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چكيده
مقدمه :سالحهاي بيولوژيک عواملي هستند که به منظور ايجاد بيماري در انسانها ،حيوانات ،گياهان و تخريب بهداشت عمومي
جامعه به کار گرفته ميشوند .بررسي تاريخ حوادث ،نشان دهنده نمونههاي زيادي از جنگهاي بيولوژيک است .در قرن بيستم،
کاربرد سالحهاي بيولوژيک ،بيشترين تهديد را براي سالمتي و زندگي انسانها در پي داشته است .نگراني در مورد استفاده از
عوامل بيولوژيک به عنوان ابزار جنگي يا بکارگيري اين عوامل در اقدامات تروريستي امري کامال جدي است .تا قبل از يازدهم

سپتامبر 2001خدمات بهداشت روان ،منحصرا ً در بالياي طبيعي عرضه ميشد و کارکنان خدمات بهداشتي غالب اوقات به بهداشت
روان افراد توجه نميکردند و عمده تمرکز آنان بر امنيت و سالمت جسماني استوار بود ،اما پس از اين واقعه توجه صاحب نظران
به اين نکته جلب شد که سالمت روان افراد در معرض بيوتروريسم و به ويژه کارکنان بهداشت روان که در خط مقدم ارائه خدمات
قرار دارند ،جزء موارد ضروري ميباشد .هدف از اين مطالعه بررسي اهميت تامين و ارتقاء سطح بهداشت روان به مصدومين
حمالت بيوتروريستي است.
مواد و روشها :اين تحقيق از نوع مروري ) (Review Articleبوده و اطالعات حاصله با جستجوي کتابخانهاي و اينترنتي صورت
گرفته است.
يافتهها :هدف تروريسم ايجاد رعب و وحشت است که موجب تخريب رواني ،اجتماعي و اقتصادي افراد يک جامعه ميشود و به
دنبال اين حمالت اغلب اندوه ،استرس ،خشم و افسردگي به وجود ميآيد .رويدادهاي مرتبط با بيوتروريسم ممکن است نسبت
به ساير بالياي طبيعي يا بالياي ساخته شده به دست بشر داراي عواقب منحصر به فردي باشند .ترس نشأت گرفته از احتمال آلوده
شدن با عوامل زيستي ،احتمال مواجه شدن با سموم مترشحه از عوامل زيستي ،و خطر مسري بودن بيماري ممکن است سبب
برانگيخته شدن واکنشهاي احساسي و روانشناختي توسط افراد باشند .تامين و ارتقاي بهداشت روان در جامعه ،بخشي بحراني
از طرحهاي قبل از بروز رويداد بيوتروريسم محسوب ميشود .اصول بهداشت روان بايد در مورد کليه رويدادهاي بحراني مرتبط،
قابليت اجرايي داشته باشند.
بحث و نتيجهگيري :مسئولين نه تنها بايد به اثرات و عوارض جسمي بيوتروريسم بيانديشند ،بلکه ضروري است که به ابعاد رواني
ناشي از آن هم توجه کنند و بخشي از بودجههايي که به منظور آمادگي در برابر اين مشکل ،اختصاص يافته ،بايد به پيشگيري و
درمان مشکالت رواني حاصل از آن اختصاص يابد و با مشاوره افراد آسيب ديده از بروز اختالالت حاد و مزمن رواني در آنان تا
حد امکان ،پيشگيري شود.
کلمات کليدي :بيوتروريسم ،بهداشت روان
مقدمه

انسانها ،حيوانات ،گياهان و تخريب بهداشت عمومي جامعه به کار

سالحهاي بيولوژيک عواملي هستند که به منظور ايجاد بيماري در

گرفته ميشوند .بررسي حوادث در تاريخ ،نشان دهنده نمونههاي
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زيادي از جنگهاي بيولوژيک است .به عنوان مثال ،ارتش روماني

