشد و کاری را با اخالص انجام 
دهد این عمل نیک در وجود فرد تاثیر فراوانی دارد، اعمال و نیات شر 

نیز همین طور.
امام صادق )ع( در روایتی دیگر می فرمایند: دروغ، زنا، شراب خواری، قمار 
کردن، قطع رحم و آزار و اذیت به والدین عمر را به شدت کم می کند پس 

این نشان تاثیر امور معنوی در مادی است.«
نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان پس از آن به 
طرح سوالی پرداخت و گفت: »اما نکته این است: آیا امور معنوی همیشه 
مستقل از من در سرنوشت من اثر می کند؟ یک انسان می تواند با اراده ای 
فائق  اراده خودش  بر  اراده های مزاحم  بر  و پشتکار  با تالش  و  دارد  که 
شود و تا حدودی به خواسته های خودش برسد، درست است که اعتقاد 
داریم همه کارها به دست خداست و یک سری علت ها تاثیرگذار بر اراده 
ما هستند که از اراده خدا تاثیر می گیرند اما اراده انسان به عنوان آخرین 

جز علت تامه بر ایجاد یک اثر حتما دیده شده است.
ما  و  است  تخلف ناپذیر  که  کرده  ایجاد  را  واحدی  نظم  عالم  در  خداوند 
باید خودمان را با قوانین هستی تنظیم کنیم، همه باید ساعت خودشان 
را با قوانین هستی کوک کنند، مشیت الهی یعنی خداوند خواسته است 
که قانونی داشته باشد و این عالمی که خدا ایجاد کرده بسیار زیباست و 
آنچه در چهره عالم سیاهی به نظر می رسد در نگاه به کل چهره عالم خال 

سیاهی است بر صورت زیبای هستی.«

وی به مدیریت بحران پس از بروز بالیای طبیعی پرداخت و عنوان نمود: 
امور معنوی به انسان آگاهی باالتری می دهد و به این انسان طمانینه و 
فرامادی آشناست می داند که همین  امور  با  انسانی که  آرامش می دهد 
امور مادی در دنیا به تنهایی موثر نیستند این انسان با قدرت فوق العاده ای 
را  انجام هر کاری  برای  احاطه دارد و قدرت  به همه چیز  آشناست که 
دارد، رحمت او همه جا را گرفته؛ حکیم، سمیع و بصیر است. در بروز هر 
رخدادی خود را در پناه او می بیند و یک آرامش از این پناه گرفتن در 
خود احساس می کند و توکل می یابد. همه امور را به خدا تفویض می کند 
در نتیجه آرامش بیشتری دارد. در حقیقت انسان زمانی می تواند در بالیا 
و مصائب بزرگ زندگی و عمر خود مدیریت داشته باشد که نقشه جهان 
را به درستی در دست داشته باشد نه این که جهان را به قطعه ای از آن 
محدود ببیند، جهان نامحدود است و انسان برای زندگی نامحدود آفریده 

شده است.«

و  طبيعی  باليای  كاهش  در  استان  بهداشت  مركز  مسئوليت  و  نقش 
مسئوليت اين مركز در هنگام بروز حوادث چيست؟

دهیم؛  ارائه  شده  فصل بندی  صورت  به  را  اطالعات  مورد  این  در  بگذارید 
ارزیابی سریع وضعیت بهداشتی درمانی با مشارکت تیم ارزیاب، ارائه خدمات 
محیط،  بهداشت  بر  نظارت  خانواده،  بهداشت  ارائه خدمات  روانی،  بهداشتی 
حمایت  نظارت،  سرما،  زنجیره  برقراری  و  همه گیری ها  و  بیماری ها  کنترل 
اعزام  و عمومی مردم،  انسانی  نیروی  آموزش  تغذیه،  نحوه  و سیاست گذاری 
تیم های امدادی بهداشتی، جلب همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون 
اضطراری  وضعیت  مدیریت  برنامه  فعال سازی  و  آماده باش  اعالم  و  بخشی 
مدنظر  باید  که  هستند  مهمی  موارد  جز  بهداشتی  معاونت  تابعه  حوزه های 

قرار گیرند.
چه  تاكنون  مركز  اين  همگانی،  آگاهی  و  آموزش  ارتقای سطح  برای 

اقداماتی انجام داده است؟
تهیه و توزیع پوستر با موضوع» در زمان زلزله چه باید کرد« با هدف نصب 
در اماکن عمومی، ادارات، سازمان ها ، همچنین چاپ و توزیع پوستر و استیکر 
ابتدایی،  مدارس  و  آمادگی ها  مهدکودک ،  در  نصب  برای  موضوع  همین  با 
و  تابعه  شبکه های  و  مرکز  کارشناسان  برای  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
برگزاری مانور زلزله، مشارکت در مانورهای برگزار شده از سوی سازمان ها از 
جمله استانداری، جمعیت هالل احمر و ... جز مهمترین برنامه هایی است که 

برای ارتقاء سطح آموزش و آگاهی همگانی مدنظر قرار دارد.
چه فعاليت هايی را در برنامه ريزی آتی خود تعريف كرده ايد؟

افزایش آگاهی کارشناسان این مرکز در رده های مختلف با برگزاری کارگاه های 
آموزشی، تمرین های عملی )مانور(، تقویت اتاق بحران )تهیه وسایل مورد نیاز 
برای تیم های بهداشتی در هنگام بالیا(، افزایش آگاهی مردم به ویژه کودکان 

با تهیه پوستر و پمفلت های آموزشی و در برنامه ریزی آتی قرار دارد.
چه  آن ها  از  داريد،  مستقيم  ارتباط  مردم  با  كه  مركزی  عنوان  به 

انتظاراتی داريد؟
انتظار می رود مردم برنامه های آمادگی را برای زمان وقوع بالیای طبیعی فرا 
گیرند، برنامه ریزی و آمادگی برای وقوع بالیا تا حد زیادی خسارات فیزیکی و 
روانی ناشی از بالیا را کاهش می دهد. افزایش آگاهی مردم در مورد خطرات 
ناشی از بالیای طبیعی و ایجاد تغییرات در رفتار مردم امری بسیار ضروری 
را طوری  می توانند خود  مناسب    آموزش های  فراگیری  با  است، شهروندان 
خودامدادی  و  پیشگیری  طبیعی،  بالیای  مقابل  در  که  نمایند  سازماندهی 
داشته  مشارکت  کمک رسانی  و  بحران  با  مقابله  امر  در  همچنین  و  نمایند 
باشند، تجربه نشان داده است که حتی در کشورهای توسعه یافته و دارای 
تجارب موفق در مدیریت بحران، مردم بویژه در قالب سازمان های مردم نهاد 

و NGO نقش اساسی در هنگام بروز بحران ایفا می کنند.

چه نقشی را در كاهش اثرات باليای طبيعی و نحوه مواجهه با آن برای 
مردم تعريف كرده ايد؟

وظایف مردم در مقابله با بحران را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
وظايف مردم قبل از بروز بحران

   یکی از روش های خوب توصیه قبل از بحران  تهیه کوله پشتی مخصوص 
محل  یک  در  خانه  افراد  همه  اطالع  با  باید  پشتی  کوله  این  است،  بحران 
مشخص در منزل موجود باشد و داخل آن یک رادیو کوچک، جعبه کمک  های 
اولیه، چراغ قوه با باطری یدک، طناب، آذوقه به صورت کنسرو و آب آشامیدنی 
و  تلفن های ضروری  فاسد نشدنی، دفترچه های حاوی شماره   و مواد غذایی 
امدادی و سایر موارد ضروری  و مراکز  امدادی و سایر موارد ضروری  مراکز 

گنجانده شود. همچنین:
- ایجاد تشکل های کوچک مردمی در هر محله که می توانند در مساجد محل 
گردهمایی داشته و برای برای مقابله با بحران های مختلف کسب آمادگی و 
و  مردم  به کمک  بحران  بروز  هنگام  تا  نمایند  وظایف  تعیین  و  برنامه ریزی 

مسئوالن بشتابند.
حوادث  مقابل  در  اثاثیه  و  تجاری  و  مسکونی  ساختمان های  نمودن  بیمه   -

غیر مترقبه.
- مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل بالیای طبیعی.
- نگهداری اسناد و مدارک مهم در صندوق نسوز.

وظايف مردم هنگام بروز باليا:
- حفظ آرامش خود و اطرافیان، رعایت عدالت اجتماعی و کمک به همنوع 

اولین اصلی است که در بحران مد نظر قرارا می گیرد.
- مردم مسلمان کشور ما همواره ثابت کرده اند که در مواقع بحران همنوع را 
بر خود ترجیح می دهند. لذا برای تداوم این فرهنگ انسان دوستانه بهتر است 
به طور  امکانات  تا  فراهم شود  آذوقه  نیاز  اندازه  به  بحران فقط  هنگام شروع 

عادالنه در دسترس همگان قرار گیرد.
- صرفه جویی در مصرف سوخت و مواد غذایی و اولویت دادن به گروه های 

آسیب پذیر نیز از ضروریات مقابله با بحران است.
بیماری های  و  عفونت ها  بروز  از  پیشگیری  برای  بهداشتی  نکات  رعایت   -

همه گیر که معموالً پس از وقوع بالیا شایع می شود.
امر  در  سهولت  برای  حوادث  بروز  صحنه  در  بی مورد  تجمع  از  اجتناب   -

کمک رسانی.
- نظر به احتمال قطع برق در بحران ها، پیگیری آخرین اخبار و هشدار ها از 

طریق رادیو و توجه نکردن به شایعات گوناگون.
- اهداء و جمع آوری کمک های انسان دوستانه، مواد غذایی و سایر وسایل مورد 
امدادی مردمی  نیروهای  اجرا توسط  قابل  موارد  از دیگر  نیاز آسیب دیدگان 

است.

وظايف مردم پس از پايان بحران:
پس از پایان بحران مردم در بازگشت سریع اوضاع به وضعیت عادی و برگشت 
چهره منطقه به شرایط قبل از بحران و کمک های مالی و روانی به مردم آسیب 

دیده می توانند به مسئولین کمک نمایند.
چه  طبيعی  باليای  با  مقابل  آمادگی  زمينه  در  سازی  توانمند  برای 

اقداماتی می توان انجام داد؟
به  می توان  طبیعی  بالیای  با  مقابل  آمادگی  زمینه  در  توانمندسازی   برای 

موارد زیر اشاره کرد:
رخداد  به هنگام  قشر  آسیب پذیرترین  به عنوان  کودکان  آموزش  لزوم  الف( 
به  امری ضروری  آن  با خطرات  رویارویی  و  آشنایی هشدار  بالیای طبیعی، 
شمار می آید، آموزش کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان فردا و بهترین 

و اصولی ترین روش برای کاهش اثرات بالیای طبیعی است.
بالیای  اثرات  دانش آموزان در مورد کاهش  به ویژه  آگاهی مردم  افزایش  ب( 

طبیعی.
پ( توسعه فرهنگ ایمن سازی ساختمان ها و ابنیه.

