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خودمراقبـتي
(تـابآوري)
در برابر باليـا
دکتر محمــدرضا جويا عضو هيات تحريريه
فصلنامه بهورز و ریيس اداره کاهـش خطر
باليا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کيانوش کاظمي کارشناس اداره کاهش خطر
باليا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهداف آموزشي
امیـد اسـت خواننـدگان محترم پس
از مطالعـه مقاله:
 .1انواع باليای طبيعي و انسان ساز را بشناسند.
 .2شيوه خودمراقبتي در برابر باليا را بدانند.

مقدمه
 70درصد كشور ايران در معرض خطر زلزله و  50درصد
آن در معرض خطر سـيل و در مجمــوع 90درصد
جمعيت كشور در معرض خطرات ناشي از سيل و
زلزله قرار دارند .لذا بهترين راهکار ،پيشگيري ،آمادگي
و پاسخ در برابر باليا است .در چهار دهه اخیر ،به طور
متوسط ساالنه سه هزار ایرانی براثر بالیای طبیعی جان
خود را از دست دادهاند و  1/5میلیون نفر هم تحت
تاثیر آن بودند در حالی که میزان آمادگی ایرانیها
دربرابر بالیای طبیعی به طور متوسط هشت درصد
است و بیشترین خطراتی که انسان مسبب آن است،
مربوط به حوادث ترافیکی است.
در ايران گرچه در بسياري از نقاط بارندگي كم است اما در
بيشتر مناطق ممكن است  60درصد بارندگي ساالنه در
يك شبانه روز رخ دهدکه باعث شده است كه بروز سيل
يكي از نگرانيهاي عمده در تمام فصول سال باشد.
سيل در ايران به دليل ويژگيهاي زمينشناسي و
ت محيطي بسيار آلوده بوده و گل و الي
تخريبهاي زيس 
زيادي به همراه دارد .به همين دليل نيز اغلب سيالبها
در ايران ،خسارات زيادي وارد ميكنند .سيل روزانه 200
ميليون تومان به اقتصاد ملي زیان وارد ميسازد.
طبق يكي از گزارشهاي طرح ملي ،آمادگي و كنترل
سوانح طبيعي ،ايران در  25سال (از  1351تا  )1375با
 967سيل روبرو بوده كه از اين ميان  117سيل بسيار مهم
و با خسارات و تلفات فراوان همراه بوده است.
طي اين سالها به طور متوسط با  39سيل در سال916 ،
ميليارد و  200ميليون تومان به كشور خسارت وارد شده
است كه متوسط خسارت ساالنه  36ميليارد و  600ميليون
تومان بوده است .طي  25سال (از  1351تا 42/5 )1375
ميليون نفر از جمعيت كشور تحت تأثير سيل بودهاند .طي
اين مدت دو ميليون و  892هزار و  400نفر بيخانمان
شده و ساالنه به طور متوسط  500واحد مسكوني ويران و
يا آسيب ديده است .در گزارش ديگري از ســتاد حوادث
غير مترقبه كشور آمده است كه فقــط در سال  1370در
كشور  61سيل و  27زلزله رخ داده است.
ايران ششمين كشور بالخيز دنياست و از مجموع همه
شهرهاي كشورمان فقط  3درصد در نواحي كم خطر
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قرار دارند .از  43مورد حوادث غير مترقبه ممكن در كل
جهان 32 ،مورد آن در كشورمان تجربه شده است كه
شايعترين اين حوادث به ترتيب عبارتند از :زلزله ،سيل،
خشكسالي و آفات محصوالت كشاورزي و دامي که ساالنه
 1700تا 2هزار حادثه و به طور ميانگين  4تا  5حادثه در
روز در ايران ثبت ميشود و در كل ساالنه بين  5تا 10
هزار ميليارد تومان از اين بابت به كشورمان خسارت وارد
ميشود .اين رقم معادل  10تا  20درصد بودجه عمومي
و  50تا  70درصد بودجه عمراني كشور است.
به طور متوسط در هر روز  10نفر بر اثر بالياي طبيعي
در ايران جان خود را از دست ميدهند .و ساالنه حدود
هزار زلزله در ايران رخ مي دهد كه متوسط خسارت اين
زلزله ها هزار ميليارد تومان است و به طور متوسط 240
مورد آن باالي چهار ريشتر است .لذا الزم است با توجه
به شعار هفته سالمت در سال « 1393يك عمر سالمت،
با خودمراقبتي» و شعار هفته ملي کاهش خطر بالياي
طبيعي «تابآوري و خودمراقبتي براي باليا در طول
عمر» در جهت آموزش عموم جامعه گام برداريم.
تعریف بالیای طبیعی
بالياي طبيعي به مجموعهای از حوادث زیانبار گفته
میشود که منشاء انسانی ندارند .این حوادث بیشتر
غیرقابل پیشبینی بوده و یا حداقل مدتهای طوالنی
قبل از حادثه نمیتوان وقوع آنها را پیشبینی کرد .بالیای
طبیعی دارای انواع گوناگونی است .زلزله ،سیل ،طوفان،
گردباد ،سونامی* ،تگرگ ،بهمن ،رعد و برق ،تغییرات
شدید درجه حرارت ،خشکسالی و آتشفشان که برخی
به طور غیر مستقیم ،ناشی از عملکردهای انسانی هستند.
برای مثال بالیای ناشی از افزایش آلودگی هوا یا گرمشدن
زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگلها بهدست
انسان از این جملهاند.
خودمراقبتي در برابر بالياي طبيعي
خودمراقبتی هنگام وقوع سيل

