
  اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه ویژه بھورزان -حمایت روانی 

  

  هممقد

نفر در این بالیا که بطور عمده زلزله ١٨٠٠٠٠ایران یکی از ده کشور بال خیز دنیاست و در یکصد سال اخیر بیش از 

ریشتری اتفاق افتاده که باعث کشته  ٣/٧تا  ٣زلزله ٩٢۴سال گذشته  ٨در طی . بوده است کشته شده اند 

بیلیون ریال ٢۵٠٠و وارد آمدن  منزل مسکونی ٢٧۵٠٠٠نفر وتخریب  ۵٣٣٠٠نفر و زخمی شدن  ١٧۶٧۶شدن

  . خسارت مالی شده است

در جریان بالیای طبیعی آسیب بھداشتی به افراد مثل یک کوه عظیم یخ است که قسمت اعظم آن زیر آب قرار 

مرگ ومجروحیت جسمانی در بخش بیرونی آب قرار گرفته ولی معلولیت و عواقب روانی . دارد و دیده نمی شود 

ا پایان عمر باقی می ماند بدنه اصلی این کوه یخ را تشکیل می دھد و در اکثر موارد مورد حوادث که گاھی ت

  .غفلت قرار می گیرد 

   تعریف مفاھیم

  .حالت رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی ونه فقط فقدان بیماری : سالمت 

  

و قادر است با استرس ھای معمول زندگی تطابق حالتی ازرفاه که دران فرد توانا ئی ھایش را باز می شناسد : بھداشت روانی

  .حاصل کرده از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و با دیگران مشارکت و ھمکاری داشت باشد 

شخصی است که در اثر حادثه از ادامه زندگی سالم خود چه از نظر جسمانی وچه از نظر روانی و خانوادگی و : آسیب دیده 

  .اجتماعی محروم گردیده است 

  

رویداد یا موقعیتی است که در ان امکانات و منابع معمولی فرد برای تحمل و سازگاری با شرایط ممکن است کافی نباشد و : بحران 

  .موجب بروز واکنشھای عاطفی و رفتاری مختلفی شود 

  

روانی دارد که تغییراتی در ھر گاه فشاری بر شخصی وارد اید واکنشی در او ایجاد می شود این واکنش عالئم جسمانی و: استرس 

  .فرد ایجاد می کند که به این واکنش غیر اختصاصی به محرک استرس گویند 

  

متشکل است از یک روانشناش و یک روان پزشک ودر صورت لزوم یک مددکار اجتماعی که خدمات : تیم حمایت روانی اجتماعی 

  . پزشکی انجام می دھد  اجتماعی را تحت نظارت وزارت بھداشت و درمان واموزش -روانی

  

  . اجتماعی که از توانائی جامعه برای مقابله با مشکالت فراتر باشد  -اختالل شدید زیست محیطی و روانی: بال 

  

