
 احمدرضا صبوحی
مربی مرکز آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 رضا تسبندی
 مدیر خطر بالیا 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 نرگس حضرتیان
مربی مرکز آموزش بهورزی کبودرآهنگ 

دانشگاه علوم پزشکی همدان
 مریم ایرانپور

مربی آموزش بهورزی هسته آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نقش مردم و بهورز
 در مقابله با بالیای طبیعی

اهداف آموزشی 
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:

 مراحل مدیریت خطر بالیا را نام ببرند.
 نقـش بهـورز بـا توجـه بـه برنامـه DART در مقابلـه بـا بالیـای 

طبیعـی را توضیـح دهنـد.
 نقـش مـردم را در مقابلـه بـا بالیـای طبیعـی با توجه بـه ارزیابی 

خطـر غیر سـازه ای توضیـح دهند.

ترتیب نویسندگان از راست به چپ
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مقدمه
مهم تریـن  از  می تـوان  را  طبیعـی  بالیـای  و  حـوادث  وقـوع 
کشـورهای  دغدغه هـا و نگرانی هـای زندگـی بشـر بـه ویـژه مـردم 
کشـور بالخیـز  از 10  ایـران یکـی  در حـال توسـعه دانست.کشـور 
دنیـا بـه شـمار مـی رود. ایـن امـر به دلیـل موقعیـت جغرافیایی و 
خصوصیـات توپوگرافیـک مـکان نمایـی ایـران و آسـیب پذیـری 
کـه بـه دنبـال  بـاالی سـازه ای و غیرسـازه ای ساختمان هاسـت 
حـوادث طبیعـی، منجـر بـه مـرگ و صدمات بی شـمار می شـود. 
کشـته  زیـادی  عـده  ایـران  در  طبیعـی  بالیـای  اثـر  بـر  سـاالنه 
می شـوند و حـدود 1/5 میلیـون نفـر تحـت تأثیـر قـرار می گیرنـد. 
که سـازمان های مختلف  باوجـود همـه اقدام هـای ارزشـمندی 
انجـام داده انـد، سـطح آمادگـی خانوارهـای ایرانـی در برابـر بالیـا 
بـه  بنـا  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  اسـت.  درصـد   8 حـدود  تنهـا 
بین المللـی،  تجربیـات  کشـور خودمـان و همچنیـن  تجربیـات 
کاهـش خطـر بالیـا و حفـظ  مـردم دارای نقـش بسـیار مهمـی در 
سـازمان های  هسـتند.  بالیـا  وقـوع  زمـان  در  اطرافیـان  و  خـود 
از  فـرد  چنانچـه  باشـند،  آمـاده  کـه  هـم  چقـدر  هـر  امدادگـر 



بهــــورز | سال بیست و هشتم | شماره 94| 76

روش هـای خـود مراقبتی در حین بالیا، انجام مانور پناهگیری، 
غیـره  و  حریـق  اطفـای  اضطـراری،  کیـف  تهیـه  ایمـن،  تخلیـه 
کان با آمار  کمـا مطلـع نباشـد یـا بـرای آن ها تمرین نکرده باشـد، 

بـاالی تلفـات مواجـه خواهیـم بـود.

مخاطره چیست؟
کـه می توانـد بالقـوه  مخاطـره اتفـاق فیزیکـی یـا پدیـده ای اسـت 
خسـارت زا باشـد، البتـه نـه الزامـًا! این خسـارت می توانـد جانی، 

مالـی یـا عملکردی باشـد.

انواع مخاطرات 
تقسـیم  زیـر  دسـته  سـه  بـه  خـود  کـه  طبیعـی  مخاطـرات   .1

: ند می شـو
با منشأ زمینی مانند زلزله، آتش فشان، سونامی

خشکسـالی،  طوفـان،  سـیل،  ماننـد  هوایـی  و  آب  منشـأ  بـا 
زمیـن رانـش 

)وبـا،  بیماری هـا  گسـترده  اپیدمـی  ماننـد  زیسـتی  منشـأ  بـا 
و...( آنفلوانـزا 

که منشـأ  آن ها فعالیت های بشر  2. مخاطرات انسـان سـاخت: 
و  هسـته ای  مـواد  انتشـار  صنعتـی،  آلودگی هـای  ماننـد  اسـت. 
کتیو، زباله های سـمی، شکسـتن سـدها، حـوادث حمل  رادیـو ا

و نقـل، صنعتـی، انفجـار و آتش سـوزی.