ت( از پیش مشخص کردن نقش و مسئولیت های مدیران براساس برنامه های 
جامع مدیریت بحران.

ث( آموزش و مشارکت مردم در مورد اقدامات آمادگی و ایمن سازی در مقابله 
با بالیای طبیعی با انجام مانورهای شهری.

تهیه  بحران،  با  مواجهه  در  شهروندان  آمادگی  و  پیشگیری  آموزش  ج( 
برنامه های الزم، اطالع رسانی به موقع، برقراری ارتباط بین مردم و مسئوالن 

از طریق رسانه ها.
چ( ذخیره سازی منابع برای مواقع اضطراری.

و درمانی و  بهداشتی  نقشه های آسیب پذیری مراکز خدمات رسانی  تهیه  ح( 
مقاوم سازی آن ها در برابر بالیا.

خ( تهیه نقشه های آسیب پذیر مناطق مختلف کشور.
د( ایجاد سیستم اعالم خطر به موقع برای هشدار اولیه می تواند خسارت جانی 
را به میزان قابل مالحظه ای تقلیل دهد، زیرا امکان می دهد که مردم به موقع 

به مکان امنی منتقل شوند.
وظايف  اين باره  در  بهداشت  مركز  مختلف  واحدهای  برای  آيا 

جداگانه ای تعريف شده است؟
دفع  غذایی،  مواد  بهداشت  آب،  بهداشت  بر  نظارت  وظایف  محیط  بهداشت 
عمومی،  اماکن  گندزدایی  و  ضد عفونی  محیط،  بهسازی  زائد  مواد  صحیح 
را  بیماری ها  ناقلین  و  جوندگان  حشرات،  با  مبارزه  آلوده،  وسایل  و  اجساد 
تعریف  نیاز وظایف  اساس  بر  نیز  بقیه گروه های کارشناسی  و  بر عهده دارد 

شده دارند.

همه باید ساعت خود را با قوانین هستی کوک کنند

آمادگی مردم برای مقابله با اثرات بالیای طبیعی

گفت و گو با حجة االسالم سید محمدحسین صفوی
 مسئول نهاد و رئیس دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان زنجان

گفت و گو با دکتر حسین دین محمدی
برای كاهش اثرات باليای طبيعی، عالوه بر همه اقدامات ايمنی و بهداشتی و دخالت نهادها و دستگاه های مختلف، نقش يک گروه از همه مهم تر و پررنگ تر است؛ مردم. آگاهی مردم از نحوه مواجهه با 
باليای طبيعی و آموزش به آن ها می تواند خسارات ناشی از هر حادثه را به حداقل برساند، اين چيزی است كه دكتر حسين دين محمدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئيس مركز بهداشت 

استان بر آن تاكيد دارد. با وی در مورد نقش مردم در كاهش اثرات باليای طبيعی و مسئوليت مركز تحت مديريتش در اين امر گفت و گويی ترتيب داده ايم كه در زير می خوانيد:
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اين معاونت در بحث پيش بينی و پيش گيری از باليای طبيعی چه 
اقداماتی انجام می دهد؟

اولویت های  از  طبیعی  بالیای  و  حوادث  مورد  در  تحقیق  و  مطالعه 
مورد  بررسی  از  پس  مرتبط  طرح های  که  می  باشد  دانشگاه  تحقیقاتی 

پشتیبانی قرار می گیرد.
اين  تاثير  داده ايد؟  انجام   كارهايی  چه  تاكنون  اساس،  اين  بر 

اقدامات در افزايش آگاهی های عمومی چگونه بود؟
ارتقاء  راهکارهای  سراسری  همایش  مانند  علمی  همایش های  برگزاری 
مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه که در سال 1385 توسط 
این معاونت برگزار شد می تواند در افزایش سطح آگاهی های عمومی موثر 
باشد، انتشار نتایج تحقیقات علمی هم اثرات مشابه خواهد داشت، هرچند 
باید در نظر داشت که آموزش همگانی از رسالت های معاونت پژوهشی 

محسوب نمی شود.
در بحث كاهش خطرات زيست محيطی هنگام وقوع باليای طبيعی 

چه اقداماتی انجام داده ايد؟
استان که  از جمله مطالعات زیست محیطی  طرح های تحقیقاتی مرتبط 
بحران  مدیریت  در  خاص  اهمیت  از  می کند  مشخص  را  موجود  وضع 
دانشگاه  در  خاص  اولویت  از  همواره  طرح ها  اینگونه  است.  برخوردار 

برخوردار بوده اند و مورد حمایت دایمی قرار دارند.
بعد از وقوع حوادث و باليای طبيعی معموال بيماری هايی در منطقه 

شايع می شود، در اين زمينه چه تحقيقی انجام شده است؟
و  بیماری ها  حادثه،  هر  ماهیت  و  اقلیمی  و  فعلی  به شرایط  بسته  البته 
اختالالت  و  عفونی  امراض  اما  است  پیش بینی  قابل  متنوعی  اختالالت 

روانی از شایع ترین مشکالت مشترک در همه سوانح محسوب می شود.
تدابيری  و  تمهيدات  چه  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  در  شما 
طبيعی  باليای  و  غيرمترقبه  حوادث  وقوع  از  بعد  و  حين  قبل، 

انديشيده ايد؟
انجام  نیز  و  مرتبط  همایش های  برگزاری  گفتم  هم  قبال  که  همانطور 

هر  در  دانشگاه  که  است  از حادثه  قبل  تدابیر  از  پژوهش های هدف مند 
با توجه به ماموریت ها  دو محور در سالیان اخیر فعال بوده است. طبعا 
حوادث  وقوع  حین  در  معاونت  این  پژوهشی،  معاونت  رسالت های  و 
غیرمترقبه و در مراحل حاد آن نقش اجرایی مهمی نمی تواند داشته باشد 
ولی بررسی آثار و عوارض حوادث مثل اثرات روانی زلزله از فعالیت های 

این معاونت بعد از وقوع حوادث است.
شما هنگام وقوع حوادث و باليای طبيعی چه توصيه ای به مردم 

داريد و انتظارتان از مردم چيست؟
بدیهی است که حفظ خونسردی و پیروی از راهنمایی های مراجع مسئول 

در جهت کاهش صدمات و تلفات دراین برهه موثر خواهد بود.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان يکی 
از مهمترين معاونت ها به هنگام بروز باليای طبيعی از مسئوليت 
سنگينی برخوردار است، اهم كارهای صورت گرفته در اين زمينه 

در معاونت شما چيست؟
از  اعم  اجتماع  ساختارهای  کلیه  می گیرد  شکل  بحرانی  وقتی  واقع  در 
نهادهای دولتی و اجتماعی و سازمان های مردم نهاد با آن درگیر می شوند 
و هر کدام با تعریف مسئولیتی که دارند مشغول به کار می شوند. اما دو 
مقوله در این میان از اهمیت زیادی بر خوردار است و این دو عبارتند از 
مدیریت وضعیت غذا و دارو، در این شرایط تمامی فرایندهای مربوط به 
این دو یعنی از مرحله تولید، توزیع و پخش دارو و غذا به این معاونت 
مربوط می شود چرا که به دلیل بروز بحران چرخه معمول از حالت عادی 
باز  می ایستد و جامعه دچار مشکل می شود. در این شرایط معاونت نخست 
و  شناسایی  را  بحران زده  نقاط  دقیق،  و  استراتژیک  برنامه ریزی  یک  با 
اولویت بندی می کند و بر اساس اولویت به گسیل نیرو و نهاده های مهم 
غذا و دارو بپردازد همان گونه که می دانید پس از عملیات امداد و نجات، 
رساندن به موقع غذا و دارو به آسیب دیدگان از مهم ترین کارهایی است 
که باید صورت گیرد تا وضعیت به حالت نیمه عادی یا عادی برسد حمایت 
از افرادی که به محل امن نیز انتقال یافته اند از مسئولیت های این معاونت 
اهداف  از  از شرایط مناسب غذا و دارو  افراد بحران زده  بهره مندی  است 
نگیرد  صورت  درست  صورت  به  مدیریت  این  اگر  و  است  معاونت  مهم 

آسیب های جدی ایجاد می شود و چه بسا آسیب ها افزایش یابد.
در اين چرخه آگاه سازی مردم چه نقشی در بهبود مديريت غذا و 

دارو در شرايط بحرانی دارد؟
دارد  زیادی  بسیار  برنامه ای نقش  آگاه سازی در هر  این مسلم است که 

اگر آحاد جامعه در مورد وظایف، هماهنگی ها و شبکه ها اطالعات الزم را 
داشته باشند، از مشکالت ناشی از ناآگاهی جلوگیری می شود، اما معاونت 
به تنهایی نمی تواند این آگاه سازی را انجام دهد، رسانه ها و ارکان روابط 
عمومی و اطالع رسانی جامعه نیز باید در این جریان وارد شوند و به مدد 
معاونت غذا و دارو بیایند تا صدای معاونت به گوش مردم برسد و مردم 
انجام  یابند و کار، خوب  آموزشی سالمت محور اطالع  از مطالب  بتوانند 
نیز  نهادهای دیگر  شود. شکی نیست که در جریان آگاه سازی همیاری 
نقش مهمی دارد. در هنگام بروز بحران امکان دارد که عادات نادرست 
روحی  شرایط  واسطه  به  بحران زده  فرد  بیفتد  اتفاق  دارویی  و  غذایی 
نامناسب امکان دارد در مصرف غذا و دارو دچار اشتباه شود که آگاه سازی 
قبل از وقوع می تواند شرایطی را ایجاد کند که تا زمان رسیدن نیروهای 
امدادی و نجاتی افراد آگاه نیمه مصدوم با همین داروهای موجود بتوانند 
با کمک آگاهی خودشان به مصدومان کمک های فراوانی ارائه دهند و این 
مورد، مستلزم آگاه سازی افراد جامعه برای این موارد است که  داروها را 

بشناسند و در مورد مصرف آنها آگاهی یابند.
آيا می شود در جهت پيشگيری از بروز بحران نيز فعاليت خاصی 