  واکنش ھای روانی افراد در بالیا

 اداره واكنش  عالئم واكنش  مرحله

  : مرحله اول 

  تماس يا ضربه 

  در چند دقیقه اول (

  پس از سانحه 

 )میكندبروز 

  ترس و وحشت. ١ 

  .برخي افراد بھت زده میشوند .٢

  افراد گیج ودرمانده ھستند .٣

 .و قدرت انجام كارى راندارند

  در اغلب موارد قبل از رسیدن 

 .ھر كمكى بطور خود بخود پايان مي پذيرد 

  :مرحله دوم  

در ساعات (قھرمان گرايى 

  يا 

  روزھاى اولیه وقوع حادثه 

 )بروز میكند

فراد احساس میكند بايد كاري انجام ا.١

  دھند و بطور داوطلبانه در 

  .امداد رساني كمك میكنند 

  .ھمبستگى بین مردم ايجاد میشود .٢

  مردم با گذشت و ايثار زياد .٣

  .عمل میكنند 

  افراد گستاخانه عمل كرده و به .۴

  موانع ادارى 

 .اجرايي كارى ندارند

  انجام دھند و  افراد احساس میكند بايد كاري.١  

  .بطور داوطلبانه در امداد رساني كمك میكنند 

  .ھمبستگى بین مردم ايجاد میشود .٢

  .مردم با گذشت و ايثار زياد عمل میكنند .٣

  افراد گستاخانه عمل كرده و به .۴

 .موانع ادارى اجرايي كارى ندارند

  :مرحله سوم 

  فراموشي غم

  يك ھفته تا چند ماه (

  بعد از حادثه 

 )روز میكند ب

  ھمزمان با رسیدن نیروھاى كمكي 

  و توزيع كمكھا افراد امیدوار شده 

  و بطور موقت به انھا 

 .حالت آرامش دست میدھد 

  ھمزمان با رسیدن نیروھاى كمكي   

  و توزيع كمكھا افراد امیدوار شده 

  و بطور موقت به انھا حالت آرامش

 .دست میدھد 



  :مرحله چھارم 

  یتمواجھه با واقع

  ماه  ٣الى ٢(

  بعد از وقوع حادثه 

 )بروز میكند

  افراد تازه متوجه وسعت . ١

  خسارات و فقدانھا میشوند

  افراد دوباره روحیه خود را. ٢

  از دست داده ناآرام وخسته و

  درمانده میشوند

ممكن است به اين نتیجه برسندكه . ٣

  .كمكھاي رسیده كفايت نمیكند

  مضطرب و حساس شده . ۴

 تنھايي میكننداحساس 

  كمك رساني به افراد در اين مرحله بسیار مفید  

  :بوده و نتايج زير را در بر دارد 

  سرعت در پیدايش تعادل رواني.١

  جلوگیرى از اختالالت رواني عاطفى شديد بعدى.٢

  جلوگیرى از انتقام جويي و. ٣

 .بد بینى نسبت به ديگران در مراحل بعدى 

  :مرحله پنجم 

  انتجديد سازم

  ماه تا يك سال بعد از ۶(

  وقوع حادثه

 )بروزمیكند 

  افراد شروع به بازسازي .١ 

زندگي خود كرده بتدريج درك مي كنند 

  . كه بايد متكي به خود باشند 

  عدم رسیدن كامل به اين مرحله .٢

  منجر به باقیماندن احساس ناراحتى 

 .و پرخاش و تعارض درونى مي گردد 

  گوى نیازھاىمسئولین بايد پاسخ.١ 

  مردم باشند و با برنامه ريزى از سرگردانى 

  . و بال تكلیفي آنھا جلوگیرى كنند 

  بايد مردم را فعاالنه در امربازسازى مشاركت .٢

 .دھند 

  

  واکنش ھای کودکان پس از وقوع بالیا

  

  )سال ١- ۵(کودکان پیش دبستانی 

  

  ترس از جدایی و چسبیدن بیش از حد به والدین  -

  از بیگانه ھا ترس -

  ترس از تاریکی و اشیای خیالی  -

  مشکل در به خواب رفتن و خودداری از تنھا خوابیدن -

  دیدن رویاھای ترسناک -

  برگشت به رفتارھای اولیه  -

  فعالیت بیش از حد و پرخاشگری -

  سکوت یا لکنت زبان –اختالل در صحبت کردن -

  

  )۶-١١(کودکان دبستانی

  .احساس غمگینی  -

  .شکالت خواب م -

  .نگرانی و ترس از تکرار شدن اتفاقی که منجر به از دست دادن نزدیکانش شود  –اضطراب  -

  .مشکالت تحصیلی-

  .برگشت به مراحل اولیه رشد -

  . شکایت ھای بدنی -

  

  )سال ١٢- ١٨(نوجوانی 

  عالئم بدنی مثل درد ھای شکمی و سردرد -

  مشکالت خواب و کابوس  -

  و تحریک پذیری  نزاع با دیگران -

  افت تحصیلی -

  طغیان وسر کشی در خانه و مدرسه -

  افسردگی یا غمگینی -

  از دست دادن عالقه به تفریح یا فعالیت ھای گروھی -

  مصرف مواد وبی بندوباری-رفتارھای ضد اجتماعی-

  

  واکنش ھای زنان پس از وقوع بالیا

زنان معموال نقش اصلی مراقبت از . یا نسبت به مردان از خود نشان می دھند زنان واکنش ھا و عالئم روانی بیشتری بعد از وقوع بال

در صورتی که . فرزندان را بر عھده دارند و کمتر احتمال دارد به خاطر فرزندان خود ھنگام بروز بالیا محل حا د ثه را ترک کنند 

می شود مورد تبعیض واقع شوند و یا با کمبود مواد  سرپرست خانواده از دست رفته باشد ممکن است در مورد کمک ھایی که توزیع

  .غذایی روبرو شوند 

  

  وا کنش ھای روانی سالمندان پس از بالیا

. آنھا معموال دچارافسردگی شده وگوشه گیرو منزوی می شوند .در صورت بروز بالیا سالمندان در معرض خطر بیشتری قراردارند 

است نشانھای از افسردگی باشد که گاھی به حساب پیری آنھا گذاشته شده مورد  فراموش کاری یا حواس پرتی در آنھا ممکن