 .1هشـدار سـيل در رسـانهها ،بـه معنـاي آن اسـت که
سـيل ،جـاري شـده اسـت يا جـاري خواهد شـد ،لـذا از
قبـل ،آماده باشـيد.
 .2همواره کيف امداد و نجات هالل احمر را در منزل آماده
داشته باشيد.

 .3از منابــع مختلــف از جملــه راديــو و تلويزيــون و ســاير وســايل
ارتباطــي ماننــد بــي ســيم و پايــگاه انتظامــي ،اطالعــات و
آگاهيهــاي الزم را دريافــت کنيــد.
 .4براي زمان وقوع سيل ،در منبعي مطمئن ،آب سالم ذخيره کنيد.
 .5در مناطق سيل خيز ،تأمين جاني و مالي در برابر زيانهاي احتمالي
ضروري است ،بنابراين ،بهتر است اسناد و اوراق بهادار را در جعبه اي
مطمئن قرار دهيد.
 .6از مناطق سيل زده دور شويد مگر آنکه از شما درخواست کمک
شده باشد يا اينکه بتوانيد کمک کنيد.
 .7اگر در خارج از ساختمان (اداري ،مسکوني) هستيد ،خونسرد باشيد.
 .8از جادههاي هموار ،عبور کنيد و به محلهايي که امکان فروريختن
آنها وجود دارد ،نزديک نشويد.
 .9در صورتي که مجبور به ترک منزل و محل سکونت خود هستيد،
قبل از خروج جريان برق ،آب و گاز را قطع کنيد.
 .10از سيمهاي آويزان برق و منابع اصلي آب و شبکههاي تخريب
شده فاضالب دور شويد و موارد را به مسؤوالن گزارش دهيد.
 .11سيل به خطوط برق ،آسيب مي رساند و موجب بروز آتش سوزي
مي شود .اين تخريب مي تواند آتشسوزي در انبارهاي حاوي مواد
سوختي را گسترش دهد .به سرعت با آتش نشاني و اورژانس تماس
بگيريد و شعله هاي کوچک آتش را خاموش کنيد.
 .12در منطقه سيل زده مراقب مارها باشيد؛ زيرا سيل مارها را از النه
بيرون ميکشد.
خودمراقبتی هنگام وقوع آتش سوزي
 .1اصل دوري مواد قابل اشتعال از وسايل آتش زا را در تمام تأسيسات
و مکانهاي مسکوني و حتي معابر عمومي ،رعايت کنيد.
 .2سرعت عمل هنگام روبه رو شدن با آتش سوزي ،براي نجات جان
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خود و مصدومان احتمالي ،حياتي است.
 .3بالفاصلـه آتـش نشـاني و اورژانـس را خبـر کنيـد و تا
آنجـا کـه مـي توانيـد ،اطالعـات کاملـي در مـورد بـروز
حادثـه بـه آنهـا بدهيد.
 .4سعي کنيد که افراد را از ساختمان بيرون ببريد.
 .5با رعايت جوانب احتياط به خاموش کردن آتش بپردازيد.
 .6به هيچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشويد مگر آنکه
مجهز به ماسک تنفسي باشيد و کاربرد آن را بدانيد.
 .7اگر در ساختمان آتش گرفتـــه گرفتار شده ايد فوری
به اتاقي که داراي پنجره است برويد و در را ببنديد .سپس
پتو يا فرش را طوري زي ِر در قرار دهيد که دود وارد اتاق
نشود و آنگاه ،از طريق پنجره ،تقاضاي کمک کنيد.
 .8زماني که در جريان حريق واقــع مي شــويد ،با حفظ
خونسردي تمام تهويه هاي ساختمان را خاموش کنيد تا به
اينترتيبازوروداکسيژنبهداخلساختمانجلوگيريشود.