داشت؟
اما  نیست  معاونت  این  عهده  به  تنها  بحران ها  وقوع  از  پیشگیری  البته 
جامعه  در  طبیعی  بالیای  بروز  با  تنها  بحران  که  باشید  داشته  توجه 
ایجاد نمی شود گاهی عادات نادرست غذایی و دارویی نیز در یک جامعه 
می تواند بحران آفرین باشند به طور مثال استفاده از لوازم آرایشی قاچاق 
در جامعه که دارد به صورت بحران در می آید و وضعیت نگران کننده ای 
معاونت در مورد مصرف پیش می آید  پای  اینجاست که  ایجاد می کند، 
که نشان دهد افراد جامعه چه چیز را مصرف کنند و چه چیز را مصرف 

نکنند.
توجه کنید که اکنون سبد غذایی خانوارها شرایط مطلوبی ندارد مصرف 
ناهماهنگی  از  کم  تحرک  همچنین  و  پرکالری  و  پرچرب  غذایی  مواد 

از حالت متوازن خارج  را  افراد  سوخت و ساز خبر می دهد که می تواند 
کند و اختالالت مختلفی از جمله افزایش بیش از حد وزن و مشکالت 
نامناسب  تغذیه  به  می تواند  موارد  این  از  شود  باعث  را  درون ریز  غدد 
کودکان یا سالمندان اشاره کرد که هر یک از آن ها می تواند به مرور زمان 
بحران آفرین باشد که آگاه سازی در پیشگیری از این بحران ها نقش بسیار 
مهمی ایفا می کند اما در بالیای طبیعی بحران باید مدیریت شود تا افراد 
دچار مشکالت بیشتر نشوند از این بحران نمی توانیم پیشگیری کنیم اما 
پس از بروز باید شرایطی ایجاد کنیم که جامعه بتواند از امنیت غذایی و 

داروی مناسب برخوردار باشد.
حد  چه  تا  زمينه  اين  در  گرفته  صورت  فرابخشی  همکارهای 

می تواند شما را ياری كند؟
مانند هر کار دیگری اگر همکاری های فرابخشی نباشد فعالیت ما به نتیجه 
نمی رسد در این مورد هم در جامعه، هنگامی که بحرانی ایجاد می شود 
همکاری های نهادهای زیادی الزم است. در مورد رسالت این معاونت هم 
هماهنگی با هالل احمر اهمیت فراوانی دارد چرا که هالل احمر به عنوان 
یک سازمان تخصصی به هنگام بروز بحران از شرایط ویژه ای برای امداد 
رسانی برخوردار است و می تواند این معاونت را یاری کند از سویی نقش 
رسانه ها و نهادهای اطالع رسانی نیز در این جریان اهمیت فراوانی دارد 
تا اطالع رسانی مناسبی انجام دهند و همچین فراخوان های الزم به موقع 
به اطالع مردم برسد، نیروهای نظامی و انتظامی نیز باید در زمان بروز 
بحران به کمک بیایند تا در ایجاد نظم و هماهنگی یاری مان کنند چرا 
که در زمان بروز افراد دچار هیجان و گیجی می شوند در حالی که باید 
جیره غذایی و دارویی محدودی بین افراد تقسیم شود از این رو مدیریت 
انتظامی در این شرایط از اهمیت باالیی برخوردار است همچنین راه و 
ترابری که برای رساندن این نهاده ها باید به یاری ما بیاید و در نهایت خود 
مردم که همکاری های الزم را داشته باشند تا بتوانیم جریان امدادرسانی 

را به بهترین شکل انجام دهیم.

طرح های مطالعاتی؛ اولویت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی

بحران، غذا، دارو

گفت وگو با دکتر علیرضا بیگلری، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

گفتگو با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

»حادثه خبر نمی كند« اين جمله را از دوران ابتدايی همه به خاطر داريم و يادمان هست كه هميشه وقتی قرار بود مانور زلزله در مدرسه 
اجرا شود، با به صدا در آمدن زنگ زلزله بايد زير نيمکت ها پناه می گرفتيم و اين تمرينی بود برای مواقع بحران كه چگونه با حوادث و 
باليای طبيعی برخورد كنيم و چگونه صدمات و خرابی های ناشی از آن را كاهش دهيم. اينک كه در آستانه بيستم مهرماه، هفته كاهش 
اثرات باليای طبيعی قرار داريم با دكتر عليرضا بيگلری، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص عملکرد اين معاونت 

در بحث كاهش اثرات اين حوادث به گفت و گو نشسته ايم كه در زير می خوانيد:

از انسان ها  نام بال به خود می گيرند خيل عظيمی  با چنان وسعت و شدتی حادث می شوند كه  رخداد های طبيعی گاهی 
به يک بحران ختم می شوند كه  به داليل مختلف  نيز رويدادهای اجتماعی  را درگير می كنند، گاهی  نهادهای مختلف  و 
جان انسان ها را تهديد می كند. اينجاست كه پای مديريتی به نام مديريت بحران به ميان می آيد تا برای بهبود وضعيت 
از اين بحران ها وجود غذا و داروی مناسب برای  و سر و سامان دادن به امور تالش های الزم صورت بگيرد. در بسياری 
آسيب ديدگان نقش مهمی دارد كه می تواند به نجات بسياری از آنها بينجامد از همين رو برای آشنايی بيشتر با مديريت 
غذا و دارو در هنگام بروز بحران به سراغ دكتر مهرداد حميدی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان رفتيم. 
با وی پيرامون تمهيدات اين معاونت پيش از وقوع و پس از وقوع بحران صحبت كرديم همچنين در مورد همکاری های 

فرابخشی و آگاهی های عمومی برای پيشگيری و كاهش آسيب ها. در زير مصاحبه ما را با اين مقام مسئول می خوانيد:
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از وقوع باليا طبيعی  بيمارستان قبل  ايمن سازی محيط  تأثير 
چه نقشی در بهبود شرايط دارد؟

تهیه  و  پیش بیني  آموزش،  نیروها،  اجرایي  توان  افزایش  به منظور 
نقشه هاي اجرایي  مثل پیش بیني وسایل و ملزومات مورد نیاز، پرسنل 
و سایر امکانات از جمله تدارک بیمارستان صحرایی با امکانات الزم، 
به عنوان  افراد  مسئولیت  نمودن  مشخص  و  بحران  تیم های  تشکیل 
مسئولین واحدهای خدمت دهنده و مقاوم سازی یا همان ایمن سازی 
شرایط ساختمانی مراکز بهداشتی و درمانی مخصوصاً بیمارستان ها از 
درصد آسیب ها و صدمات به بار آمده در نتیجه بحران به میزان قابل 

توجهی می کاهد.
وجود  بيماری هايی  چه  شيوع  امکان  طبيعی  باليای  وقوع  با 

دارد و چه آگاهی هايی می توان به مردم در اين خصوص داد؟
از خرابي هاي  از لحاظ وخامت کمتر  عواقب تاخیري بالیاي طبیعي 
مردم  از  کثیري  تعداد  فاجعه ها  اغلب  به دنبال  نیست.  آن ها  فوري 
شرایط  نامطلوب  آثار  معرض  در  نتیجه  در  و  مي شوند  بي خانمان 
بالیاي طبیعي،  یا  از سانحه  بعد  قرار مي گیرند.  بیماري ها  و  اقلیمي 
خطر بروز بیماري هاي مسري در اثر یکسري عوامل افزایش مي یابد. از 
عمده ترین این بیماري هاي بعد از وقوع بالیا که دارای اهمیت هستند 
می توان به بیماري هایي که مواد غذایي و آب در آن ها نقش اساسي 
دارند مانند بیماري هاي اسهالي و طاعون اشاره کرد یا بیماري هایي 
که در آن ها حشرات و جوندگان بیشترین نقش را دارند مثل ماالریا و 

سالک و نیز بیماري هاي پوستي چون گال و پدیکولوز .
براي پيشگيري از شيوع اين بيماري ها چه روش هايی مي توان 

به كار برد؟
چاهک مستراح باید در مواقع شیوع اسهال توسط محلول ضد غفوني 
کننده کرلوئین و یا شیرآهک ضد عفوني شوند. هنگام شیوع وبا باید 
به مواردی مثل شستشو و ضد عفوني دست قبل از غذا و بعد از توالت، 
از بین بردن حشرات و دور نگه داشتن مواد غذایي از دسترس مگس، 
جدا سازي بیماران و افراد ناقل از سایرین توجه کرد. در مورد بیماري 
سالک سگ، جوندگان و سایر پستانداران که مخزن طبیعي عفونت 
هستند را باید از بین برد. برای کنترل و مبارزه با بیماري ماالریا باید 
پشه بالغ و الرو آنوفل را از بین برد. در مورد کنترل طاعون نیز باید 

حیوانات آلوده، ناقلین و رابطین انساني مورد بررسي قرار گیرند. 
نقش بيمارستان در كاهش اثرات بيماری های شايع شده بعد از 

وقوع حوادث طبيعی چيست؟
بیماری های شایع شده  اثرات  بیمارستان در کاهش  مهمترین نقش 
بعد از وقوع حادثه، در واقع درمان بیماری های به وجود آمده است که 
این اگرچه مهمترین بعد سالمت فردی است اما تنها بعد آن نمی باشد 
اما برای اینکه همه ابعاد مشکالت ایجاد شده پس از سانحه تا حدودی 

بهبود یابد بایستی کلیه ارگان ها دست در دست هم دهند.
منابع  ساماندهی  و  مردمی  مشاركت  جلب  برای  بيمارستان 
نيروی انسانی داوطلب و ايثارگر چه اقداماتی قبل وحين وقوع 

باليا می تواند انجام دهد؟
بیمارستان ها، سازمان های تخصصی در جهت  باید دقت داشت که   
صدمات  ناآگاهی،  یا  بی توجهی  کوچکترین  و  هستند  خدمت  ارائه 
جبران ناپذیری به پیکره جامعه، خانواده  و نیز خود بیمارستان ها وارد 
منابع  ساماندهی  و  مردمی  مشارکت  جلب  در خصوص  لذا  می آورد 
داوطلب  نیروهایی می توانند  فقط  ایثارگر   و  داوطلب  انسانی  نیروی 
کمک مردمی و ایثارگری در این حیطه باشند که در مواقع عادی نیز 

در این گونه مراکز مشغول خدمت اند.