آسیب پذیری چیست؟
که باعث می شـود ما در اثر  آسـیب پذیری همان شـرایطی اسـت 
یک مخاطره آسـیب ببینیم. مثاًل زلزله خود به خود بد نیسـت، 

ک می کند. بلکـه مقاوم نبودن سـاختمان مـا آن را خطرنا

در چهار زمینه زیر می توانیم آسیب پذیر باشیم:
1. آسیب پذیری سازه ای: مثل مقاوم نبودن دیوارها و 

ترک داشتن سقف ها
کمـد بـه  2. آسـیب پذیـری غیـر سـازه ای: مثـل محکـم نبـودن 
دیـوار، فرسـوده بـودن سـیم های بـرق، بسـته بـودن مسـیرهای 

خـروج اضطـراری و غیـره
باردار بـودن،  بـودن،  سـالمند  مثـل  فـردی:  پذیـری  آسـیب   .3

کـودک بـودن، معلـول بـودن و بیمـار بـودن
تخلیـه،  برنامـه  نداشـتن  مثـل  عملکـردی:  پذیـری  آسـیب   .4

غیـره و  اضطـراری  کیـف  نداشـتن 
ظرفیت چیست؟

کـه توانایـی مـا را بـرای  ظرفیـت »عبـارت از عوامـل مثبتـی اسـت 
مقابلـه بـا مخاطـرات افزایـش می دهنـد. مثل داشـتن اطالعات 
زلزلـه در  انجـام مانـور  کیـف اضطـراری در خانـه،  کافـی، وجـود 

خانـوار و...«.

خطر چیست؟
هــر چقــدر احتمــال یــک مخاطــره و شــدت آن بیشــتر باشــد ولــی 
کشــته یــا مجــروح  کمتــر باشــد، احتمــال این کــه  آمادگی مــان 
ایــن  در  اســت.  بیشــتر  ببیننــد،  آســیب  اموال مــان  یــا  شــویم 
گــر  صــورت می گوییــم مــا بــا خطــر باالیــی مواجــه هســتیم. مثــاًل ا
گســل باشــد، دیــوار خانــه مــان مقــاوم  محــل زندگــی مــا روی 
کیــف  نباشــد، وســایل محکــم بــه دیوارهــا وصــل نشــده باشــند و 
اضطــراری مــان در دســترس نباشــد، خانــواده مــا در معــرض 

ــرار دارد. ــاال ق خطــر ب

مدیریت خطر بالیا چیست و چند مرحله دارد؟
کاهش  که برای  مدیریـت خطـر بالیا عبارت  اسـت از اقدام هایـی 
خطـر یـا افزایـش آمادگـی در برابـر مخاطـرات انجـام می دهیـم و 
شـامل 4 مرحلـه اسـت: پیشـگیری، آمادگـی، پاسـخ، بازتوانـی و 

بازسازی.

نقش بهورز در مقابله با بالیای طبیعی 
ـــه وظیفـــه تأمیـــن  ک ـــه اســـتقرار نظـــام شـــبکه درکشـــور  ـــا توجـــه ب ب
گســـترده ترین و اساســـی ترین  بـــه  و دسترســـی آســـان مـــردم 
گرفتـــن اطالعـــات اقلیمـــی  نیازهـــای بهداشـــتی را بـــا در نظـــر 
و جمعیتـــی قابـــل دســـترس بـــه عهـــده دارد و در ایــــن نظـــام بـــا 
امـــکان  بیـــن ســـطوح نظـــام شـــبکه،  ارتبـــاط سیســـتماتیک 
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن بـــا واحــــدهای  برقـــراری ارتبـــاط در 
ـــذا اولیـــن واحـــد محیطـــی در مناطـــق  ـــی فراهـــم اســـت، ل محیطـ
کـــه وظیفـــه تأمیـــن  روســـتایی خانه هـــای بهداشـــت هســـتند 
خدمـــات ســـالمت را بـــرای روســـتاییان برعهـــده دارنـــد و در زمـــان 
ـــیب ها  ـــش آس کاه ـــوند و در  ـــل ش ـــد وارد عم ـــا می توانن ـــوع بالی وق
در منــــاطق روســــتایی نقــــش ارزنـــده ای داشـــته باشـــند. در 
ایـــن راســـتا DART1 و SARA2 برنامه هـــای مربـــوط بـــه ارتقـــای 
کاهـــش  ســـطح دانـــش و مهـــارت خانوارهـــا بـــه ویـــژه بهـــورزان در 
کارکنـــان بایـــد  اثـــرات بالیـــای طبیعـــی اســـت. طـــی ایـــن برنامـــه 
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کاهـــش اثـــرات بالیـــای طبیعـــی در  ایـــن توانایی هایـــی را بـــرای 
فاز هـــای قبـــل، حیـــن و بعـــد از وقـــوع مخاطـــرات و بالیـــا بـــه 