 .9امدادگــران و يــا افــرادي کــه در جريــان حريــق واقــع
شــده انــد بايــد لباسهــاي داراي اليــاف مصنوعــي و
پالســتيکي را از خــود دور کننــد.
 .10در فرو نشاندن آتش سوزيِ سوختهاي نفتي از آب
استفاده نکنيد.
 .11اشيا مشتعل را حرکت ندهيد .شعله را با شن ،نمک،
پتوي نمناک يا پوششهاي ديگر خفه کنيد.
 .12بستن دستمال خيس به دور دهان و بيني باعث
محافظت شما در برابر گاز يا دودهاي سمي خواهد شد.
 .13در صورت وجود مصدوم ،او را بگيريد و با توجه به
رعايت تمام جنبه هاي ايمني به سرعت به سمت در
خروجي بکشيد .لباس سوخته مصدوم را با استفاده از پتو،
گليم و يا کت خاموش کنيد .اگر تنفس مصدوم قطع شد
بالفاصله تنفس مصنوعي را شروع کنيد و سپس او را به
بيمارستانبرسانيد.

خودمراقبتی هنگام وقوع طوفان
 .1در مناطقي که طوفان ،موسمي و با سابقه است بايد زمان خاص
آن را با توجه به اطالعات قبلي ،پيش بيني کرد.
 .2در مناطقـي ماننـد حاشـيه هـاي کويـر و مناطـق بادگيـر ،تمام
سـاختمانها بايـد گنبـدي شـکل سـاخته شـوند .خطر شـن روان
در مناطـق شـني و کويـري از حوادث زيانبار اسـت که با کاشـتن و
پـرورش گياهـان خـاص منطقـه ميتـوان آن را مهـار کرد.
 .3ذخيره آب و غذا را (ترجيحاً به صورت کنسرو) به اندازه مصرف
سه روز آماده کنيد و در کيف نجات قرار دهيد .در صورتي که غذا به
صورت کنسرو نباشد بايد هر دو هفته يکبار جایگزین شود.
 .4پناهگاه مناسبي انتخاب کنيد .زيرزمين منازل ،زيرپلهها و يا وسايل
سنگين و پابرجا که دور از ديوارهاي خارجي و پنجرهها قرار دارند،
مکانهاي خوبي براي پناهگرفتن هستند.
 .5با هم قرار مالقات بگذاريد تا بعد از طوفان مطمئن شويد هيچ کس
گم نشده است يا نياز به کمک ندارد.
 .6احتياطهاي الزم براي پيشگيري از خطر وقوع حريق را به عمل
آوريد و به هيچ وجه در منزل ،مواد آتش زا نگهداري نکنيد.
 .7جريان برق ،آب و گاز را با رعايت اصول ايمني قطع کنيد .فوری
دستگاههاي گازسوز يا نفت سوز را خاموش کنيد.
 .8اگـر وقـت کافـي داريد پنجـره هاي منـزل خود را بـا تخته هاي
محکـم ببنديـد .مـي توانيـد بـراي تقويـت پنجرههـا از نوارچسـب
اسـتفاده کنيـد .از در و پنجـره دور شـويد تا از خطر پرتاب شيشـه
در امـان بمانيد.
 .9هر چيزي را که ممکن است در داخل و خارج خانه به اطراف پرت
يا شکسته شود محکم کنيد.
 .10اگـر در خـارج از منزل گرفتار طوفان شـديد ،فـوری به پناهگاه
برويـد .بـه عنـوان آخرين چـاره در يک گودال ،حفره يـا مجراي آب
