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نقش پدافند غیرعامل
درپیشگیری ازتهدیدهای حوزه سالمت

پدافند غیرعامل
یک اصل خواهدبود

برای همیشه،
نه برای یک مقطع خاصی

رهبرمعظم انقالب

عالج واقـعه
قبل از وقوع

خوشروزه حسین زاده
کارشناس کاهش خطر بالیا و پدافند غیرعامل
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  اهداف آموزشی 

امـیـد است خواننـدگان محـترم پس ازمطـالعه مقـالـه:
اهـداف و اصـول پـدافـنـد غـیـر عـامـل را تـعـریـف کـنـنـد. 	
اولویت بندی مراکز در پدافند غیرعامل را توضیح دهند. 	
مـوضـوعـات فـراروی پـدافـنـد غـیـرعـامـل را بـیـان کنـنـد. 	
نقش بهداشت ودرمان درپدافندزیستی را توضیح دهند. 	
اقدامـات اجرایی بـهداشت و درمان در پدافـند غیـرعـامل را شرح دهـند. 	
بهداشت، قبل، حین و بعد ازحوادث زیستی را بیان کنند. 	 ملزومات موردنیاز
ساختارسازمانی پدافند غیرعامل، ترکیب کارگروه بهداشت را توضیح دهند. 	
نـقـش بـهـورز در پـدافـنـد غـیـرعـامـل را تـوضـیـح دهـنـد. 	
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مقدمه
موضوع پدافند غیرعامل از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی 

انسان برخوردار است.

زندگی  از  مهمی  بخش  همیشه  تــاریــخ  طــول  در  دفــاع 

ــرا اقــدام هــای دفــاعــی انــســان سبب  ــوده اســت، زی بشر ب

اما  می شود.  مهاجمان  تجاوز  اثر  میزان  کاهش  یا  دفع 

بستگی  مختلفی  شــرایــط  و  عــوامــل  بــه  ــاع  دف چگونگی 

تا  انسان ها در دوران حیات خود سعی کرده اند  و  دارد 

با استفاده از عقل و تدبیر و اراده  خود بهترین راه دفاع 

تهاجم دشمنان  مقابل  در  متفاوت،  در وضعیت های  را 

اقدام های  ارتباط  ایــن   در  به کاربندند.  را  آن  و  انتخاب 

تجهیزات  و  از سالح  استفاده  با  انسان همیشه  دفاعی 

انجام نگرفته است بلکه در موارد زیادی انسان  جنگی 

برای دفاع، شیوه هایی را به کار برده که سالح و تجهیزات 

جنگی در آن نقشی نداشته است و در دنیای امروز از آن 

با عنوان »پدافند غیرعامل« یاد می شود.

تعریف پدافند غیرعامل

مقابله بدون استفاده از تسلیحات تهاجمی یا دفاعی و 

با استفاده از مجموعه ای از اقدامات و تمهیدات تدافعی، 

تــأســیــســات، تجهیزات  کــاهــش آســیــب پــذیــری  مــوجــب 

پدافند  تعریف  کوتاه ترین  مــی شــود.  انسانی  نــیــروی  و 

غیرعامل، »دفاع بدون سالح« است.

اصول دفاع غیرعامل 
و  بنیادی  اقــدام هــای  مجموعه   غیرعامل،  ــاع  دف اصــول 

آن ها  صحیح  به کارگیری  صــورت  در  که  است  زیربنایی 

بهتر می توان به اهداف پدافند دست یافت:

مکان یابی . 1

استتار و اختفا . 2

پوشش. 3

فریب. 4

پراکندگی و تفرقه و جابه جایی. 5

مقاوم سازی و استحکامات . 6

اعالم خطر. 7

اصلی  اولویت  غیرعامل:  پدافند  در  مراکز  اولویت بندی 

انسانی  منابع  حفظ  و  امنیت  ایجاد  غیرعامل،  پدافند 

و  آسیب  عمق  برحسب  نیز  کشور  ثقل  مراکز  و  اســت 

سطح تأثیرگذاری به سه دسته تقسیم می شوند:

ملی  فعالیت  گستره  دارای  که  مراکزی  حیاتی1:  مراکز 

هستند و استمرار فعالیت آن ها برای کشور حیاتی است 

و آسیب یا تصرف آن ها به وسیله دشمن باعث اختالل 

کلی در اداره امور کشور می شود. 

فعالیت  گــســتــره  دارای  کــه  مــراکــزی  حــســاس2:  مــراکــز 

منطقه ای هستند و استمرار فعالیت آن ها برای مناطقی 

از کشور ضروری است و آسیب یا تصرف آن ها به وسیله 

دشمن باعث بروز اختالل در بخشی از کشور می شود. 