  .غفلت قرار می گیرند ودر نتیجه دچار احساس ناامیدی وپو چی و بی کسی می شوند 

  

  عالئم اختالالت روانی در آسیب دیدگان

  اضطراب . ١

  افسردگی . ٢

  تحریک پذیری و عصبانیت زیاد . ٣

  تجربه مجدد حادثه . ۴

  عالئم جسمانی مبھم بدون وجود بیماری جسمانی . ۵

  عالئم اختالالت روانی شدید از جمله ھذیان و توھم. ۶

   وظایف بھورزان در بالیا

  

  :شمابھورزان باید 

اجتماعی در بالیا شرکت نمایند تا با وظایف جدیدی که ھنگام بالیا در دستور کار قرار –در کارگاھھای آموزشی حمایت ھای روانی . ١

  . می گیرد اشنا شوند 

رات در اسرع وقت برنامه بھداشت روانی قبل از بالیا را فعال کنند و بیماران روانی را که تحت نظر بوده پی گیری نموده ودستو. ٢

  .درمانی قبلی آنھا را ادامه دھند 

  سعی نمایند پرونده ھای بیماران و فرم ھای موجود را پیدا و باز سازی کنند.٣

  .اجتماعی دارند به تیم حمایتی مستقر در منطقه ارجاع دھند  –افراد آسیب دیده ای راکه نیاز به مداخالت تخصصی روانی . ۴

  

  چه کسانی رَا باید ارجاع فوری داد؟

  .و یا آنکه رفتار خطرناک نسبت به دیگران دارند ) خودکشی(کسانی که قصد آسیب رساندن به خود . ١

کسانی که شدت مشکالت روانی آنھا بحدی است که اظھار میکنند نمی توانند رنج آن را تحمل کنند ویا در انجام امور روزمره خود . ٢

  .ناتوانند 

  .شدید شده اند  کسانی که دچار عالئم بیماری روانی. ٣

  .کسانی که تجربه مجدد حادثه در آنھا پس از یک ماه ھنوز ادامه دارد . ۴

  .کودکانی که دچار پسرفت شده اند. ۵

  

  آموزش والدین در مورد کودکان آسیب دیده 

بزنند ولی ھیچ گاه نباید برای شناخت ترس کودکان بھتر است با آنھا ارتباط برقرار کرده و به آنھااجازه داد در مورد حادثه حرف . ١

  .کودک را وادار به حرف زدن کرد 

  .به سواالت کودکان باید صادقانه پاسخ داد . ٢

در کنارشان باشند وبه آنھا بگویند دوستشان .کودکان نیاز به اطمینان بخشی و آرامش دارند با خونسردی آنان رادر آغوش بگیرند . ٣

  .دارند و میدانند چقدر ناراحت ھستند 

  . در کار روزانه وخواب وتغذیه شان تا حد امکان ھماھنگی ایجاد کرده ونظم قبل از حادثه رابه خانواده بازگردانند . ۴

سعی کنند دیدن برنامه ھای تلویزیونی که دارای صحنه ھای ترسناک . به نیازھای بھداشتی و تغذیه ای کودکان توجه کنند . ۵

  .ایش اضطراب کودک می شود را محدود کنند واخبار ناراحت کننده بوده و باعث افز

  .رفتارھایی مثل شب ادراری کودکان را بپذیرند واورا تنبیه و شرمزده نکنند . ۶

  .مانع بازی انھا نشوند . کودکان در شرایط بحران بیش از ھر زمان دیگری نیاز به بازی و تفریح دارند . ٧

  . تشویق کنند ...کمک درامر کشاورزی و –کمک به مردم در بازسازی شھر  –انه کودکان و نوجوانان رابه فعالیت ھای نیکو کار. ٨

  اگر مدرسه ھا زودتر باز شوند بھتر است به شرط این که درس و مشق کمتر و فعالیت ھای تفریحی و بازی بیشتر باشند . ٩

  .ارجاع دھید در صورت ادامه مشکالت رفتاری در کودک آنھا رابه پزشک مرکز بھداشتی درمانی .  ١٠

  

بھورزان باید پس از بروز بالیادر منطقه تحت پوشش جھت ایجاد آرامش وحفظ سالمت روان و کاھش استرس در آسیب دیدگان 

  :اقدامات زیر را انجام دھند 

  

  .با آسیب دیدگان ارتباط صحیح برقرار کنند . ١

  .وریت پزشکی مطرح باشد در انتقال مصدومین جسمانی به بیمارستان عجله نکنند مگر اینکه ف.٢