بخوابيد.
 .11اگر هنگام وقوع طوفان داخل اتومبيل هستيد در سمت راست
جاده و در محل مطمئني توقف و موتور خودرو را خاموش کنيد.
جهت وسيله نقليه را در مسير باد قرار دهيد .سپس پنجره خودرو را
کمي پايين بياوريد تا تعادل فشار در خودرو برقرار شود.
 .12اگر امکان خارج شدن از اتومبيل و پناه بردن در منطقه امن
وجود دارد ،به سرعت اين کار را انجام دهيد.
 .13چون بعد از طوفانهاي شديد خطر سيل و طغيان آبهاي جاري
و راکد وجود دارد ،اصولي را که در مورد سيل گفته شد رعايت کنيد.
 .14بــه يــاد داشــته باشــيد اگــر آرامــش خــود را حفــظ کنيــد
در مــوارد اضطــراري بهتــر عمــل خواهيــد کــرد .بــه توصيههــاي
مأمــوران امــداد توجــه کنيــد.
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خودمراقبتی هنگام وقوع رعد و برق
 .1وقتي رعد و برق رخ مي دهد ،در منزل بمانيد و بيرون
نرويد مگر آنکه الزم باشد.
 .2به منظور جلوگيري از آتش سوزي ناشي از صاعقه بر
روي ساختمانهاي بلند ،برق گير نصب کنيد.
 .3از در و پنجــره ،بخــاري ديــواري ،شــوفاژ و يــا ديگــر
هــادي هــاي الکتريکــي دور شــويد.
 .4دو شاخه وسايل برقي مانند تلويزيون و راديو را از برق
بيرون بکشيد.
 .5اگر در فضاي باز ،گرفتار طوفان شديد زانو بزنيد ،پاهاي
خود را نزديک يکديگر قرار دهيد و سر خود را خم کنيد.
 .6در ارتفاعات و مناطق باز ،قرار نگيريد و از باالي تپهها و
نقاط مرتفع ،دور شويد.
 .7از تجهيزاتي مانند تراکتور ،موتور سيکلت ،دوچرخه و
ماشين چمن زني استفاده نکنيد و در صورت وقوع رعد و

خودمراقبتی هنگام وقوع کوالک

برق از آنها دور شويد؛ زيرا اين وسايل ،هادي الکتريسيته
هستند .همچنين از بيلهاي فلزي ،بند رخت و غيره استفاده
نکنيد .از حصارهاي فلزي ،خطوط تلفن و برق ،دور شويد.
 .8نزديک شدن به درختان و يا قرار گرفتن در زير آنها
ممکن است خطر جاني داشته باشد؛ زيرا به علت برخورد
برق و حرارت حاصل از آن ،امکان آتش سوزي وجود دارد،
لذا از اين کار خودداري کنيد.
 .9زيـر سـتونهاي بتوني ،سـيمهاي برق هوايـي ،مخازن
و شيشـه هـا پنـاه نگيريـد؛ زيـرا احتمـال فروريختـن و
افتـادن آنها وجـود دارد.
 .10در صورتي که در اتومبيل هستيد از درختاني که
ممکن است روي آن بيفتد دور شويد و سپس پارک کنيد.
موتور و راديو را خاموش کنيد و آنتن آن را پايين بکشيد.
 .11اگر در حال شنا کردن يا در قايق هستيد ،فوری از آب
بيرون بياييد.