ميآيد .رويدادهاي مرتبط با بيوتروريسم ممکن است نسبت به

از عوامل بيماريزاي انساني و حيواني جهت آلوده کردن منابع آب

ساير بالياي طبيعي يا بشر ساخته داراي عواقب منحصر به فردي

شرب غير نظاميها استفاده کردند .در سال  1750طي جنگ فرانسه

باشند[ .]3ترس نشأت گرفته از احتمال آلوده شدن با عوامل زيستي،

با سرخپوستان ،انگليسيها تعداد زيادي پتوي آلوده به آبله کشنده را

احتمال مواجه شدن با سموم مترشحه از عوامل زيستي ،و خطر

به سرخپوستان هديه دادند که منجر به مرگ و مير فراواني در آنها

مسري بودن بيماري ممکن است سبب برانگيخته شدن واکنشهاي

شد .در قرن بيستم ،کاربرد سالحهاي بيولوژيک بيشترين تهديد را

احساسي و روانشناختي توسط افراد باشند [ .]4تامين و ارتقاء

براي سالمتي و زندگي انسانها در پي داشته است .جنگ جهاني

بهداشت روان در جامعه ،بخشي بحراني از طرحهاي قبل از بروز

اول ،روياي وحشت از حمالت تودههاي گازي را آشکار کرد و

رويداد بيوتروريسم محسوب ميشود .اصول بهداشت روان بايد در

بيش از همه کشور آلمان به اين اقدام مبادرت مينمود .وحشت

مورد کليه رويدادهاي بحراني قابليت اجرايي داشته باشند [ .]5به

مردم از اثرات کاربرد سالحهاي شيميايي طي جنگ جهاني اول،

کارگيري اصول بهداشت روان سبب تقويت و ارتقاء سالمت روان

منجر به پروتکل  1925ژنو شد .اين پروتکل کاربرد سالحهاي

ميشود لذا بهداشت روان مستلزم دانستن و ارزش دادن و ارضاي

شيميايي و روشهاي باکتريولوژيک را در جنگ منع کرد .با وجود

معقول احتياجات رواني و جسمي افراد بشر است[.]6

اين هيچگونه محدوديتي را در توسعه ،توليد ،آزمايش يا ذخيرهسازي

عليرغم برخي پيشرفتهاي اخير بسياري از جوامع در زمينه آماده

سالحهاي شيميايي و بيولوژيکي پيش بيني نکرده است .بعد از جنگ

سازي بهداشتي افراد بر عليه بيوتروريسم ،تالشها در جهت تدوين

جهاني دوم نيز کشورها به تحقيقات روي سالحهاي بيولوژيک و

طرحها و خدمات بهداشت رواني به منظور مقابله با اين معضل

نحوه کاربرد آن براي مقاصد نظامي در حد وسيعي ادامه دادند که

در مراحل ابتدايي خود ميباشد .آمادگي براي مقابله با تروريسم

البته به موازات آن پژوهشهايي نيز در زمينه توليد واکسنها ،آنتي

عالوه بر جنبههاي پيشگيري ،مراقبت بهداشتي و برآورده نمودن

بيوتيکها و ايمن سازي افراد صورت گرفت[ .]1نگراني در مورد

نيازهاي افراد در معرض خطر به پيامدهاي روانشناختي آن نيز

استفاده از عوامل بيولوژيک به عنوان ابزار جنگي يا بکارگيري اين

وابسته است و آمادگي رواني بايد در ابعاد ملي ،استاني و محلي

عوامل در اقدامات تروريستي امري کامال جدي است [ .]2تا قبل

برنامهريزي شود [ .]7پيامدهاي روانشناختي بيوتروريسم به چند

از يازدهم سپتامبر 2001خدمات بهداشت روان منحصرا ً در بالياي

دسته تقسيم شدهاند که عبارتند از:

طبيعي عرضه ميشد و کارکنان خدمات بهداشتي ،غالب اوقات به

ـ واکنشهاي ناشي از درماندگي (بيخوابي ،ترس ،حس

بهداشت روان افراد توجه نميکردند و عمده تمرکز آنان بر امنيت

آسيبپذيري)

و سالمت جسماني ،استوار بود .اما پس از اين واقعه توجه صاحب

ـ تغييرات رفتاري (احساسات دروني خود را بدون اراده آشکار

نظران به اين نکته جلب شد که توجه به سالمت روان افراد تحت

کردن ،انزواي اجتماعي ،افزايش مصرف نيکوتين ،الکل يا ساير

بيوتروريسم احتمالي و حتي کارکنان ذيربط که به خصوص در خط

داروها)

مقدم حضور دارند ،جزو موارد ضروري ميباشد [.]3

ـ نشانههاي بيماريهاي روان تني

هدف از اين مطالعه بررسي نقش بهداشت روان در حمالت

ـ نشانههاي روانشناختي (غمگيني ،تحريکپذيري)

بيولوژيک است.