مراکز مهم3: مراکزی که دارای گستره فعالیت محلی اند 

دارای  کشور  از  بخشی  بــرای  آن هــا  فعالیت  استمرار  و 

اهمیت است و آسیب یا تصرف آن ها به وسیله دشمن 

باعث بروز اختالل در بخشی از کشور می شود. 

چه کسانی در پدافند غیرعامل نقش مؤثری دارند؟
سازمان ها،  نیروها،  نهادها،  تمام  غیرعامل  پدافند  در 

ایفا  مؤثری  نقش  عادی می توانند  مردم  و حتی  صنایع 

دستگاه های  مانند  عامل  پدافند  در  درحــالــی کــه  کنند 

مسلح  نیروهای  تنها  ره گیر،  هواپیماهای  و  هوایی  ضد 

مسؤولیت بر عهده دارند.

حفظ
امنیت ملی

حفظ جان 
انسان ها

تامین نیازهای 
حیاتی جامعه

افزایش روحیه 
مقاومت مردم

صرفه جویی در 
هزینه های تسلیحاتی

اهـــــداف 
پــدافــنــد 
غیرعامل

جلوگیری ازتخریب 
و آسیب تاسیسات

1. vital Centers1    2. Critcal Centers   3. Important centers
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غیرعامل شامل  پدافند  فــراروی  تهدیدات  حوزه مسؤولیتی 
چه موضوعاتی است؟

تهدیدات مربوط به پدافند غیر عامل شامل تهدیدهای 

نظامی و سایبری، زیستی )انسان، دام، کشاورزی، مواد 

طبیعی(،  منابع  و  محیط زیست  آب،  ــی،  داروی و  غذایی 

اقتصادی است که سیاست گذاری،  پرتویی، شیمیایی و 

در  یــادشــده  تهدیدات  با  مقابله  برنامه ریزی  و  هدایت 

کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  تشکیالتی  قرارگاه های 

انجام می پذیرد. )پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند 

پرتویی، پدافند شیمیایی و پدافند اقتصادی(

نقش بهداشت و درمان در پدافند زیستی

با توجه به این که سالمت جامعه درگرو همکاری سازمان های 

درمان  و  بهداشت  سیستم  از  نمی توان  است  مختلفی 

جامعه به تنهایی انتظار داشت که با اجرای اصول پدافند 

غیرعامل سبب امنیت جامعه در مقابل حوادث و بالیا شود.

سازمان های اساسی که نقش مهمی در سالمت جامعه 

دارنـــد شــامــل وزارت جــهــاد کــشــاورزی و ســازمــان هــای 

و  واکسن  موسسه  دام پزشکی،  سازمان  مانند  آن  تابعه 

به  را  تأمین غذای جامعه  سرم سازی و دیگر نهادها که 

موردنیاز  آب  و  انــرژی  تأمین  با  نیرو  وزارت  دارد،  عهده 

با تأمین سوخت موردنیاز جامعه،  جامعه، وزارت نفت 

در شبکه  نقش حیاتی  که  و مخابرات  ارتباطات  وزارت 

ارتباطی کشور ایفا می کند، صداوسیما که نقش مهمی در 

و  ایفا می کند  را  بحران  در شرایط  اطالع رسانی جامعه 

سایر نهادهای دولتی و خصوصی هستند.

با تهدیدات زیستی،  برای مقابله  این سازمان ها  درکنار 

نظام سالمت و واحدهای بهداشتی و درمانی مهم ترین 

نقش را از طریق پیش بینی و پیشگیری بر عهده دارند. 

البته احتمال وقوع تهدیدات زیستی را نمی توان بدرستی 

ایــن تهدیدها  دفــاع در مقابل  بــرای  امــا  کــرد  پیش بینی 

تدارکات کافی الزم است.

دانشگاه های علوم پزشکی مسؤول حفظ سالمت مردم 

در شرایط عادی و بحرانی هستند و در هر شرایطی باید 

از استمرار چرخه خدمات بهداشتی و درمانی اطمینان 

داشته باشد. سالمت افراد و بهداشت و درمان یک کشور 

را می توان به طورکلی در دو عرصه نظامی و غیرنظامی دید. 

نظامی تأمین  نیروهای  توسط  عمدتاً  نظامی آن  بخش 

بهداشت  وزارت  غیرنظامی آن  بخش  متولی  و  می شود 

نظامی می تواند  بخش  بــحــران،  شرایط  در  البته  اســت. 