و هل دادن اتومبيل که احتمال وقوع حوادث را افزايش ميدهنــد،
خودداري کنيد.
 .8اشخاص حادثه ديده را در پتو و لباس گرم پيچيده ،ضمن مراقبت
از نقاط آسيب ديده بدن ،با دقت آنها را به محل امن منتقل کنيد.

 .1همواره به گزارشهاي هواشناسي راديو و تلويزيون توجه کنيد.
 .2هنگام وقوع کوالک در مکان امن و مطمئن بمانيد .تنها در صورت
لزوم ،تغييرات اضطراري را انجام دهيد .به خاطر بسپاريد که احتمال
دارد باد به سرعت ،از جهت مخالف و با نيروي بيشتر بازگردد.
 .3هنگام کوالک و بوران ،تا حد امکان از رانندگي در نواحي کوهستاني
پرهيز کنيد.
 .4در صورت نیاز به مسافرت در شرايط نامساعد جوي از وسايل و
تجهيزات ايمني استفاده کنيد.
 .5مراقب سقوط درختان ،تيرها و دکلهاي برق باشيد.
 .6در صورتـي کـه وسـيله نقليه خراب شـود پس از تمـاس با مراکز
امـدادي تـا رسـيدن کمکهـاي الزم در داخل اتومبيـل بمانيد تا از
خطر سـرماخوردگي و عوارض ناشـي از آن و حملـه حيوانات درنده
در امان باشـيد.
 .7از انجام فعاليتهاي خســتهکننده و بي نتيجه مانند برف روبي

خودمراقبتی هنگام وقوع زلزله
 .1قطع جريان آب ،برق ،گاز و ساير امکانات خدماتي در منزل
 .2اگر ساختمان مسکوني شما با خطر ريزش ،روبه رو است ،به
پناهگاهها يا نقاط امن برويد.
 .3از آسانسـور ،اسـتفاده نکنيد و از اشـياي بلند ،سـنگين و ناپايدار
فاصله بگيريد.
 .4اگر در داخل ساختمان هستيد ،روي زمين بنشينيد و به کمک
بازوها و دستهاي خود ،سر و پشت گردن را محافظت کنيد ،يا اينکه
زير يک ميز محکم بنشينيد و به پايه آن بچسبيد يا زير درگاهي يا
گوشه هاي اتاق بايستيد.
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 .5اگر در اتومبيل هستيد ،آن را در سمت راست خيابان
متوقف کنيد تا سمت چپ براي عبور خودروهاي امدادي،
باز باشد ،سپس اتومبيل را خاموش کنيد ولي کليد را از
جايش بيرون نياوريد .در داخل اتومبيل بمانيد و از راديو
براي گرفتن اطالعات بيشتر کمک بگيريد .در باال يا زير
پُلها يا گذرگاهها رانندگي نکنيد.
 .6اگر در فروشـگاه ،سـينما يا سـاختمانهاي پـر ازدحام
هسـتيد ،از هجـوم به سـمت درهـاي خروجي خـودداري
کنيـد .فقط سـعي کنيـد از ويترينها ،قفسـه ها و سـاير
اشـياي سـنگين فاصله بگيريد.
 .7در صورتـي کـه روي ويلچر هسـتيد به جـاي امن پناه
ببريد.
 ..8اگر در آزمايشگاهها و مکانهاي مشابه هستيد تا حد
امکان از موادشيميايي دور شويد.
 .9براي دريافت آخرين اطالعات و راهنمايي الزم به راديو
گوش دهيد.