ـ بيماريهاي رواني نظير افسردگي و اختالل استرس پس از
سانحه [.]8

محتوي

اختالل استرس پس از سانحه ،استرس تروماتيك فوق العاده ناشي

هدف تروريسم ايجاد رعب و وحشت است که موجب تخريب

از بحرانهاي طبيعي و بحرانهاي ساخته دست بشر از جمله

رواني ،اجتماعي و اقتصادي افراد يک جامعه ميشود و به دنبال

بيوتروريسم است .در واقع تحت چنين شرايطي ،شخص در معرض

اين حمالت اغلب اندوه ،استرس ،خشم و افسردگي به وجود

رويداد مهلکي قرار گرفته که در آن هر دو شرط زير وجود داشته است:

سوسن شفيقي

اهميت حفظ و ارتقا ء بهداشت روان مصدومين حمالت بيوتروريستي

3

ـ شخص رويداد يا رويدادهايي را تجربه کرده يا شاهد بوده که

شدن غيرموثر ميشود و در مقابل ترس و اضطراب وي افزايش

با خطر واقعي يا تهديد به مرگ يا صدمه جدي همراه بوده ،يا

مييابد .روشهاي سازگاري ،رفتارهايي هستند که در زمان مواجهه

تهديدي براي تماميت جسمي خود يا ديگران محسوب ميشده

با استرس روي ميدهند و از طريق يادگيري و تجارب قابل قبول

است.

و موفقيت آميز به دست ميآيند (.)10

ـ پاسخ شخص با ترس شديد ،درماندگي يا وحشت همراه بوده
است [.]9
تامين و ارتقاي بهداشت روان بايد در زمان حمالت احتمالي

ه ) توجه ويژه به بهداشت روان گروههاي آسيبپذير مانند

کودکان و افراد بيخانمان.

و) در نظر گرفتن بهداشت رواني افرادي که به دليل ناآشنا بودن

بيولوژيک جزء اولويت اقدامات دست اندرکاران مديريت بحران

با زبان محلي امکان برقراري ارتباط کالمي با آنان نيست[.]11

باشد .برخي از موارد مهم در اين رابطه عبارتند از:

پژوهشي در مورد آگاهي و عملکرد  1062نفر از کارکنان يک موسسه

الف)ارزيابي شرايط و تامين خدمات مناسب :بيماريهاي ايجاد

بهداشت روان در اورنج کانتي کاليفرنيا درباره بيوتروريسم در سال

شده در اثر استفاده از عوامل بيولوژيک عليه نيروهاي نظامي يا غير

 2005صورت گرفته است .همچنين در اين بررسي به مواردي از

نظامي ميتوانند ناتوان کننده يا کشنده باشند ،دورههاي بيماري

قبيل مناسب بودن آموزش کارکنان ،آرامش در هنگام مواجهه با

طوالني تري نسبت به عوامل شيميايي ايجاد ميکنند و آسيب آنها

بيوتروريسم و موانع موجود در کمک رساني به قربانيان نيز پرداخته

بر سيستمهاي بهداشتي _ درماني ميتوانند بسيار شديد باشد.