دســـت بیاورنـــد. 
کـه باتوجـه بـه دسـتورالعمل اجـرای  بـه توضیـح اسـت  الزم 

:  DART برنامـه 
هـر خانـوار در هـر سـال، یـک بـار مـورد ارزیابـی و آمـوزش قـرار 

می گیـرد.
ارزیابی بر اساس فرم ارزیابی و آموزش بر اساس دستورالعمل 

آموزش خانوار انجام می شـود.
در هر سـال ابتدا فرم ارزیابی سـامانه الکترونیک تکمیل شده 
و سـپس آمـوزش داده می شـود. فـرم ارزیابـی در پرونـده خانـوار 

قـرار می گیرد.
توجه: ارایه آموزش تنها پس از انجام ارزیابی انجام خواهد گرفت.
بـا  ولـی  هسـتند  خانـواده  اعضـای  همـه  برنامـه  هـدف  گـروه 
گـروه در اولویـت  توجـه بـه اهمیـت نقـش زنـان در خانـواده، ایـن 

هسـتند.
کارشناس مسؤول مدیریت  گزارش برنامه های بالیای مرکز به 
وکاهش خطر بالیای مرکز بهداشـت شهرسـتان ارسال می شود.
پایـش ونظـارت هـر مرکـز و پاسـخگویی بـه سـؤاالت، به عهـده 

مرکـز سـطح باالتـر اسـت.

نقش مردم در مقابله با بالیای طبیعی
هر خانوار باید حداقل یک بار در سال، ترجیحًا هر 3 ماه یک بار، 
کنند: گفت وگو  دور هم جمع شوند و درباره مسایل زیر بحث و 

چه مخاطراتی خانوار را تهدید می کنند؟
مهم ترین مخاطرات کدامند؟

برابر  در  آمادگی  برای  را  حل هایی  راه  چه  باید  خانواده 
مخاطرات در پیش بگیرد؟

که در این جلسه باید همه اعضای خانوار حضور  کنید  دقت 
داشته باشند، شامل پدر، مادر، فرزندان، پدر بزرگ و مادربزرگ 

که با آن خانواده زندگی می کند. کس دیگری  و هر 

نقشه خطر
امروزه یکی از مباحث مهم در پیشگیری از بحران، به طور خاص 
از  پیشگیری  برای  خطر  نقشه های  است.  خطر  نقشه  وجود 
بحران با استفاده از برخی نمونه های واقعی و اجرای مانورها و 
که معمواًل یک بحران در نقطه تماس  سناریوها در نقاط خطر 
مقیاس  از  طبیعی  پدیده های  و  اجتماعی  فعالیت های  بین 
کاربرد دارد. بالیای طبیعی در مقیاس  خ می دهد،  غیرمعمول ر

و  اقتصادگذاشته  و  جامعه  بر  جدی  تأثیر  است  ممکن  بزرگتر 
کاهش قابل توجه سرمایه های ملی شود. پیشگیری  منجر به 
کشور  از بحران باید یکی از مهم ترین سیاست های دولت یک 
برخورد  و  پدیده ها  این  ایجاد  نحوه  که  ضروری است  باشد. 
کاهش  را  این پدیده ها  اثرات  بتوانیم  تا  کنیم  را درک  با آن ها 
و توانایی مان را در رویارویی با آن ها افزایش دهیم. ما نیاز به 
مقیاس هایی برای جلوگیری از بحران داریم در برنامه های اداره 
که در سطح یک، نظام شبکه به عنوان یک  مدیریت خطر بالیا 
وقوع  مراقبت  نظام  »برنامه  است  شده  اعالم  کشوری  برنامه 
 )Disaster Surveillance System = DSS( بالیا«  پیامدهای  و 
به عنوان زیرساخت تولید نقشه های خطرکارایی مفیدی دارد. 
این برنامه با تولید اطالعات در زمینه شناخت آن ها در 5 دسته 
از مخاطرات زمین شناختی، آب وهوایی، اجتماعی، زیستی و 
فناورزاد برروی نقشه های جغرافیایی احصا می شودکه بدون 
زمان  در  پاسخ  عملیاتی  برنامه  در  آن ها  بکارگیری  با  شک 
تسهیالت  احداث  در  برنامه ریزی  سطوح  همچنین  و  بالیا 
کارایی مفید خود را نشان می دهد، به این  بهداشتی درمانی 
دوم  نوع  در  می شود.  نیزگفته  محله  خطر  نقشه  نقشه ها، 
اداری  یا  زیستی  کن  اما داخل  به  مربوط  که  خطر  نقشه های 
است، تهیه نقشه داخلی امکنه و شناسایی نقاط امن و نا امن 
از نظر سازه ای و غیرسازه ای، این نقاط مشخص شده و سپس 
و  می شود  مشخص  آن  روی  بر  ضربد ر  و  مثبت  نشانه های  با 
کنان آن مکان طی جلسه ای این نقاط معرفی و تمرین  با سا