بيمارستان  وظيفه  روان،  بهداشت  مسائل  به  توجه  بحث  در 
چيست؟ 

با توجه به تقسیم بندی های انجام شده، پرداختن به مسائل بهداشت 
به عهده مراکز بهداشتی خواهد بود و مراکز درمانی یا بیمارستان ها 
نمایند.   اقدام  آن  به  درمان   عارضه  بروز  فقط می توانند در صورت 
 PTSD( post traumatic(  مثال اختالل  تنش زاي  پس  از حادثه
که   است  افرادي   در  اضطراب   نوعي    )stress disorder)ptsd
حادثه اي  را که  براي  اکثر مردم  بسیار آزارنده  و مضطرب کننده  است  
حرمت ،  هتک   قتل ،  طبیعي ،  )بالیاي   حوادث   این   کرده اند.  تجربه  
افراد یک  استرس   جنگ ، زنداني  شدن ، شکنجه ، تصادفات ( در همه  
رواني  ایجاد مي کنند ولي  برخي  افراد پس  از آن  سیر طبیعي  بهبود را 
طي  نمي کنند. مشخصه  اختالل  تنش زاي  پس  از حادثه  این  اختالل  
این   آن .  به   مربوط   بروز عالیم   و  یادآوري  مداوم  حادثه   از  عبارتست  
عالیم  ممکن  است  درست  پس  از حادثه  شروع  شده  یا چند ماه  بعد 
بیمار  بروز کند. برای درمان آن، اصول کلی چنین است که سوابق 
اخذ شده و معاینه  فیزیکي  توسط  یک  پزشک  انجام می شود. براي  رد 
کردن  اختالالت  مغزي،  آزمون هاي  آزمایشگاهي  و طبي  نیز ضروري  
مي شود.  توصیه   هم  درمان   روان شناختي  جهت   مشاوره   البته  است . 
آموختن  روش هایي  جهت پیمان  بستن  بیمار با خود جهت  مقابله  با 
مشکل  و  روش هاي  آسوده سازي  بسیار موثر است. این  روش ها به  ویژه  

براي  کمک  به  رفع  مشکالت  خواب  مفیدند.
مراکز  و  نظامي   مراکز  از گروه هاي  حمایتي که در  همچنین می توان 

بحران هاي  اجتماعي  در دسترس اند، کمک گرفت.
نقش مانورهای آموزشی قبل از وقوع باليای طبيعی در كاهش 

اثرات آن چيست؟
سطح  ارتقای  هدف شان  که  هستند  تمرین هایی  مجموعه  مانورها 
آمادگی در جامعه است. مهمترین گام در مدیریت بحران، شبیه سازی 
صحنه و انجام تمرینات و مانورهای دوره ای و مداوم توسط آحاد مردم 
نیروی   ،NGO ارگان های  درمانی،  بهداشتی  کادر  علی الخصوص  و 
انتظامی، نیروهای پشتیبانی استانداری و ... و نیز ارزیابی نتایج حاصله 
تجربیات  از  بهره گیری  با  آن  قوت  و  نقاط ضعف  شناسایی  و  آن  از 

بدست آمده که در کاهش مخاطرات بسیار موثر است.
نقش آموزش در کاهش مخاطرات، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری 
که می تواند عملکرد را سامان دهد. آموزش به منظور ایجاد تغییرات 
بتوانند  آن ها  تا  می گیرد  افراد صورت  رفتار  در  ماندگاری  نسبت  به 
توانایی های خودشان را برای انجام دادن کارهای مشخص، در هنگام 
بروز بحران، قبل و بعد از آن بهبود ببخشند. اما آموزش در برابر بحران 
اینکه  دوم  و  باشد  هدفمند  اینکه  اول  باشند  داشته  ویژگی  دو  باید 

مستمر و مداوم باشد.
مهمترین نکته در یک مدیریت بحران موفق، ایجاد آگاهی مستمر و 
پویا در عموم ارگان های خدمت رسان و حتی تمام آحاد مردم می باشد 
تا شاهد مسئولیت پذیری همه آن ها در برابر بحران باشیم تا با انتقال 
آموخته های خود به جامعه و محیط زندگی، باعث ایجاد محیطی امن 
برای خود و دیگران در برابر بحران شوند. بنابراین آموزش به عنوان 
یک ابزار مداخله موثر باید در تمام اقدام های مدیریت بحران به طور 

هدفمند و مستمر در جامعه انجام گیرد. 
توان  و  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایي  به منظور  عملیاتي  مانورهاي 
عملیاتي کلیه دستگاه هاي عضو بخش هاي مختلف توسعه و کارگروه 
در  تا  می شود  انجام  استان  و  شهرستان  غیر مترقبه  حوادث  کمیته 
حداکثر  انساني  و  مالي  منابع  از  غیرمترقبه  بالیاي  و  حوادث  زمان 

بهره بدست آید.
همزمان با وقوع باليای طبيعی، چه همکاری های بين بخشی 
بازماندگان  و  آسيب ديدگان  به  كمک  بهترين  تا  است  الزم 

حوادث صورت بگيرد؟
 بدیهی است مدیریت در حوادث و سوانح  تنها از طریق یک دستگاه 
تمامی دستگاه  های مسئول  و جلب مشارکت  نبوده  اجرایی مقدور 
ضرورت دارد و سازمان ها و دستگاه های اجرایی مشارکت کننده در 
بنا به ماموریت سازمانی خود، در حوزه عمل  حوادث و سوانح نیز 

مربوطه مشغول به کار هستند.
به  پاسخ  عملیات  در  مطلوب  نتیجه  حصول  برای  پیداست  ناگفته 
کشور  عمومی  برنامه های  در  شفافی  و  واضح  سیاست های  بحران، 
می باید طرح شود که در صورتی که در مجموعه قوانین داخلی طرح 
نشود به موفقیت نمی انجامد بنابراین برای پیشبرد مدیریت سوانح 
در کشور، سیاست ها و استراتژی های تدوین شده در کنار ساختار و 

تشکیالت و تفکیک وظایف در قانون مطرح می شود.
پاسخ  فعالیت مختلف می بایست در عملیات  نوع   24 حدود  اساساً 
به سوانح صورت گیرد که از یک سو باید بین دستگاه های مختلف 
تفکیک شود و از سوی دیگر مرکزی بنام مدیریت سوانح باید آن را 

کنترل، راهبری و مدیریت کند.
بحرانی  شرایط  در  طبیعی  سوانح  با  مقابله  عملیات  آنجایی که  از 
کلیه  که  می رسد  نظر  به  الزم  است  خارج   ارگان  یک  عهده  از 
 TCS دستگاه ها و نهادها ضمن انجام وظایف ذاتی خود در سیستم
هماهنگی  با  متمرکز  بصورت  حادثه(  واحد  فرماندهی  )سیستم 
که  بپردازند  بحران  موثر  مقابله  به  منطقه  شهرداری  و  استانداری 
منطقه  شهردار  شامل  ما  منطقه  در  بحران  مدیریت  ستاد  اعضای 
مدیریت  ستاد  در  شهردار  جانشین  فرمانداری،  استان،  استاندار  یا 
احمر  هالل  جمعیت  تام االختیار  نماینده  )دبیر(،  منطقه  بحران 
استان، نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
شرکت  مدیرعامل  تام االختیار  نماینده  ذیربط،  درمانی  و  بهداشتی 
و  آب  شرکت  مدیر عامل  تام االختیار  نماینده  استان،  مخابرات 
فاضالب استان، نماینده تام االختیار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
تام االختیار  نماینده  استان،  گاز  تام االختیار شرکت  نماینده  استان، 
ارشد  فرمانده  تام االختیار  نماینده  استان،  انتظامی  نیروی  فرمانده 
فرمانده  تام االختیار  نماینده  استان،  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
مقاومت  نیروی  فرمانده  تام االختیار  نماینده  استان،  ارتش  ارشد 
بسیج استان، نماینده تام االختیار مدیرکل سازمان بهزیستی استان، 
استان،  بهزیستی کل کشور در  رئیس سازمان  تام االختیار  نماینده 
نماینده تام االختیار رئیس سازمان آموزش و پرورش استان، نماینده 
تام االختیار رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان و 
نماینده تام االختیار رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان است. 
نمودن سایر دستگاه هاي  بین بخشي و درگیر  برای جلب مشارکت 
مرتبط مانند اداره کل حوادث غیر مترقبه استانداري، بنیاد مسکن،  
کمیته  جلسات  و...  فاضالب  و  آب  اداره  بازرگاني،  احمر،  هالل 
حوادث و سوانح که باید به طور ماهیانه برگزار شود تا دستگاه هاي 
مرتبط با شرح وظایف خود آشنا و در این زمینه جهت موارد خاص 
اعتبارات غیر جاري  از  را  نیاز  انساني مورد  نیروي  و  اعتباري  منابع 
موازي کاري هاي  از  تا  نمایند  بالیا پیش بیني  و  و تخصصي حوادث 

احتمالي جلوگیري و درحفظ منابع صرفه جویي شود.

ایمن سازی به میزان قابل توجهی
 از درصد آسیب ها می کاهد

دکتر حسین یاری:

هفته كاهش اثرات باليای طبيعی در راه است و همه مردم بايد خود را برای روزی كه ممکن است بالی طبيعی در شهرشان رخ دهد آماده 
كنند كه شايد آمادگی كامل برای مقابله با اين باليا بهترين كاری است كه می توان در مواقع غير بحرانی انجام داد. با دكتر حسين ياری، 
رييس مركز آموزشی درمانی تخصصی آيت اهلل موسوی زنجان در حالی به گفت وگو نشستيم كه وی نقش مانورهای آموزشی قبل از وقوع 
حوادث را در شناسايی نقاط ضعف و قوت موجود موثر دانسته و آن را در كاهش مخاطرات ناشی از وقوع باليا مفيد اعالم كرد. در زير 

متن اين مصاحبه را می خوانيد:

مهمترين نکته در يک مديريت بحران موفق، ايجاد آگاهی مستمر و پويا در عموم ارگان های خدمت رسان و حتی تمام آحاد مردم می باشد تا شاهد مسئوليت پذيری همه آن ها در برابر 
بحران باشيم تا با انتقال آموخته های خود به جامعه و محيط زندگی، باعث ايجاد محيطی امن برای خود و ديگران در برابر بحران شوند. بنابراين آموزش به عنوان يک ابزار مداخله 

موثر بايد در تمام اقدام های مديريت بحران به طور هدفمند و مستمر در جامعه انجام گيرد 
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 پيش از وقوع بالياي طبيعي،  نقش بيمارستان آيت اله موسوي در 
توانمندسازي مردم از نظر مهارتهاي مربوطه چيست؟