  .به افرا د اطالعات صحیح بدھند .٣

  .افراد را از دیدن جنازه عزیزانشان محروم نکنند .۴

  .تخلیه احساسات آنھا را راحتتر خواھد کرد .مانع ابراز احساسات افراد نشوند .۵

  .ھا کمک بگیرند برای ارامش بخشیدن به افراد از باورھای دینی ان. ٧. استراحت شبانه ضروری است .۶

  .افراد را تشویق کنند در مراسم تشیع جنازه و بخصوص نماز میت شرکت کنند . ٨

  .سعی نکنند افراد را به زور از محل سکونت خود دور کنند .٩

  .مانع تجمع داغدیدگان نشوند . ١٠

  .ورزشی و بازسازی تشویق کنند –انھا را به شرکت در فعالیت ھای اجتماعی . ١١

  .ا تشویق کنند با ھم محله ای ھای خود شبکه محلی درست کنند و امور محله خود را سر و سامان دھند آنھا ر١٢

  .در صورت وقوع درگیری جلو گیری از دعوا مفید است . ١٣

 –انی در صورتیکه متوجه شدندفردی به علت فشار روانی به مواد مخدر پناه برده اورا از این کار منع کرده و به تیم حمایت رو.١۴



  .اجتماعی معرفی کنند 

در صورتیکه عالئم اختالالت روانی در افراد مشاھده کردند در حدی که امکان دارد باعث آسیب به خود یا دیگران شود یا تحمل . ١۵

مردم از  رنج برایش دشوار است او را به تیم حمایت روانی اجتماعی معرفی کنند اما صراحتا عنوان نکنند که او روانی شده است زیرا

  اینکه برچسب بیماری برانھا بخورد راضی نیستند 

  

   اجتماعی برای کودکان آسیب دیده –حمایت ھای اولیه روانی 

  .کودکان را از والدینشان جدا نکنید . ١

  .در صورتی که اشیاء یا لباسی از پدر یا مادری که فوت کرده باقی مانده است آن را در اختیار فرزندش قراردھید . ٢

  .حتی االمکان از تغییر مکان مداوم کودک خودداری کنید . ٣

  .به نیازھای بھداشتی و تغذیه ای کودکان در تمام سنین توجه کنید . ۴

  .امکانات بازی و سر گرمی برای کودکان فراھم کنید . ۵

  .نات ذھنی انان نیز باشد نقاشی کردن کودکان عالوه بر کمک به تخلیه ھیجانی و تسکین روانی میتواند نشان دھنده مکنو.۶

  

در جریان انجام وظیفه بعنوان بھورز یا ارائه دھنده خدمات به آسیب دیدگان فشارھای زیادی ممکن است متحمل : بھورز گرامي 

این فشارھای روانی ممکن است عالئم . اگر قادر نباشید بطور موثری عمل کنید نمی توانید به کسی کمک یا یاری برسانید .شوید 

  .ر شده زیر رادر شما ایجاد کند ذک

  خستگی مفرط  -

  از دست دادن روحیه  -

  عدم توانایی تمرکز  -

  عالئم بدنی مثل سر درد درد شکم یا ناراحتی معده  -

  مشکالت خواب  -

  در گیر شدن بیش از حد و افرا طی در کارھا و رفتارھای قھرمانانه -

  بی نیازی به خواب  -

  بد بینی  -

   ناکارآمدی -

  بی اعتمادی  -

  تند خوئی وبد اخالقی  -

  مصر ف بیش از حد سیگار یا مصرف مواد مخدر  -

  

  بھورزان برای رفع فرسودگی شغلی خود چه باید بکنند؟

  کنترل و اداره استرس  -١

  .استراحت و خواب کافی و تغذیه مناسب ضروری است  -٢

  .رسمی راجع به بالیا با ھمکاران می تواند مفید باشد جلسات بازگوئی روانشناختی و گفتگو ھای ساده و غیر . ٣

  .الزم نیست خودتان را به جای افراد اسیب دیده بگذارید فقط کافیست با انان ھمدلی کنید . ۴

در صورتی که باتمام این اعمال نتوانستید تسلط کافی بر اعما لتان پیدا کنید و شرایط مساعدی برای ادامه کار ندارید یا شدت . ۵

عالئمتان به حدی است که رنج و عذاب فراوانی را تحمل می کنید می توانید به تیم حمایت روانی اجتماعی مراجعه کرده مشکل 

 .خود را با انان در میان بگذارید و از انان کمک بگیرید 