می شود.

ارزیابی خطر سازه ای
تخریـب  ایـران،  در  طبیعـی  بالیـای  در  مـرگ  عامـل  مهم تریـن 
نظـام  اسـت  ضـروری  لـذا  اسـت؛  غیرمقـاوم  سـاختمان های 
سـالمت در ایـن بـاره چـاره ای بیندیشـد. راهبـرد ممکـن در ایـن 

اسـت. خانوارهـا  دانـش  افزایـش  زمینـه 
ستون ها.  و  سقف ها  دیوارها،  از  است  عبارت  منزل  هر  سازه 
مهم،  مخاطرات  برابر  در  منزل  هر  سازه  مقاومت  است  الزم 
به خصوص زلزله، سیل و طوفان، توسط یک فرد متخصص 
کار ساالنه تکرار شود. در  سنجیده شود. توصیه می شود این 
که به نظر یک متخصص، منزل شما از مقاومت الزم  صورتی 
بهتر  البته  کنید.  آن  مقاوم سازی  به  اقدام  نیست،  برخوردار 
است در زمان خرید یا ساخت منازل معیارهای مقاومت در برابر 
بالیا به دقت سؤال و رعایت شود. مهم ترین محدودیت مقاوم 
کافی مهندسی در منطقه  سازی منازل، هزینه گران آن و توان نا
گاه سازی خانوارها و افزایش تقاضا این مسأله به  است. اما با آ
یک نیاز تبدیل شده و باید بتدریج ظرفیت سازی انجام شود.
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ارزیابی خطر غیرسازه ای
ســاختمان های  تخریــب  بــر  عــالوه 
علــل  از  غیرســازه ای  عوامــل  غیرمقــاوم، 
بالیــای  از  ناشــی  مصدومیــت  و  مــرگ 
عوامــل  هســتند.  ایــران  در  طبیعــی 
غیرســازه ای در یــک منــزل عبارتنــد از هــر 
قســمتی غیــر از ســقف، دیــوار و ســتون. به 
ــیای  ــزل، اش ــوازم من ــه ل ــر هم ــارت دیگ عب
تأسیســات  درهــا،  شیشــه ها،  دکــوری، 
گــروه عوامــل  و غیــره در  گاز  و  بــرق  آب، 
عامــل  هــر  می گیرنــد.  قــرار  غیرســازه ای 
غیرســازه ای می توانــد در صــورت جابه جــا 
یــا  شکســتن  شــدن،  پرتــاب  شــدن، 
ــیرهای خــروج منجــر  ــردن مس ک ــدود  مس
ــا مصدومیــت شــود. پــس الزم  ــه مــرگ ی ب
که  اســت هــر خانــوار عوامــل غیرســازه ای را 
ممکــن اســت در اثــر زلزلــه و حــوادث دیگــر 
جابه جــا یــا پرتــاب شــود، بشــکند یــا مســیر 
کنــد، شناســایی و بــرای  خــروج را مســدود 

حــل آن بکوشــند. 

پذیــری  آســیب  کاهــش  راهکارهــای 
از: عبارتنــد  غیرســازه ای 

اشــیای  حــذف  مثــال  عامــل:  حــذف 
غیرضــروری دکــوری 

کــردن عامــل: ماننــد جابه جــا  جابه جــا 
کمد،  گلدان ســنگین از بــاالی  کــردن یــک 
ک  قــرار دادن اشــیای ســنگین و خطرنــا
کابینت هــا، برداشــتن  در طبقــات پایینــی 