و باريک خارج شويد .از پُلهاي عابر پياده و پلهاي ماشين رو ،دور
شويد .از ديوارهاي سنگکاري شده ،بخاري ديواري و شيشههاي
بزرگ فاصله بگيريد.
 .14تا پایان زلزله ،در جاي خود بمانيد.
 .15براي نجات مجروحان و زير آوارماندگان ،به خصــوص افراد
آسيبپذير نظير کودکان ،ســالمندان ،معلوالن و بيماراني که در
همسايگي شما هستند ،بشتابيد .افرادي را که به شدت مصــدوم
شده اند ،حرکت ندهيد ،مگر آنکه خطر خفگي ،آنها را تهديد کند.
 .16در ساعتهاي اوليه بعد از سانحه ،از غذاهاي کنسروي استفاده
توپز غذا خودداري کنيد .در صورت
کنيد و از روشنکردن وسايل پخ 
ضرورت بهکارگيري اين وسايل ،سعي کنيد از گاز سفري و يا منقل
ذغالي در خارج از خانه استفاده کنيد.
 .17در کمدها و قفسهها را در مواقع ضروري ،با احتياط باز کنيد و
مراقب سقوط اشيا باشيد.
 .18از شايعه پراکني پرهيز کنيد .از تجمع در خيابانها بپرهيزيد
و مسيرها را ،براي عبور و مرور وسايل نقليه امدادي ،باز بگذاريد.
به تماشاي مناطق اطراف نرويد و از نزديک شدن به ساختمانهاي
تخريب شده خودداري کنيد.
مراحل امداد رسانی در بالیای طبیعی
الف .آمادگی و انتظار :اين مرحله قبل از وقوع حادثه است كه براي به
حداقل رساندن خسارات آن در نظر گرفته مي شود كه مهمترين آن
آموزش افراد جامعه است.

 .10از تلفن ،جز در موارد ضروري ،استفاده نکنيد ،خطوط
تلفن بايد براي تماسهاي ضروري آزاد باشد.
 .11اگر هنگام وقــوع زمين لرزه در حال خارج شدن از
ساختمان يا خارج از آن هستيد ،اولين کاري که بايد انجام
دهيــد اين است که ســر خود را در مقابل خطر ريــزش
به کمک اشيايي مانند کيف ،کتاب و يا تخته محافظت
کنيد .در صورت در دسترس نبودن اين اشياء ،از پشت
دستتان استفاده کنيد.
 .12اگر در خارج از منزل هستيد به نقطه امني دور از
ساختمانها ،درختان و سيمهاي برق پناه ببريد.
 .13مراقب خيابانهاي داراي شکستگي ،شکافهاي زمين،
آتش سوزي و ترکيدگي لولههاي آب باشيد تا هنگام گريز
از خانه ،صدمه نبينيد .فوری از خيابانها و کوچههاي تنگ

ب .اعلام خطـر بعـداز اطالع يافتـن از طريق رسـانه هـا مانند
راديو ،تلويزيـون و ...
ج .عملیات امداد و نجات و برقراري ارتباط با ساير سازمانها
تالش براي مهار سانحه :در حوادث و سوانح يكي از عوامل ايجاد