برابر مصادیق علمي تشکیل و تعریف وظایف سازمان پدافند غیر عامل 
کشور )دفاع غیر نظامي( وظیفه آگاه سازي، توجیه و برگزاري مانورهاي 
عهده  به  طبیعي  بالیاي  وقوع  زمان  در  احتمالي  مقابله  آزمایشي جهت 
این سازمان و به نیابت از ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور به عهده 
استان هاي  استانداري هاي  بحران در  با  مقابله  و  بازسازي  مدیریت ستاد 
سراسر کشور بوده و بیمارستان هاي مرجع در این خصوص وظایف تعریف 
شده اي ندارند. ریاست دانشگاه به عنوان رئیس کار گروه امداد و نجات و 
تامین  عهده دار  استانداري  مترقبه  غیر  حوادث  ستاد  درمان  و  بهداشت 
و دفن  ناقلین، دفع  با  مبارزه  دارو،  غذا،  قبیل آب،  از  بهداشتي  سالمت 
بهداشتي اجساد و اجرام آلي در ُشرف فساد و .... و ادامه درمان مصدومین 
ناشي از بالیاي طبیعي بوده و این امر مهم را از طریق ستاد امداد و نجات 

در حوزه معاونت بهداشتي – درمان و پشتیباني پیگیري مي کنند.
خصوص  در  آگاهي دهي  در  وظيفه اي  و  نقش  چه  بيمارستان ها   

كاهش اثرات بالياي طبيعي دارند؟
 عمده وظایف بیمارستان های مرجع در این زمینه، برآورد اطالعات دقیق 
و  تحلیل  که  بوده  درمان  و  نجات  پروسه  مختلف  فرآیندهای  از  آماري 
اقدامات  ارزیابي  در کمیته  آن  و طرح  آوري شده  اطالعات جمع  آنالیز 
انجام گرفته  مي تواند برای مقابله در حوادث احتمالي آتي راهگشا بوده و 
از عوارض و زیان های احتمالي حادث شده به شرط اصالح راهکارها و ....

به طرز چشمگیر بکاهد. 
 تمهيدات و تدابير بيمارستان قبل، حين و بعد از وقوع حوادث 
غيرمترقبه و بالياي طبيعي چيست؟ می توانيد به عنوان مدير از 

كارهايی كه در بيمارستان آيت اله موسوی انجام شده، ياد كنيد؟
در راستاي الزام کلیه مراکز درماني کشور به تشکیل و فعال سازي» کمیته 
سوانح و حوادث غیر مترقبه« که یکي از پارامترهاي اصلي و تاثیرگذار 

سوانح  اصلي  کمیته  مي باشد،  بیمارستان ها  دوره اي  ارزشیابي  روند  در 
بیمارستان  ریاست  فرماندهي  و  عالیه  نظارت  با  مترقبه  غیر  حوادث  و 
سازماندهي شده و وظایف گروه هاي عملیاتي و واحدهاي زیر گروه هر 
واحد عملیاتي به شرح وظایف مندرج در دستورالعمل هاي مربوطه طي 
جلسات توجیهي متعدد به اعضاء تفهیم و فرآیندهاي مربوطه بازبیني و 

کنترل مي شود.
اتاق بحران مرکز، در بخش قابل دسترس ترین نقطه اورژانس مستقر شده 
3-ترالی  سیالیتک  چراغ   -2 1-ویلچر  قبیل  از  اقالمي  ذخیره  دپو  با  و 
آمبوبک   -7 الرنگوسکوپ   -6 معاینه  تخت   -5 دارو  ترالي   -4 اورژانس 
8- ست بخیه 9- پتو 10- مالفه 11- بالش 12- آتل سیمي پا 13-چراغ 
جعبه   -17 سنج  فشار   -16 برزنتي  برانکار   -15 آب  شیلنگ   -14 قوه 
پالستیکي  روکش   -20 دست  سیمي  آتل   -19 بالش  رو   -18  CPR
و  نواقص  برخی  و... علیرغم وجود  اورژانس جراحي  انواع ست هاي   -21
کمبودها شرایط قابل دسترسی به تجهیزات ابتدائی برای مواقع احتمالی 

را در نظر گرفته  است.  
چادر  استقرار  و  خرید  اعتبار  تامین  برای  متعددی  مکاتبات  همچنین 
معاونت   با  نجات  و  امداد  در  درمان  تیم های  استقرار  »بادی«مخصوص 
خطوط  است.  اقدام  دست  در  و  گرفته  صورت  فنی  دفتر  و  پشتیبانی 
ارتباطی و مخابرات DECT ویژه شرایط اضطراری و بالیای طبیعی با 
همکاری مخابرات شهرستان به تعداد 6 خط اختصاصی برای مرکز تهیه و 

آنتن ها و ایستگاه های بهره برداری در مرکز نصب شده است.
یک حلقه چاه آب اضطراری با خروجی مناسب آب با مجوز امور آب استان 
حفر شده  و تامین بخشی از اعتبار آن توسط ستاد حوادث غیرمترقبه 

استانداری صورت گرفته که اینک در مرحله تجهیز پمپاژ قرار دارد.
 2×1500KVA  در مواقع بحران دو دستگاه موتور دیزل و ژنراتور مربوط با
برق تولیدی و تانکرهای ذخیره سوخت120 هزار لیتری عهده دار تامین 

برق مجموعه در شرایط اضطراری خواهند بود.

خروجی  توان  با  اروپائی   )U.P.S in from( دستگاه   6 این  بر  عالوه 
مخابرات،   واحدهای  در  اضطراری  شرایط  مجزا  راک  هر  در   k.va900
اتاق عمل،  آنژیوگرافی،  رادیولوژی و.... را تحت پوشش داشته و سرویس 

می دهند.
سیستم مخابراتی PRI موجود در مرکز، در موارد بروز بحران و بالیای 
طبیعی با تبدیل سیستم لینک E1 به سیستم آنالوگ از طریق 8 خط 
تلفن بحران توان ایجاد سرویس 2120 شماره تلفن داخلی در مرکز را 

خواهند داشت.
هدایت  وظیفه  بحران  بروز  موارد  در  نیز  مرکز  اورژانس  تریاژ  کمیته 
اقدامات درمانی را به ترتیب اولویت نیاز به درمان مصدومین و مجروحین 

احتمالی به عهده خواهد داشت.
بیمارستان  بحران   مدیریت  سازمانی  نمودار  و  تشکیالتی  چارت  برابر 
آیت اله موسوی، وظایف مدیر بیمارستان در این گونه موارد تحت عنوان 
اصلی در  نقش  ایشان  و  و پشتیبانی« متمرکز شده  مالی  امور  »ریاست 
پشتیبانی مالی،  تجهیزاتی،  خدماتی و ... گروه های عمل کننده را خواهند 

داشت .
مردم  از  انتظاراتی  و  توصيه ها  چه  طبيعی  باليای  وقوع  زمان  در 

داريد؟
با توجه به تجربه جنگ تحمیلی حمله به شهرها و زلزله رودبار و طارم 
)1369( عمده توصیه و انتظارات از مردم حفظ خونسردی، جلوگیری از 
تجمع در محل های در شرف خطر و آلوده، باز گذاردن راه های ارتباطی 
انسانی،  توانمندی های  تمرکز  نجات،  و  امداد  و مرور عوامل  جهت عبور 
مالی، اجناس در مساجد و پایگاه های هر محل و مهم تر از همه شرکت 
برنامه های آموزشی مربوطه در موارد عادی و غیر  افراد جامعه در  همه 
بحران  مدیریت  در  اساسی  و  کلیدی  نقش  آموزش ها  این  که  بحرانی 

خواهند داشت.

دانشکده بهداشت و پيراپزشکی چه مسئوليتی در كاهش اثرات 
باليای طبيعی دارد؟

علوم  در  پژوهش  و  آموزش  محور  بر  کلی  طور  به  دانشکده ها  وظایف 
مرتبط می باشد. در زمینه کاهش اثرات بالیای طبیعی در این دانشکده 
در زمینه های بخصوص و تخصصی در موارد بهداشتی در واحد های درسی 
ارائه  الزم  آموزش های  عمومی  و  محیط  بهداشت  رشته های  دانشجویان 
می شود و درسی تحت عنوان »اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری« 
با  سراسری  سمیناری  نیز   1385 سال  در  می شود.  ارائه  دانشجویان  به 

محوریت این موضوع توسط این دانشکده برگزار گردید.
چگونه بايد با باليای طبيعی مواجه شد؟ آيا اين امر بدون آموزش 

و آگاهی امکان پذير است؟
کاهش خسارات  پیشگیرانه جهت  اقدامات  بالیا،  با  مواجهه  اقدام  اولین 
موجود  تکنولوژی  هنوز  زلزله  قبیل  از  طبیعی  بالیای  برخی  در  است. 
الزم  اقدامات  ولی  نماید  پیشگیری  آنی،  وقوع  از  که  نرسیده  حدی  به 
براساس  شهرسازی  بناها،  مقاوم سازی  مقاوم،  سازه های  اجرای  جمله  از 
اصول ایمنی و غیره در جلوگیری از شدیدتر شدن خسارات و حتی ایجاد 
خسارت از الزامات اساسی است. در مواردی چون سیل، اجرای عملیات 
آبخیزداری، پیشگیری از نابودی پوشش گیاهی و ایجاد آن در جلوگیری 
از وقوع سیل بسیار اهمیت دارد. در مورد بالیای بیماری های خطرناک 
که به شکل اپیدمی بروز می کنند اقدامات پیشگیرانه از نظر بهداشتی در 
جلوگیری از آن اهمیت بسیار زیادی دارد. در تمامی این موارد نیاز به 

آموزش و افزایش سطح آگاهی افراد جامعه الزم است.
دانش آموختگان رشته های پزشکی به چه طريق در نحوه مواجهه 

با باليای طبيعی آموزش می بينند؟
در دانشکده بهداشت عالوه بر درس ذکر شده که به صورت یک واحد 
محیط  بهداشت  رشته های  دروس  اکثر  در  می گردد  ارائه  مجزا  درسی 
کاربرد  درس  در  مثال  عنوان  به  می شود.  تدوین  مرتبط  موارد  عمومی 
قطع  منطقه  در  برق  که  فاضالب حالت هایی  و  آب  تاسیسات  پمپ های 
شده باشد  و بخواهیم از یک چاه یا از یک منبع  آب، آب را پمپاژ نمائیم 

که معموال در بالیا با قطعی برق مواجه هستیم تدریس می شود.
مسئوليت  حوادث،  بروز  هنگام  در  بهداشتی  گرايش های  كدام 

بيشتری خواهند پذيرفت؟
بیماری های  شیوع  از  پیشگیرانه  اقدامات  زمینه  در  عمومی  بهداشت 
واگیردار بهداشت محیط در زمینه تامین و توزیع بهداشتی آب شرب و 
گندزدایی آب شرب، جمع آوری بهداشتی اجساد، دفن بهداشتی زباله ها، 

دفن بهداشتی فاضالب ها، سم پاشی جهت کنترل حشرات.
فرابخشی  همکاری  امر  اين  در  می تواند  نهادها  كدام  با  دانشگاه 

داشته باشد؟
با ادارات و ساز مان های وابسته از جمله سازمان آب،  دانشکده بهداشت 
استان،  بهداشت  مرکز  روستائی،  و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های 
ارتباط  توانایی  احمر  هالل  جمله  از  وابسته  ادارات  سایر  و  استانداری 

فرابخشی دارد.