کنــار یــک شیشــه بــزرگ. تخــت بچــه از 
خــود:  جــای  در  عامــل  محکم کــردن 
بوفــه  یــا  کمدهــا  کــردن  محکــم  ماننــد 
در  بــه  قفــل  نصــب  دیــوار،  بــه  دکــوری 
شیشــه ها. کــردن  لمینــت  کابینت هــا، 

تغییــر شــکل عامــل: مثــاًل تغییــر درهــا بــه 
کــه همــواره بــه بیــرون بــاز شــوند  گونــه ای 
بســته،  در  پشــت  در  گیرکــردن  چــون 
باعــث مــرگ و زیــر آوارمانــدن بســیاری از 

هموطنــان عزیزمــان شــده اســت.
نصــب ســامانه های هشــدار اولیــه: ماننــد 
نصــب هشــدار دهنده های دود آتــش در 
برنامــه  در  داشــتن خانــوار  قــرار  و  منــزل 

و  آب  مهــم  مخاطــرات  اولیــه  هشــدار 
هوایــی ماننــد ســیل و طوفــان

تعمیــر تأسیســات: بــا بررســی فرســودگی 
گاز و  ســیم های بــرق، لوله هــا و شــیرهای 

تعمیــر آن هــا
ــری  ــیب پذی ــش آس کاه ــه  ــا اینک ــه: ب توج
ــدون هزینــه  ــا ب ــم ی ک عوامــل غیرســازه ای 
اســت امــا بــه مقــدار زیــادی از خطــر مــرگ 

و صدمــات می کاهــد.

ارزیابی عملکردی
مهم تریــن مســأله بــرای خانــوار در ارزیابــی 
کیف اضطــراری خانواده  عملکــردی تهیه 
کــه محتویــات آن شــامل: جعبــه  اســت 
مهــم  مــدارک  پــول،  اولیــه،  کمک هــای 
مــواد   ،) زمیــن،...  اســناد  )شناســنامه، 
کنســرو بازکن،  خشک/کنســرو،  غذایــی 
و...،  طنــاب  چاقــو،  ماننــد  وســایلی 
چــراغ  اضافــه،  باطــری  بــا  رادیــو  آب، 
قــوه بــا باطــری اضافــه، ســوت، وســایل 
بیمــاران،  ســالمندان/  نــوزادان/  ویــژه 
قــرص  بهداشــتی،  )نــوار  زنــان  وســایل 
لبــاس  محکــم،  کفــش  ضدبــارداری(، 
کــه بــرای فــرد  )گــرم، زیــر،... ( و آن چــه 

اســت.  عزیــز 

نتیجه گیری
در  بهورزان  که  آموزش هایی  به  توجه  با 
درمانی  بهداشتی  مختلف  زمینه های 
که از منطقه تحت  دیده اند و شناختی 
پوشش خود دارند، انتظار می رود نقش 
قابل توجهی در زمینه مقابله با بالیا ایفا 
کرده و بتوانند در مرحله قبل از وقوع بالیا با 
گاه سازی مردم و بازدید  انجام آموزش و آ
آمادگی  بررسی  فرم  تکمیل  و  منازل  از 
کمک به تیم های  خانوار در برابر بالیا و با 
امداد رسان در حین و پس از وقوع بالیا 
کاهش آسیب های ناشی از بالیا مؤثر  در 
واقع شوند. همچنین مردم می توانند با 
ارایه شده و انجام  توجه به آموزش های 
غیرسازه ای  خطرات  کاهش  و  آن ها 
بردارند.  مفیدی  قدم  زمینه  دراین 

پیشنهاد
عوامــل  پذیــری  آســیب  کاهــش  فرآینــد 
کــم یــا بــدون هزینــه اســت  غیرســازه ای 
از مــرگ و صدمــات  زیــادی  بــه مقــدار  و 
می تـــوانــــــــــند  بهــــــــورزان  می کـــــــاهد. 
اقدام هــای  انجــام  بــا  در روســتای خــود 
و  بهداشــت  خانــه  در  غیر ســازه ای 
منــزل خــود بــه عنــوان الگــو در منطقــه 

کننــد.  عمــل  خــود  تحت پوشــش 
یــک  شــویم  مطمئــن  کــه  ایــن  بــرای 
و  گرفتــه  فرا را  آموزش هــا  همــه  خانــواده 
هنــگام  در  را  دانســته هایش  می توانــد 
گیــرد بایــد یــک مانــور  کار  وقــوع بالیــا بــه 
امــر  کنیــم و درایــن  را  اجــرا و ارزشــیابی 
مشــارکت همــه اعضــای خانــواده را جلــب 

کنیــم.
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