خسارت كه در زلزله بيشتر دیده میشود آتشسوزي است ،لذا مديريت
سانحه در منطقه بايد خود را براي مقابله و جلوگيري از آن آماده سازد
كه بهترين و اولين راه ،قطع جريان برق و گاز در اين مناطق است.
عمليات جستجو و نجات :در كنار گروه تجسس و نجات ،گروههاي
ديگري نيز فعاليت میکنند مانند كمكهاي اوليه ترياژ ،پشتيباني،
اطفای حريق و  ...كه كار همه اين گروهها وابسته به يكديگر است.
ترياژ :به معني تقسيم بندي افراد صدمه ديده در حادثه است كه
براي هر مرحله اي متفاوت است .جهت انجام اقدامهای پزشكي براي
مصدومان ابتدا يك تيم ترياژ تشكيل شده و مصدومان را از لحاظ
آسيبهاي وارده به وسيله نوارهاي رنگي مخصوص و يا كارتهاي
ويژه تقسيم بندي ميكنند تا بتوان مصدومان را به ترتيب اولويت
انتقال و اقدامهای پزشكي را براي آنها انجام داد.
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درمـان و مراقبتهـاي پزشـكي از مجروحان :جهت
اقدامهـای پزشـكي اوليـه در منطقـه ،بيمارسـتانهاي
صحرايـي احـداث ميشـود و تـا حدامكان مصدومـان در
ايـن مراكـز درمـان و در صورت نيـاز به بيمارسـتانهايي
در شـهرهاي مجـاور اعـزام مي شـوند.
مرحله عادي سازي :اين مرحله همزمان با عمليات امداد
و نجات يا كمي بعد از آن اجرا ميشود كه شامل اقدامهای
زير است:
ايجاد سرپناه اضطراري موقت :بهترين وسيله استفاده
از چادرهاي امدادي است که بسته به نوع سانحه و نياز
اردوگاههاي امدادي احداث ميشود .در حوادث با وسعت
كم اين كار انجام نمیشود و چون افراد آسيب ديده تمايل
دارند كه در محل خانه خود باشند ،در همان محل ،عمل
چادر زني انجام ميشود.
تامين آب آشاميدني سالم :معموالً بعد از حوادث بزرگ به
علل مختلفي آبهاي منطقه آلوده ميشوند و چون بیشتر
بيماريها توسط آب آلوده منتقل ميشود نياز به تامين آب
آشاميدني سالم در منطقه است كه اين امر با استفاده از
تانكرهاي مخصوص انجام ميگيرد.
تغذيه افراد آسيب ديده :يكي از مهمترين بخشهاي
امدادرساني در مراحل اوليه حوادث بزرگ تغذيه افراد
آسيب ديده است كه در روزهاي اول به طور معمول كنسرو
و غذاهاي سرد است ،ولي پس از گذشت چند روز جيره
غذايي خشك بين حادثه ديدگان توزيع ميشود تا خود
نسبت به طبخ غذا اقدام کنند.
تدفين جان باختگان :تدفين جان باختگان پس از
شناسايي توسط خانواده متوفي انجام میشود ،زيرا هم از
لحاظ بهداشتي و هم از لحاظ روحي بسيار مؤثر است.
ايجاد امنيت :در حوادث و سوانح بزرگ گاه افراد سودجو

در خود منطقه يا از شهرهاي مختلف اطراف به منطقه آمده و شروع
به دزدي و غارت اموال ميكنند كه وظيفه ايجاد امنيت و حفاظت از
اموال مردم به عهده نيروي انتظامي و امدادي منطقه است.
بازســازی و توانبخشــی :ايــن مرحله پــس از عمليات امدادرســاني
و پــس از گذشــت مدتــي از حادثــه اســت كــه بســتگي بــه نــوع و
وســعت حادثــه مــدت زمــان آن متفــاوت ميشــود .بــراي ايــن امــر
بايــد ســاختن خانههــاي جديــد توســط دولــت ،اختصــاصدادن وام
بــه حادثهديــدگان جهــت جبــران خســارات و ســاخت زيــر بناهــاي
اساســي منطقــه انجام شــود.
نتيجهگيري
بـا رعايت موارد فـوق ميتوان خطـر بالياي طبيعي
را کاهـش داد که در اين بيـن نقش بهورزان محترم
بسـيار مهـم اسـت و بهکارگيـري و آمـوزش مطالب
گفته شـده در اولويت اسـت.
منابع
• حمایتهای روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیرمترقبه
مجموعه کتب وزارتخانه ویژه بهورزان
• مدیریـت اقدامهـای اضطـراری در بحرانهـا مؤلـف
مهنـدس احمـد اصـل هاشـمی عضـو هیـأت علمـی
دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز
• اقدامهای اضطراری در بالیا ،مؤلف :مهندس احمد اصل
هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• http://www.khorasan.ir/havades
* سونامی :موج عظیم اقیانوس که در اثر حرکت صفحات
زمین در کف دریا ایجاد می شود.
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