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سال یازدهم

مجله دانشكده پرستاری ارتش جمهوري اسالمي ايران

ویژهنامه

بهار 1390

تامين و برقراري بهداشت محيط در حوادث غير مترقبه
يحيي حاجي ،منوچهرهاشمزاده ،هادي روحي ،محمد جعفري

پوستر

مقدمه :هرساله هزاران حوادث غير مترقبه در جهان رخ ميدهد

محيط ،برقراري سيستمهاي ارتباطي با ساير مراکز بوده که مستلزم

و خسارات جـاني و مالي فراواني برجاي ميگذارد كه كشور ما

همکاري با ارگانهايي مثل سازمانهاي مرتبط با بهداشت عمومي،

نيز به لحاظ موقعيت جغرافيايي شاهد رخ داد اين گونه حوادث

ارائه دهندگان خدمات بهداشتي سازمانهاي بين الملي ميباشد که

است.عموم ًا بعد از اين حوادث مشكالت بهداشت محيطي آغاز

پس از وقوع باليا نسبت به رفع آلودگي در منطقه اقدام گردد تا از

و يا تشديد ميگـردد .بهـم ريخـتن تأسيسات آبرسـاني ،شبكه

انتقال عوامل بيماري زاي محيطي به نقاط ديگر جلوگيري به عمل

جمع آوري فاضالب ،اجساد دام و طيور تلف شده از جمله اين

آيد .در مراحل اوليه وقوع بال چنانچه مأموران بهسازي و گروههاي

مشكالت است كه بروز مينمايند .جامعه بشري در طول تاريخ با

امداد بطور صـحيح و دقيق سـازماندهي شده باشند و بدانند با

انواع مختلف بالهاي غير منتظره و تخريب محيط زيست روبرو

ضايعات به طورسريع چگونه برخورد نمايند ،از سردرگمي و

شده است .هرچند اين پديدههاي ناخواسته تلفات جاني و مالي به

تأخير تا حدود زيادي جلوگيري خواهد شد.واضح است كه بدون

جا ميگذارد ولي بررسي سريع و مداخله بهداشت محيط ميتواند

برنامهريزي دقيق و آمادگي قبلي ،مقامات بهداشتي نميتوانند اين

ميزان آن را به حداقل رساند.

نيازها را براورنـد.

يافتهها :در شرايط بالهاي طبيعي مردم اجبارا خانه و کاشانه خود

نتيجهگيري :بايدبرنامهريزي دقيقي قبل از حادثه بـراي مـأموران

راترک کرده در مکانهاي جمعي تحت شرايط نامساعد زندگي

امـدادرسان انجام شود و به آنان آموزشهاي علمي داده شود تا

ميکنند ،لذا شرايط زيست محيطي اين افراد نامناسب گرديده و

بتوانند وظايف خود را در شرايط غير عادي و مخاطره آميز ناشي

در معرض خطر جدي قرار ميگيرند هنگام وقوع بالها ،عالوه بر

از فاجعه در زمينه تامين آب سالم ،تامين بهداشت محيط (دفع زباله

امداد رساني و تخليه و اسكان موقت ،نياز به اطالعات علمي و فني

و فاضالبو گندزدائي) ،توزيع سريع مواد اوليه ،سرعت و دقت در

در زمينـة روشهاي تهية آب آشـاميدني ،دفـع بهداشـتي فاضالب،

عرضه خدمات تغذيهاي (استفاده از بسته بندي مناسب و کنسرو)

تهيه و توزيع و مصرف بهداشتي مواد غذايي ،دفع بهداشتي زباله،

و ...انجـام دهنـد

گندزدايي محيطهاي آلوده ،مبارزه و كنترل حشرات و جوندگان

کلمات کليدي :بهداشت محيط ،حوادث غير مترقبه

فوريت دارد .يکي از راهکارهاي مهم جهت ارتقاء وضعيت بهداشت

1ـ Military nursing Msc. Mail: yahya20haji@yahoo.com
Military nursing Msc. Mail: hashemzadeh_md@yahoo.com
Military nursing Msc
Military nursing Msc