نقش مانورهای آموزشی در كاهش اثرات باليای طبيعی چيست؟
آمادگی مردم  و  آگاهی  افزایش  اقدامات الزم جهت  از  یکی  بدون شک 
اجرای مانورهای آموزشی است که اثر بسیار زیادی در آمادگی مردم دارد.
آيا شيوه آموزش به شهرنشينان برای كاهش اثرات باليای طبيعی 

متفاوت خواهد بود؟
می توان  و  است  متفاوت  مردم  سنی  گروه های  در  آموزش  شیوه های 
براساس  و هم چنین  و مردان گذاشت  زنان  برای  را مجزا  آموزش هایی 

سطح معلومات و سواد مردم نیز می توان آموزش داد.
ايفا  نقشی  چه  طبيعی  باليای  بروز  هنگام  در  داوطلب  نيروهای 

خواهند كرد؟
نیروهای  وجود  بدون  بدون شک  حادثه دیده  منطقه  وسعت  به  توجه  با 
مردمی و داوطلب نمی توان خدمات رسانی مطلوبی انجام داد. لذا از قبل 
مهم  نکته  و  باشند  دیده  را  الزم  آموزش های  مردمی  نیروهای  بایستی 
متاسفانه  بالفاصله سازمان دهی شوند.  بایستی  نیروها  این  که  است  این 
ولی  می نمایند  آمادگی  اعالم  زیاد  مردمی  نیروهای  موارد  بسیاری  در 
خدمات  ارائه  است  ممکن  لذا  نمی گیرد  صورت  خاصی  سازمان دهی 

مطلوبی صورت نگیرد و حتی موجب خسارات بیشتر نیز بشوند.

فرآیند های پروسه نجات و درمان

آموزش و افزایش سطح آگاهی جامعه ضروری است

گفت و گو با مدیر بیمارستان آیت اله موسوی

دکتر مهراسبی رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی:

آگاهی دهی برای مقابله با اثرات باليای طبيعی كاری است كه قبل از وقوع حوادث غيرمترقبه می توان در اين زمينه بسيار فعال عمل 
كرد. اعالم روز بيستم مهرماه به عنوان روز ملی كاهش اثرات باليای طبيعی نيز در واقع تمرينی است برای اينکه پيش از وقوع حوادث 
فکری بيانديشيم و امکانات و توانايی های خود را بسنجيم. در اين ميان، بيمارستان ها بايد اتاق بحران خود را مجهز كرده و از امکانات 
كافی برخوردار باشند كه رضا شامی، مدير مركز و رئيس كارگروه اداری و پشتيبانی و مالی كميته بحران بيمارستان آيت اله موسوی 
عالوه بر اشاره به آن می گويد:» شركت همه افراد جامعه در برنامه های آموزشی مربوطه در موارد عادی و غيربحرانی نقش كليدی در 

مديريت بحران خواهد داشت.« مصاحبه ما را با وی در زير می خوانيد:

اثرات سوء آن  از  بروز حادثه،  راه هايی است كه در هنگام  از  اثرات باليای طبيعی، يکی  برای كاهش  از طريق آموزش  كسب آگاهی 
نقاط حادثه ديده نقش  با باليای طبيعی در  می كاهد. بهداشت محيط و بهداشت عمومی، تخصص هايی هستند كه در هنگام مواجهه 
محوری پيدا می كنند تا از شيوع بيماری های احتمالی جلوگيری شده و سالمت بازماندگان تضمين شود، تخصص هايی كه در دانشکده 
بهداشت و پيراپزشکی آموزش داده می شود. با دكتر مهراسبی، رئيس دانشکده بهداشت و پيراپزشکی زنجان به گفتگو نشستيم تا 
بدانيم نقش اين دانشکده در كاهش اثرات باليای طبيعی چيست و در هنگام بروز حوادث چه مسئوليتی بر عهده اين دانشکده گذاشته 

می شود. اين گفت وگو را در زير بخوانيد:
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از  به حتم شما مسئوليت سنگينی در كاهش آسيب های حاصل 
باليای طبيعی داريد. در مورد اين مسئوليت  ها صحبت كنيد؟

دوست دارم صحبت خود را با آیه 155 سوره مبارکه بقره آغاز کنم: »قطعا 
کمبود  و  جانی  و  مالی  زیان  گرسنگی،  ترس،  از  با چیزی  را  شما  همه 

میوه ها آزمایش می کنیم و بشارت  ده به استقامت کنندگان.«
اداره اورژانس استان به عنوان بخشی از کارگروه مهم و حیاتی به عهده 
ریاست محترم دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان می باشد. طبق قانون، 
اهداف کلی این کارگروه عبارت است از: پیشگیری، مراقبت، توانبخشی 
بروز  از  از سوانح و حوادث غیرمترقبه قبل و حین و بعد  ناشی  عوارض 
خدمات  قابلیت های  افزایش  به  می توان  کارگروه  این  اهداف  از  سانحه. 
و  بهداشت  کارکنان  فنی  دانش  ارتقای  و  موجود  درمانی  و  بهداشتی 
درمان در زمینه بالیا، افزایش سطح سالمت جسمی و روانی و اجتماعی 
و معنوی مردم جهت کاهش آسیب پذیری در شرایط متفاوت و در مراحل 
مختلف آمادگی، مقابله و بازسازی و تامین سالمت کارکنان امور مختلف 
مدیریت بحران و نیز مردم در شرایط بحرانی نام برد. همچنین تضمین 
و  مختلف  شرایط  در  موثر  و  موقع  به  درمانی  و  بهداشتی  ارائه خدمات 
کاهش زیان ها و خسارات مالی ناشی از بحران ها، تامین شرایط بازگشت 
و مدیران،  پرسنل  و مهارت های الزم  آگاهی  افزایش  به وضعیت عادی، 
اصول  آموزش  و   ... و  سازمان ها  ارگان ها،  بین بخشی  تعامل  افزایش 
از  نیز  مردم  به  اولیه  و کمک های  بحرانی  در شرایط  درمان  و  بهداشت 
جمله اهداف این کارگروه محسوب می شوند. ریاست دانشگاه و معاونین 
آن، اورژانس استان، مدیرکل ستاد بحران استانداری، جمعیت هالل احمر، 
نیروی انتظامی و سپاه، سازمان تامین اجتماعی، مخابرات، شرکت آبفا، 
سازمان  سیما،  و  صدا  بهزیستی،  سازمان  شهرستان ها،  بهداشت  مرکز 
تربیت بدنی، آموزش و پرورش و شهرداری اعضای کارگروه بهداشت و 

درمان هستند.
مشکالت  با  همواره  اورژانس  بخش  كاركنان  كه  اين  دليل  به 
بسزايی  نقش  آن  در  عمل  سرعت  كه  هستند  درگير  حساسی 

دارد، چه آموزش های خاصی در اين مورد صورت گرفته است؟ 
اورژانس  و  پیش بیمارستانی  بخش  دو  به  دانشگاه  در  اورژانس  فعالیت 
حادثه،  وقوع  زمان  در  که  این  به  توجه  با  می شود.  تقسیم  بیمارستانی 
ثانیه ها در زندگی افراد تاثیرگذار می باشند لذا آمادگی جامعه و گروه های 
درمانی برای امدادرسانی به همنوعان در زمان حوادث، امری ضروری به 

نظر می رسد. 
پس آگاهی و آمادگی تیم های حوادث غیرمترقبه بهداشت و درمان در 
مورد شرح وظایف و وسایل مورد نیاز جهت همراه داشتن در مواقع  ارائه 
بیمارستان های  کلیه  برای  می باشند.  ضروریات  از  همنوعان  به  خدمات 
پرسنل  کلیه  و  شده  تعریف  بحران  مدیریت  تشکیالتی  چارت  استان 
این چارت به مسئولیت های  اداری( طبق  از درمانی و  بیمارستانی )اعم 
جهت  مختلفی  کارگاه های  ضمنا  شده اند.  آشنا  بحران  مواقع  در  خود 
آمادگی در مواقع بحرانی تشکیل شده است.  در حوزه معاونت محترم 
عملی  و  تئوری  مختلف  کالس های  دانشگاه،  درمان  مدیریت  و  درمان 
برای پرسنل درمانی بیمارستان ها تشکیل گردیده است. سیاست کنونی 
دانشگاه، تقویت هر چه بیشتر کمی و کیفی اورژانس های استان می باشد 

و با جدیت این امر مهم را پیگیر می باشد.
آثار  كاهش  جهت  در  می توان  عمل هايی  ابتکار  چه  شما  نظر  به 

حاصل از باليای طبيعی انجام داد؟
افزایش  طبیعی،  بالیای  آثار  شدن  کم  در  حیاتی  و  مهم  عمل  ابتکار 
می باشد  استان  مختلف  ادارات  و  سازمان ها  بین  همکاری  و  هماهنگی 
از  و  کنیم  استفاده  احسن  نحو  به  موجود  امکانات  تمامی  از  بتوانیم  تا 

ناهماهنگی  ها و تک روی هایی که می تواند آثار جبران ناپذیر جانی و مالی 
در پی داشته باشد، ممانعت به عمل آوریم. بر این اساس الزم است کلیه 
سازمان ها و ادارات کل استان در محل فعالیت خود یک مرکز مدیریت 
بحران  مدیریت  مرکز  هماهنگی  با  و  داده  تشکیل   EOC یا  بحران 

استانداری با همدیگر هماهنگ شوند.
سطحی  چه  در  همگانی  آموزش های  و  مردم  آگاهی  شما  نظر  به 

بوده است؟
علی رغم پیشرفت علم و تکنولوژی و تالش های ارگان های ذیربط بخصوص 
است  نظر می رسد الزم  به  آگاهی های مردمی،  افزایش  در  و سیما  صدا 
این آگاهی ها بیشتر و با برنامه ریزی مدونی صورت گیرد. دانشگاه علوم 
کمک های  آموزش های  زمینه  در  گسترده ای  برنامه های  زنجان  پزشکی 

اولیه به عموم دارد که در حال برنامه ریزی می باشیم. 
در جهت كاهش آثار باليای طبيعی، به عنوان يک مقام مسئول 

چه توصيه هايی به مردم داريد؟
زمانی  تنها  حادثه  که  است  آن  استان  فهیم  و  عزیز  مردم  به  ما  توصیه 
مشکل ساز خواهد بود که ما هیچگونه آمادگی قبلی جهت روبرو شدن با 
آن را نداشته باشیم. بایستی به توصیه های ایمنی مسئوالن بخصوص در 

مقاوم سازی خانه ها توجه ویژه ای بشود. 
در زمان حادثه، همکاری الزم را با گروه های درمانی، امدادی و انتظامی 
داشته و مانع فعالیت های آنان نگردند. همچنین در هنگام بروز حوادث، 
خونسردی خود را حفظ کرده و جهت کمک به هموطنان خود فقط به 
توصیه های مسئولین محترم توجه نمایند و در آخر از بسته های آموزشی 
ارائه خواهد شد نهایت استفاده را  که در دانشگاه علوم پزشکی به آنان 
اقدامات غیرضروری و جابجایی های  از  بکنند تا در کمک به مصدومین 

غیراصولی اجتناب ورزند.

