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مقدمه و هدف :با توجه به توانايي کشورها در بعد فن آوري و

و کوهستان و مخابرات استفاده کند .آمبوالنسهاي تندرو و زرهي

استفاده از فناوريهاي پيشرفته و از طرفي براي دستيابي به موضوع

پيشرفته در اختيار داشته باشند .در واقع بهداري رزمي بايد در صحنه

برتر و تضعيف اراده دشمن ،تغيير و تحول در ساختارکلي جنگها

حادثه متحرک ،سبک و بدون نياز به تريلي و جرثقيل ،درخودروهاي

بوجود آمده و ماهيت جنگهاي آينده را نيز تغيير داده و جنگهاي

سبک و تجهيزات متحرک طراحي شود.پرسنل درماني بايستي

نوين به وجود آمدهاند که اين جنگها ميتوانند جنبههاي گوناگوني

آموزشهاي الزم در خصوص درمان مصدومان

را در برگيرند.

جنگهاي نوين را ديده باشند و با دستورالعملهاي امدادي اين

استفاده از فناوري پيشرفته درجنگهاي نوين باعث افزايش آمار

مصدومان آشنايي داشته باشند.

کشته شدگان و مجروحان اين جنگها شده است که مراکز درماني

نتيجهگيري :با توجه به پيشرفت علم و تکنولوژي جنگ نوين

بايستي آمادگي الزم براي هجوم گسترده و ناگهاني مجروحان را

از سرعت و پيچيدگي بااليي برخوردار بوده که خسارات جاني

داشته باشند و از طرفي اطالعات علمي و کادر درماني اين مراکز

و مالي وسيعي به دنبال خواهند داشت بنابراين نيروهاي درماني

به روز باشد و آشنايي به فنآوري استفاده شده در اين جنگها را

بايد آمادگي الزم براي درمان مصدومين اين حوادث را دارا بوده

داشته تا با توجه به نوع جنگها درمان مجروحان را انتخاب نمايند.

و براي اين مهم برنامهريزي دقيق در سطح ملي ضروري ميباشد

هدف از اين مقاله ارائه الگوهاي مراقبتي در خصوص مصدومان

اين نيروها بايد تجهيزات درماني پيشرفته در اختيار داشته باشند

جنگهاي نوين ميباشند.

و فعاليت و تحرک با اين وسايل نيازمند تمرين و آمادگي قبلي

منابع اطالعات يا دادهها :اين مقاله از نوع مروري )(Review Article

ميباشد که بايد در دورههاي آموزشي آنان لحاظ گردد .دراختيار

بوده که در تهيه آن از کتب و مجالت و اينترنت بهره برده شده است.

داشتن تجهيزات پيشرفته و نيروهاي مجرب و آموزش ديده نقش

ترکيب مطالب و نتايج :در جنگهاي آينده شاهد سرعت و

ارزشمندي در کاهش صدمات و درمان مجروحين جنگهاي نوين

سازماندهي فوق العاده و پيچيده خواهيم بود بنابراين يگان بهداري

خواهند داشت.

بايد خودکفا باشد و درتمام ماموريتها داراي امکانات و تجهيزات

كلمات کليدي :جنگهاي نوين ، N.B.C ،جنگهاي آينده ،بهداري

مستقل باشد و از گروههاي کوچک و مختلف و متحرک از جمله

رزمي در عمليات

گروههاي رفع آلودگي ،آتش نشاني ،مهندسي و گروههاي نجات
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