به عنوان پشتیبان نیروهای غیرنظامی وارد عمل شود.

اقدام های اجرایی بهداشت ودرمان درپدافندغیرعامل

مــکــان یــابــی مــنــاســب و پــراکــنــدگــی در مــراکــز حــیــاتــی و 

حساس، یکی از اصول مهم دفاع غیرعامل برای کاهش 

باید  ــان  درم و  بهداشت  حیاتی  مراکز  اســت.  خسارت 

کاهش  ضمن  که  کنند  استفاده  اصل  این  از  به گونه ای 

تهدیدها و آسیب پذیری، در استمرار خدمات رسانی که 

به عهده دارند، موفق باشند.

مقاوم سازی و استحکام: از نیازهای اساسی تأسیسات . 	
اصلی فرماندهی و کنترل در نظام سالمت و بخصوص 

بهداشتی  مراکز  و  اورژانــس هــا  پزشکی،  فوریت های 

درمانی است.

بر اساس . 	 بــرای نیروها و مــردم:  ایجاد پناهگاه مناسب 
بــایــد دارای  تــمــام مــراکــز تجمع  ایــمــنــی،  مــعــیــارهــای 

پناهگاه های مناسب بر اساس تعداد نیروها و مراجعان 

باشند. این پناهگاه ها ضمن داشتن استانداردهای الزم 

و مقاوم در برابر تهدیدها می توانند به شکل دومنظوره 

تجهیز شوند تا در زمان صلح نیز کاربرد داشته باشند. 

بسیاری از کشورها، مراکز خدمات عمومی چون متروها 

بحران  در شــرایــط  آن  از  کــه  مــی ســازنــد  بــه نحوی  را 

کنند. استفاده  مستحکم  پناهگاه های  به عنوان  نیز 

مهم ترین . 	 از  جــایــگــزیــن:  مــنــابــع  و  تــجــهــیــزات  داشــتــن 



ه 7113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

تهدیدهای که منجر به قطع خدمات می شود، آسیب 

سایر  و  مخابرات  گــاز،  بــرق،  آب، سوخت،  منابع  به 

بهداشتی  مراکز  و  سالمت  نظام  حیاتی  تأسیسات 

نظام  غیرعامل  پــدافــنــد  بــرنــامــه  در  اســـت.  درمــانــی 

این  برای  مناسب  جایگزین های  است  الزم  سالمت 

یا  قطع  آسیب،  صــورت  در  تا  شــود  طراحی  منابع، 

اتمام یکی از آن ها از منبع جایگزین استفاده شود.

از . 	 یکی  ایجاد پوشش های مناسب در مناطق حساس: 
تأسیسات  آسیب پذیری  کاهش  در  مهم  اقــدام هــای 

برای آن هاست که  ایجاد پوشش  حیاتی و حساس، 

با  مصنوعی  یا  طبیعی  پوشش های  شامل  می تواند 

روش های متنوع موجود باشد.

اعالم خبر یا هشدار سریع: یکی از مهم ترین عوامل کاهش . 	
آسیب در سیستم بهداشت و درمان، داشتن منابع 

بهداشتی  آسیب های  و  حــوادث  دریافت خبر  سریع 

و سالمتی است. شبکه بهداشت نظام سالمت باید 

بانک های  داشتن  باشد.  ایمن  مخاطرات  به  نسبت 

اطالعاتی و پایش مداوم بیماری ها، از شیوع بیماری ها 

نظام سالمت  است  الزم  بنابراین  می کند.  جلوگیری 

فــوری  گـــردآوری  ارتــبــاطــی،  متعدد  شبکه های  دارای 

اطالعات به روش های مختلف و قابل جایگزین با کمترین 

آسیب باشد. پایش بیماری ها و داشتن آزمایشگاه های 

انجام  به  اقــدام  به محل،  اعــزام  با  که  و سیار  ثابت 

آزمایش های موردنیازکنند از نیازهای این برنامه است.

تجهیزات . 	 و  تأسیسات  از  مــداوم  حفاظت  حفاظت: 
پدافند غیرعامل  برنامه های  حیاتی و حساس، جزو 

و  دشمن  توسط  احتمالی  آسیب های  کاهش  جهت 

اقدامات خرابکاری است.

مجهز . 	 دستگاه های  داشــتــن  حــریــق:  اطــفــای  سیستم 
مراکز  و  تأسیسات  در  حریق  اطــفــای  آمــاده بــه کــار  و 

بهداشتی درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

این دستگاه ها باید به نحوی باشند که ضمن اطمینان 

را  موردنظر  منطقه  پوشش  تــوان  آن هـــا،  کــارایــی  از 

جهت  نیروها  آمـــوزش  مهم،  نکته  باشند.  داشــتــه 

استفاده از این دستگاه ها و برگزاری مانورهای مستمر 

جهت آزمایش کارایی سیستم اطفای حریق و توان 

به کارگیری آن توسط نیروهاست.