هماهنگی بین سازمان ها؛
 ابتکار عملی حیاتی در کاهش آثار بالیای طبیعی

دکتر علیرضا عالی، رئیس مرکز اورژانس زنجان:

اشاره- »حادثه تنها زمانی مشکل ساز خواهد بود كه ما هيچگونه آمادگی قبلی جهت روبرو شدن با آن را نداشته باشيم.« دكتر  عليرضا عالی، رئيس 
مركز اورژانس زنجان در صحبت های خود در آستانه هفته كاهش آثار باليای طبيعی چنين می گويد و می افزايد: بايد مردم را آگاه كرد تا در هنگام بروز 
حادثه از اقدامات غيرضروری بپرهيزند. او در ادامه پس از شرح وظايف مركز اورژانس زنجان به اهداف اين بخش اشاره كرده و پيشگيری، مراقبت، 
توانبخشی عوارض ناشی از سوانح و حوادث غيرمترقبه قبل و حين و بعد از بروز سانحه را هدف كلی مركز عنوان می كند. وی همچنين معتقد است 
كه ابتکار عمل مهم و حياتی در كم شدن آثار باليای طبيعی، افزايش هماهنگی و همکاری بين سازمان ها و ادارات مختلف استان می باشد. با وی به 

گفت وگو نشسته ايم كه متن آن در ذيل می آيد.

برای پيشگيری از بروز هر بحران، شرايطی الزم است. عالوه بر آن در حين، و بعد از آن نيز اقداماتی بايد صورت گيرد تا در هر شرايط 
بتوانيم كمترين خسارت ها را خصوصا در آسيب به جان انسان ها داشته باشيم. در اين ميان هر بخش، مسئوليت های خاصی را به عهده 
می گيرد كه يکی از پرمشغله ترين آن ها حوزه روابط عمومی است. اين موضوع، بهانه ای است تا در هفته كاهش اثرات باليای طبيعی 
به سراغ اسماعيل رحمانی مشاور رئيس دانشگاه و مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برويم و از مسئوليت های خطير 
او در اين حوزه بپرسيم. وی تاكيد می كند كه يکی از رسالت های مهم روابط عمومی در انجام ماموريت ها و فعاليت ها، تهيه و تدوين 
دستورالعمل اطالع رسانی در قالب فرآيند قبل، حين و بعد از بحران در مديريت بحران است. آنچه در پی می خوانيد گفت وگوی نشريه 

بهبود با اين مقام مسئول است.

به نظر شما تعريف بحران چيست؟
افزایش  آسیب پذیری  آن  در  است که  زندگی  و  از طبیعت  مرحله ای  بحران 
می یابد و تغییرات جدی در شرایط عادی پدید می آورد و پیامد آن می تواند 
بی نظمی، ناامیدی، وحشت، اضطراب و خسارت مادی و روحی داشته باشد 
و این تغییرات می تواند در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، سازمان، اجتماع 

و طبیعت رخ دهد.
در اين ميان جايگاه روابط عمومی چگونه تعريف می شود؟

در این میان ما در پی آن هستیم که در فرآیند مدیریت بحران جایگاه روابط 
به  تحوالت  و  تغییرات  از  در حرکت  و  عادی  در شرایط وضعیت  را  عمومی 
برقراری نظم مجدد بازگو کنیم. در مدیریت بحران از جمله شاخص های مهم، 
عمومی  افکار  در  عمومی  روابط  نقش  لحاظ  به  که  است  ارتباطات  مدیریت 
نخستین واحدی که طرح مسئله، سوال و جواب از کانال های مختلف از آن 

صورت می گیرد روابط عمومی است.
یکی از رسالت های مهم روابط عمومی در انجام ماموریت ها و فعالیت ها، تهیه 
و تدوین دستورالعمل اطالع رسانی در قالب فرآیند قبل، حین و بعد از بحران 

در مدیریت بحران است.
در اين شرايط اهميت فعاليت های حوزه روابط عمومی و همکاری 

اين حوزه با مديريت به چه صورت خواهد بود؟
در عصر حاضر به جایگاه و اهمیت روابط عمومی در سازمان به ویژه به عنوان 
عضو تیم مدیران ارشد سازمان تاکید شده است که در کنار مدیریت با حضور 
در تصمیم گیری های استراتژیک، نوع خاصی از همکاری در روند تصمیم گیری 
را دارد و به عنوان کاتالیزور تصمیم گیری و تصمیم سازی محسوب می شود و 

در کارکردهای مربوط به مهار و حل بحران ها نقش مشاوره ای روابط عمومی 
حائز اهمیت است. باید مراقب بود که ارتباطات سازمان و مخاطبان در فرآیند 
ایجاد  عمومی  روابط  بحران ها، خالء  و  در حوادث  اطالع رسانی  و  اطالع یابی 
نشود و در کمیته ها و شوراها و در مدیریت بحران از اعضای اصلی در نظر 

گرفته شود.
این  در  مردم  و  سازمان ها  و  دولت ها  که  محیطی  زیست  مسائل  اهمیت  در 
زیست  گروه های  نقش  و  جایگاه  می دانند  متعهد  و  مسئول  را  خود  زمینه 
محیطی در پیشگیری، جلوگیری و کنترل بحران ها مورد نظر است و از طرفی 
اهمیت روابط عمومی ها در مسائل زیست محیطی به لحاظ این که بسیاری 
از گروه های زیست  محیطی را مردم تشکیل می دهد در پی مطالبات مربوط  
بحران  مدیریت  بین  تعامل  و  ارتباطات  در  می تواند  عمومی  روابط  می باشد. 
افکار  با  از ظرفیت ها و پتانسیل هایی در تعامالت  با برخورداری  این گروه  با 
عمومی، رسانه و مخاطبین اصلی، مردم محوری و مخاطب نگری را اعمال کند 

تا در تحقق اهداف مشترک سازمان ها و مردم نقش مهمی ایفا کند.
شوند.اگر  مديريت  وقوع  از  بعد  و  حين  در  قبل،  بايد  بحران ها 
بخواهيم به ترتيب حضور روابط عمومی را مورد بررسی قرار دهيم 

به نظر شما قبل از بروز بحران اين حوزه چه وظايفی دارد؟
بحران،  نشانه های  به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  با  بحرانی  هر  از  قبل  در 
ایجاد  آگاهی بخشی،  آموزش های همگانی،  با  بیان کند،  را  آن  وقوع  احتمال 
تبیین  پیشگیری،  در  بحران،  آسیب های  بیان  اطالع رسانی،  اعتماد،  روحیه 
برون سازمان،  و  درون سازمان  عناصر  و مشارکت  امکانات  بسیج  و  فرهنگ 
حساس سازی مسئولین، از تشدید بحران جلوگیری و گذر از بحران را با جلب 

همکاری و کاهش اثرات آن را در پی داشته باشد.
بروز  حين  در  عمومی  روابط  طبيعی،  باليای  اثرات  كاهش  برای 

بحران چه می كند؟
در حین بحران با تعیین منبع اطالع یابی و اطالع رسانی و سخنگو و معرفی 
بحران با رعایت اخالق حرفه ای و صداقت در کار از شیوه های ارتباطی بویژه 
انتشار اطالعات از کانال های ذیربط مانند رسانه ها در انتقال پیام، پاسخگویی 
ایفای  کاذب  موارد  و  شایعات  و  روانی  و  روحی  پیامدهای  از  جلوگیری  در 
نقش نمایند و ارتباطات الزم را با مخاطبین مورد نظر برقرار کنند و یاری گر 

مدیریت کنترل بحران شود.
و اين نقش بعد از بحران چگونه است؟

گزارش  اطالع رسانی  برای  اطالعاتی  بانک  ارائه  مناسب،  شرایط  ایجاد  در 
مجموعه خسارت ها و حوادث تهیه آرشیو فرآیندها برای تامین منبع تجربیات، 
دلجویی از بازماندگان بحران، تجلیل از عناصر دست اندرکار مدیریت بحران 

و مستندات بحران برای توانمندسازی و آمادگی بحران ها احتمالی آینده.