شده است .بيش از  70درصد از کارکنان در مورد اختالل استرس

بررسي اپيدميولوژيک صحيح در رابطه با شيوع يک بيماري ،کارکنان

پس از سانحه و پيشگيري و درمان استرس ،آموزش ديدهاند و

بهداشتي درماني را در شناسايي پاتوژن و همچنين انجام اقدامات

بيش از  80درصد ادعا داشتند که در مهارت گوش دادن فعال،

پزشکي مناسب ياري خواهد کرد [.]2

مصاحبه باليني و ارائه گزارش ،داراي تبحر ميباشند .اغلب افراد

ب) ايجاد امکاناتي جهت برقراري ارتباط درماني :هدف اصلي از

آموزش ديده و متبحر اظهار کرده بودند که خود آن قدر داراي

ارتباط درماني افزايش بينش ،تغيير رفتار و کنترل آسيبهاي رواني

آرامش هستند که بتوانند نيازهاي رواني افراد آسيب ديده را در

بيمار است که طي آن وي فرصت مييابد تا احساسات خود را بيان

هنگام بحران برآورده سازند .عمدهترين اولويتهاي مهارتي آنان

نمايد ،احساسات مبهم خود را تجزيه و تحليل کند ،با مشخص

کنترل استرس ،ارتباط درماني ،درمان قربانياني که دچار آسيبهاي

شدن مشکالتش از طريق فرآيند مشکل گشايي به حل آنها بپردازد،

رواني عمده شدهاند ،ترياژ روانپزشکي ،ترياژ تلفني ،مشاوره سوگ

هيجانات دروني و خشم خود را تخليه کند و در نهايت بتواند بر

و بررسي بيماراني که خود دچار اختالالت مزمن رواني هستند،

ناتواناييهاي خود غلبه نمايد[.]6

بوده است .تعهد کارکنان نسبت به خانواده خودشان عاملي بوده

ج) تامين شرايط مشاوره :مشاوره به دامنه وسيعي از درمانهاي

است که آنها حداقل در دو ساعت اول پس از بحران نتوانند به

روان شناختي که از نظر تکنيکي پيچيدگي کمتري دارند ،اشاره

وظيفه خود در رابطه با ديگران عمل کنند .آموزشهاي اضافه براي

ميکند .اين روشها شامل ارائه نظرات و توصيهها ،همراه با گوش

کارکنان خط مقدم ،سبب افزايش آگاهي و مهارت آنان شده است.

دادن همدالنه به صحبتهاي بيمار تا روشهاي سازمان يافته براي

همچنين اگر آنان توانايي طرح ريزي مناسب در مورد حمالت

تشويق به حل مشکل متغير ميباشد[ .]10مشاور با گوش دادن به

بيوتروريسم احتمالي در خانوادههاي خود را داشته باشند ،بهتر

آنچه که مراجع ميگويد قادر خواهد بود که به او کمک کند تا بر

ميتوانند به ديگران کمک کنند

گمگشتگي خود فائق آيد[.]6
د) آموزش روشهاي سازگاري با شرايط بحراني :بحران ،يک

نتيجهگيري

اختالل دروني است که از طريق حادثهاي استرس زا يا ناگوار در

اگرچه احتمال وقوع يک حمله بيولوژيک ،از پيش معلوم نيست،

شخص به وجود ميآيد و روش غير معمول شخص براي سازگار

ولي تدابير دفاعي مناسب بايستي انديشيده شوند .اين که انسانها
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 بلکه بايد به ابعاد رواني ناشي از آن هم توجه کنند و،بيانديشند

،اغلب حساسترين و يا تنها کاشف يک حمله بيولوژيک هستند

بخشي از بودجههايي که به منظور آمادگي در برابر اين مشکل تعلق

، در مجموع.]2[ همچنان به عنوان يک واقعيت تلخ وجود دارد

 بايد به مشکالت رواني حاصل از آن اختصاص يابد تا با،گرفته

نه تنها بهداشت روان شامل تامين خدماتي در زمينه سالمت روان

مشاوره افراد آسيب ديده از بروز اختالالت حاد رواني در آنان تا حد

 ترغيب، بلکه ميتواند به منظور برقراري ارتباط درماني،ميگردد

 مداخالت سريع روانپزشکي، به طور کلي.]7[ امکان پيشگيري شود

افراد به استفاده از روشهاي سازگاري مناسب با شرايط بحران و

جهت قربانياني که با تروماي گستردهاي مانند بيوتروريسم مواجه

غربالگري افراد از نظر ايجاد عواقب نامطلوب فشار رواني ناشي

.]13[  ضروري است،شدهاند

.]3[ از بيوتروريسم مورد استفاده قرار گيرد
مسئولين نه تنها بايد به جنبههاي جسماني بيوتروريسم احتمالي
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