آمــوزش، حیاتی ترین بخش . 	 نیروها:  تربیت  و  آمــوزش 
برنامه پدافند غیرعامل هر کشور و سازمانی است.

تخصصی  رده هـــای  میانی،  اصلی،  مــدیــران  آمــوزش 

یک  سالمت  نظام  مختلف  بخش های  نــیــروهــای  و 

غیرعامل،  پدافند  اصــول  بــا  آشنایی  جهت  کشور 

روش هــای  و  آسیب پذیری  شناخت  تهدیدشناسی، 

ایمنی فردی و جمعی، نقش مهمی در فرهنگ سازی 

و  ایمنی  ارتــقــای  بــرنــامــه هــای  اجــرایــی شــدن  ملی و 

پایداری ملی دارد. این آموزش باید مستمر و همراه 

با اجرای مانورهای دوره ای در سطوح مختلف باشد.

تربیت متخصصان طب دفاعی: با توجه به تهدیدهای . 	
جدی ناشی از تهاجم نظامی و آسیب های آن، وجود 

رشته ای به نام طب نظامی و تربیت پزشکانی جهت 

است.تجربیات  آسیب ها ضروری  این گونه  با  مقابله 

مقدس،  دفــاع  طول  در  ما  مجرب  پزشکان  گسترده 

سرمایه ای گران بهاست که باید به نسل جدید منتقل 

شود و از این طریق آمادگی الزم در بخش بهداشت و 

درمان برای مقابله با تهدیدها به طور مستمر ادامه یابد.

تهدیدهایی . 		 از  یکی  عمومی:  و  فــردی  بهداشت  توسعه 
که سبب توسعه بیماری ها و افزایش آسیب پذیری در 

سالمت جامعه می شود، عدم رعایت بهداشت فردی، 

فرهنگ  فقدان  در صــورت  اســت.  و محیطی  جمعی 

بهداشت فردی و جمعی، همچنین منابع بهداشتی 

آب و غذا، دفع بهداشتی زباله و فاضالب شاهد توسعه 

اثر وقوع بحران ها  بیماری های عفونی و مرگ ومیر در 

هستیم. مقابله با این امر، نیازمند توسعه زیرساخت های 

مناسب، تهیه و تأمین آب و غذای بهداشتی و اتخاذ 

و  بحرانی  شرایط  بــرای  جایگزین  مناسب  روش هـــای 

است.  جامعه  در  بهداشتی  فرهنگ  توسعه  هم زمان 

بحران های جدی مانند جنگ می تواند سبب کاهش آب 

و مواد غذایی شود؛ در ضمن، قطع برق و گاز و سوخت 

و ارتباطات مخابراتی می تواند سبب بروز مشکالتی در 

حمل ونقل، نگهداری و تهیه آب و غذای بهداشتی شود 

که درنتیجه، سبب توسعه بیماری های مختلف خواهد 

شد. پیشگیری از وقوع چنین فاجعه ای نیازمند آمادگی 
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پدافند  اقدام های  اجــرای  و  همه سازمان های مسؤول 

غیرعامل در کاهش آسیب پذیری حوزه موردنظر است؛ 

بنحوی که در صورت بروز سوانح و قطع یا کاهش انتقال 

مــواد اســاســی مــوردنــیــاز مــردم بسرعت از روش هــای 

جایگزین برای تأمین آن استفاده و فعال شود. 

ملزومات موردنیاز بهداشت قبل، حین و بعد از
حوادث زیستی

پایش آب و مواد غذایی پیش از بروز حمالت بیولوژیک
موارد زیرقبل از بروز همه گیری بایستی موردتوجه قرارگیرند:

هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی 	 

طغیان 	  کنترل  و  مدیریتی  ارزیـــابـــی،  گـــروه  تشکیل 

بیماری های مرتبط 

اطالع رسانی و آموزش 	 

پیش بینی و تأمین تجهیزات، منابع و ابزار موردنیاز	 

نظارت و بازرسی های بهداشت محیطی	 

مستندسازی و گزارش دهی	 

مراقبت از آلودگی منابع آب

اهداف  از  منابع و مخازن آب شرب و غیر شــرب، یکی 

هستند.  بیوتروریسم  و  زیستی  سالح های  مهم  بسیار 

به  دشمن  عناصر  یــا  تروریست ها  دهیم  اجـــازه  نباید 

باید  کنند.  آلوده  را  آن  و  پیداکرده  منابع آب دسترسی 

به شکل هوشیارانه  و روستاها  از منابع آب در شهرها 

مراقبت کنیم. یک بعد بسیار مهم این مراقب، کنترل 

با  عمدی  آلودگی های  به  نسبت  آب  نمونه های  روزانــه 

عوامل زیستی و فعالیت های بیوتروریستی است. یکی از 

اقدام های مهم برای تعیین احتمال آلودگی آب در هنگام 

بروز بیماری های منتقله از آب، بررسی های محیطی است.

نظارت بر تهیه کنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی

در  ــشــی  آرای و  غــذایــی  ــواد  مـ بــر  نــظــارت  مکانیسم های 

مهروموم های اخیر، ازلحاظ بهداشتی بسیار سخت گیرانه 

بوده و طبق اصول استانداردهای جهانی است. بااین وجود، 

به نظر می رسد امکان نفوذ دشمنان به این سیستم وجود 

دارد، لذا نظارت و بازرسی های بهداشت محیطی از مراکز 

تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی 

ــزار،  اب و  تجهیزات  بهداشت  فـــردی،  بهداشت  )کنترل 

بهداشت ساختمان و بهداشت مواد غذایی عرضه شده( 

بروز  از  پیشگیری  در  مهم  و  اصلی  ــزار  اب یک  به عنوان 

طغیان بیماری های منتقله از غذا محسوب می شوند.

استانداردسازی آب و مواد غذایی

با استانداردسازی آب و مواد غذایی می توان بروز تهدید 

با عوامل زیستی را به حداقل رساند:

کنترل و پیشگیری از آلودگی عمدی آب	 

پیش بینی و تأمین غذای سالم	 

نظارت بر تهیه کنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایى	 

کنترل و حفاظت دقیق از مراکز حساس تولید آب و 	 

مواد غذایی 

کنترل واردات آب و مواد غذایی	 

به کارگیری روش های تشخیصی سریع در آزمایشگاه های 	 

کنترل بهداشت آب و مواد غذایی

آموزش کارشناسان بخش کنترل آب و مواد غذایی	 

 ترکیب کارگروه بهداشت در پدافند غیرعامل:

مسؤول کارگروه بهداشت	 

نماینده بیماری های واگیر	 

نماینده بیماری های غیرواگیر	 

مسؤول بهداشت حرفه ای	 

مسؤول بهداشت محیط	 

نماینده مرکز شبکه	 

نقش مهم بهورزان در مدیریت پدافند غیرعامل

آگاهی ازآخرین تغییرات دستورالعمل پدافند غیرعامل	 

و 	  عامل  غیر  پدافند  اجرایی  اقــدام هــای  گــزارش دهــی 

موانع آن به سطوح باالتر 

حساس سازی و آموزش آحاد مردم روستا نسبت به 	 

انواع تهدیدهای پدافند غیرعامل

و 	  تهدیدها  در خــصــوص  آمــوزشــی  کــالس  بــرگــزاری 

سفیران  ــرای  ب غیرعامل  پدافند  اجــرایــی  اقــدام هــای 

سالمت محله در روستاها 
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گزارش وقوع حوادث و بالیای تعمدی در اسرع وقت 	 

به سطوح باالتر

دهیاری 	  بــا  هماهنگی  و  آمــوزشــی  جلسات  بــرگــزاری 

و  تهدیدها  انـــواع  خــصــوص  در  روســتــا  معتمدان  و 

اقدام های اجرایی

نتیجه گیری 

استفاده از پدافند غیر عامل باعث کاهش طمع کشورهای 

اتهام  مظان  در  نگرفتن  قرار  متخاصم،  و  کننده  تهدید 

تهدید علیه کشورها )مطابقت با سیاست تنش زدایی(، 

پویایی علمی و فنی )در همه سطوح مدیریتی، مهندسی و 

فنی( و افزایش پایداری ملی می شود. 

پیشنهادها

توانمندسازی تمام مدیران رده های مدیریتی و کارکنان 	 

سازمانی

پدافند غیر 	  مــردم در خصوص  آگاهسازی  و  آمــوزش 

عامل به خصوص متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد 

غذایی، مسؤول آب روستا )میرآب(، برق و مخابرات 

روستا توسط بهورز 

زمینه 	  در  مــردمــی   مــشــارکــت  جلب  و  فرهنگسازی 

پدافند غیرعامل از طریق رسانه
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