کنترل فرآیند بحرانی تا برقراری نظم مجدد
گفت وگو با اسماعیل رحمانی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان



ویژه نامه هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی
مهرماه 1389

تهیه و تدوین: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مركز فوريت های پزشکی، با توجه به شرح وظايفش چه عملکردی 
می تواند در حوزه كاهش اثرات باليای طبيعی داشته است؟

بر اساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 29 خرداد 
اجرایی  دستگاه های  از  یک  هر  اسالمی،  شورای  مجلس   1387 سال 
قبل، حین و بعد از بحران دارای یک مسئولیت اصلی یا همان وظیفه 
در  و  می شوند  شناخته  مسئول«  »سازمان  عنوان  به  که  هستند  ذاتی 
نام  به  پایین تر  به عنوان سازمان همکار در درجه  مسئولیت های فرعی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  می کنند.  عمل  پشتیبان«  »سازمان 
پزشکی در خصوص امر امداد، بهداشت و درمان مردم در هر مرحله از 
اورژانس  به عنوان سازمان مسئول شناخته می شود. مراکز  بحران  بروز 
پیش بیمارستانی انحصارا در رابطه با امر تریاز و اقدامات اولیه پزشکی 
و انتقال مصدومین و مجروحین به مراکز درمانی »مسئول«  می باشند. 
بعضی سازمان ها مثل هالل احمر و مراکز آمبوالنس خصوصی »همکار« 

و نهاد هایی مانند نیروهای مسلح »پشتیبان« خواهند بود.
بیان  دقیقتر  اگر  یا  بالیای طبیعی  آثار  در حوزه کاهش  ترتیب  این  به 
فوریت های  مراکز  غیرمترقبه،  حوادث  در  خطرپذیری  از  کاهش  کنیم 
ارتقاء  و  همگانی  آموزش  امر  در  »همکار«  سازمان  عنوان  به  پزشکی 
سطح آگاهی مردم نسبت به خطرات ناشی از وقوع بالیا و نحوه مقابله با 

مخاطرات فعالیت دارد. 
و  تابستانی  نوروزی،  امداد  سراسری  طرح های  برگزاری  طی  معموال 
آموزشی،  بروشورهای  توزیع  و  چاپ  مثل  مختلف  انحاء  به  زمستانی 
سازمان ها  با  همکاری  سالمتی،  ایستگاه های  در  حضوری  آموزش های 
الزم  دارند.  فعالیت   ... و  ارگان ها  کارکنان  آموزش  و  مختلف  ادارات  و 
است یادآوری کنم سازمان مسئول در امر آموزش همگانی هالل احمر 

می باشد.
همکاری های بين بخشی شما در اين حوزه چگونه است؟

همکاری ها در دو حوزه داخل سازمانی و خارج از سازمان صورت می گیرد. 
در درون دانشگاه در کمیته های حوادث بحث و تصمیم گیری ها صورت 
می گیرد. دبیر کمیته حوادث دانشگاه رئیس اورژانس استان می باشد. در 
رابطه با همکاری های خارج از سازمان فوریت های پزشکی یکی از اعضای 
اصلی کمیته حوادث غیرمترقبه و کمیته بحران استان و شهرستان هاست 
محترم  ریاست  تام االختیار  نماینده  عنوان  به  استان  اورژانس  رئیس  و 
دانشگاه در جلسات مدیریت بحران استان شرکت می کند. در مانورهای 
کنون  تا  پذیرفته  انجام  استان  بحران  مدیریت  توسط  که  هم  مختلفی 
به حول و قوه الهی همکاری ها مطلوب ارزیابی شده است. در اکثر این 
مانورها واحدهای عملیاتی اورژانس جزو اولین اکیپ هایی بوده اند که به 

منطقه رسیده اند.

فکر  استان،  پزشکی  فوريت های  مركز  رئيس  عنوان  به  شما 
می كنيد چه آموزش هايی بايد جهت توانمندسازی از نظر آگاهی 
و مهارت های مربوطه به مردم ارائه كرد تا در شرايط خاص بتوانند 

عملکرد مناسبی داشته باشند؟
این  به  بین المللی  امدادی  سازمان های  و  کشورها  کلیه  حاضر  حال  در 
نتیجه رسیده اند که در ساعات اولیه بالیای پرتلفات، امدادرسانی فوری 
به همه متاثرین غیرممکن است. لذا مردم باید به اندازه ای آموزش دیده 
فکر  من  بنابراین  باشند.  امدادی  به خود  قادر  تا  باشند  کرده  تمرین  و 
تا  باشند  داشته  پیشگیرانه  رویکردی  باید  ابتدا  آموزش ها  این  می کنم 
به  مربوط  آموزش های  مانند  آید.  عمل  به  جلوگیری  خطرپذیری  از 
مقاوم سازی ساختمان ها، چگونگی پناه گرفتن در حوادث مختلف، نصب 
ثانیا آموزش معطوف به گردآوری  امثال آن.  کپسول های آتش نشانی و 
تجهیزات ضروری برای زنده ماندن در 24 ساعت اولیه بحران باشد و ثالثا 
آمورش همگانی کمک  های اولیه پزشکی که مردم را قادر می سازد تا از 
Golden Time )زمان طالیی( حفظ حیات بیشترین استفاده را ببرند. 
به عنوان مثال اگر فردی نحوه بند آوردن خونریزی را بداند قادر خواهد 
بود تا با یک اقدام ساده مانع مرگ یک انسان شود. همچنین آگاهی از 
نحوه صحیح انتقال مصدوم می تواند از فلج شدن یک نفر پیشگیری کند.
تمهيداتی كه اعضای مركز فوريت های پزشکی قبل، حين و بعد از 

وقوع حادثه انديشيده  اند، چگونه است؟
طی دهه 80 مرکز اورژانس کشور به »مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی« تغییر عنوان داد و متعاقب آن EOC )مرکز فرماندهی عملیات 
اورژانس( در معاونت سالمت وزارت بهداشت و درمان شکل گرفت و به 
تبع آن مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در دانشگاه گشایش 
اورژانس و  بیماران  به  امدادرسانی  انسجام در  باعث  این تحوالت  یافت. 
مصدومان و مجروحان در حوادث و بالیا گردید. در دانشگاه، ستاد هدایت، 
رتبه بندی وزارتی  بر اساس  امور درمان که  به  اطالع رسانی و رسیدگی 
مقام دوم را در سطح کشور کسب کرده است به صورت 24 ساعته نقش 
هماهنگی و فرماندهی عملیات اورژانس را بر عهده دارد. محل استقرار 
ستاد در ساختمان مرکز پیام فوریت های پزشکی شهرستان زنجان است. 
ریاست عالیه ستاد هدایت بر عهده ریاست محترم دانشگاه بوده و رئیس 
اجرایی آن در حال حاضر آقای دکتر عالی، ریاست محترم اداره اورژانس 

استان می باشند و مدیریت اجرایی آن بر عهده اینجانب است. 
ستاد هدایت با حضور مستمر و شبانه روزی یکی ار کارشناسان مجرب 
در دانشگاه و »آن کالی« یکی از مدیران ارشد دانشگاه فعالیت می کند. 
اعزام های  و  استان  در سطح  بیماران  توزیع  هماهنگی  عادی  مواقع  در 
امر  با  رابطه  در  مردمی  شکایات  به  رسیدگی  همچنین  استانی  خارج 

امداد و درمان را انجام می دهند. ماهیانه به طور متوسط 13 بازدید از 
ریاست  به  مرتبا  آن  گزارش  که  می پذیرد  انجام  استان  بیمارستان های 

دانشگاه و معاونت درمان ارسال می گردد.
از سایر اقدامات انجام گرفته می توان به این موارد اشاره کرد: نوسازی 
تعداد  افزایش  رادیویی،  کور  نقاط  کاهش  استان،  آمبوالنسی  ناوگان 
پایگاه های شهری و جاده ای و پوشش تقریبا کلیه جاده های اصلی استان 
علی رغم کمبود شدید نیروی تخصصی، استفاده از توانمندی های بخش 
خصوصی، تمرکززدایی از امکانات امدادی و پخش این امکانات در سطح 
پایگاه های شهری و جاده ای، تاسیس رشته کاردانی فوریت های پزشکی 
برگزاری  متخصص،  انسانی  نیروی  کمبود  جبران  جهت  دانشگاه  در 
کالس های آموزشی برای نیروهای موجود، خریداری و نصب تلفن های 
دکت جهت استفاده در بحران و تجهیز یک دستگاه خودروی مخابرات 

سیار.
زنجان  جوی  و  اقليمی  شرايط  به  توجه  با  تمهيدات  اين  آيا 

انديشيده شده است؟
انجام  متبوع  وزارت  توسط  سیاست گذاری ها  و  اقدامات  از  بخشی  خب 
و  استان  بومی  شرایط  از  منبعث  نیز  دیگر  بسیاری  و  است  گرفته 

شهرستان ها می باشد.
جهت سازماندهی نيروهای داوطلب برای كمک رسانی در مواقع 

بروز باليای طبيعی چه كرده ايد؟
آموزش  امر  در  که  است  احمر  سازمان هالل  ذاتی  وظیفه  موضوع  این 
همگانی »سازمان مسئول« شناخته می شود. ولی همانطور که در جواب 
سوال اول گفتم مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیز به انحاء 
مختلف در امر آموزش مردم و فرهنگ سازی فعالیت می کنند. مضافا این 

که آموزش های تخصصی توسط پزشکان و پیراپزشکان ارائه می شود.
اين  در  بيماری هاست.  باليای طبيعی شيوع  بروز  تبعات  از  يکی 

خصوص وظيفه مركز چيست؟
یکی از اعضای اصلی و تاثیرگذار کمیته های بهداشت و درمان در حوادث 
بهداشت  شبکه های  روسای  و  استان  بهداشت  مرکز  رئیس  غیرمترقبه 
می باشند. ضمنا ستادی نیز در مرکز بهداشت استان وجود دارد که یکی 
از مدیران و کارشناسان بهداشتی در آن حضور 24 ساعته دارند و با ستاد 
هدایت، اطالع رسانی و رسیدگی به امور درمان دانشگاه مرتبط هستند. 
ار سرپرستان  یکی  دانشگاه  بهداشتی  معاون  که  کنم  اضافه  را هم  این 
اجرایی )آنکال( ستاد هدایت است. طبیعتا رسیدگی به وضعیت بهداشتی 
می شود.  آغاز  امدادرسانی  با  همگام  بالفاصله  بالیا  و  حوادث  در  مردم 
کمااینکه در تمامی مانورهای برگزار شده تیم های بهداشتی حضور فعال 

داشته و وظایف تخصصی خودشان را انجام داده اند.

آموزش ها باید رویکردی پیشگیرانه داشته باشد
رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان:

اشاره- در زمان بروز حادثه های غيرمترقبه انجام كارهايی كوچک در زمانی كوتاه می تواند از به وجود آمدن معضالتی بزرگ جلوگيری 
كند. گاه بند آوردن يک خونريزی و يا كمک به يک مصدوم می تواند از مرگ يا فلج شدن يک انسان پيشگيری كند. اين فرصت ها 
همان زمانی است كه مرتضی ترابی، رياست مركز فوريت های پزشکی از آن ها با نام فرصت های طاليی يا Golden Time ياد می كند. 
وی می گويد: آمورش همگانی كمک  های اوليه پزشکی، مردم را قادر می سازد تا از Golden Time )زمان طاليی( حفظ حيات بيشترين 
استفاده را ببرند. وی در آستانه هفته كاهش اثرات باليای طبيعی با تاكيد بر اين آموزش ها می افزايد: در حال حاضر كليه كشورها 
متاثرين  همه  به  فوری  امدادرسانی  پرتلفات،  باليای  اوليه  در ساعات  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  بين المللی  امدادی  و سازمان های 
غيرممکن است. لذا مردم بايد به اندازه ای آموزش ديده و تمرين كرده باشند تا قادر به خود امدادی باشند. گفت وگوی ما با وی را در 

پی می خوانيد.


