8

سال یازدهم

مجله دانشكده پرستاری ارتش جمهوري اسالمي ايران

ویژهنامه

بهار 1390

آشنايي با سر فصلهاي رشته پرستاري در باليا از نظر سازمان بهداشت جهاني
سخنراني

و شوراي بينالمللي پرستاران ICN
*فاطمه کلروزي

1

هدف :باليا رخدادهاي هستند که اوضاع طبيعي موجود افراد را به

تئوري و عملي را بر طبق سرفصلهاي  WHOميگذرانند .اين مباحث

هم ميزنند .قبل از وقوع اينگونه حوادث نياز به تربيت و آموزش

شامل :جامعه شناسي جمعيت آسيب ديده و حمايتهاي رواني،

پرسنل بهداشت و درمان بويژه پرستاران ميباشد .اين مقاله بر مفهوم

سازمانهاي دخيل بين المللي در حوادث و باليا ،آموزش امداد قبل

پرستاري در باليا با تاکيد بر سرفصلهاي اين شاخه از پرستاري

وبعد بال ،چگونگي برخورد با بالي دوم (بيماريهاي واگير) ،مراقبت

متمرکزاست.

پيش بيمارستاني ،مديريت و کار در تيم ترياژ ،کار در اتاق عمل

منابع :از طريق جستجو در منابع جديد کتابخانهاي و اينترنت

صحرايي ،احياي پيشرفته ،مراقبت پرستاري در پناهگاهها ،مراقبت

ترکيب مطالب :کشور ايران به علت وسعت و موقعيت جغرافيايي،

و شناخت افراد آسيب پذير ،مديريت انبوه مجروحين ،مفهوم

جزء يکي از کشورهاي بالخيز دنيا است و رتبه ششم را از اين نظر

تغذيه در باليا ،اصول اخالقي در بحرانها ،حقوق بين الملل و زبان

در بين کشورهاي دنيا دارد.به عبارت ديگر از  40نوع بالي طبيعي

تخصصي .در ايران تنها يک دوره آموزشي بر اين مبنا برگزار شد

شناخته شده  31نوع آن در ايران اتفاق ميافتد.لذا بايد سيستم مديريت

و دورههاي بعدي به داليل مختلف به دست فراموشي سپرده شد.

کشور از تجربه و آمادگي بااليي براي مواجهه با بحران داشته باشد.

نتيجهگيري :در هر بحراني تيمهاي درماني و به ويژه پرستاران

از سال  2006ميالدي  WHOو شوراي بين المللي پرستاران ) (ICNبه

وارد عمل ميشوند تا بتوانند در مدت کوتاهي ،حجم بااليي از

جايگزيني مفهوم پرستاري در باليا در سرفصلهاي دروس دانشگاهي

نيازمنديهاي جامعه را پاسخگو باشند و اين مستلزم داشتن آمادگي

رشته پرستاري و برگزاري دورههاي آموزشي کوتاه مدت و انجام

و مهارت باال و مديريت صحيح آموزشي ايشان ميباشد.

خدمات پرستاري در باليا تاکيد داشته اند.بر اين اساس در اکثر

كلمات کليدي :پرستاري ،بحران ،سرفصل دروس

کشورهاي دنيا تيمهاي پرستاري در بحران شکل گرفته و دورههاي
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