
  اجتماعي در باليا و حوادث غیر مترقبه ويژه كاردانھاى بھداشتى -حمایت روانی 

  :مقدمه 

  

كشور ما ايران در طول تاريخ با حوادث غیر مترقبه و بالياي طبیعي فراواني دست به گريبان بوده وبنا به جايگاه جغرافیايي خاص خود 

  .جزو ده كشور بال خیز جھان به شمار مي رود 

  . بر اثر اين سوانح و باليا افراد بسیاري جان خود را از دست داده وتعداد زيادي از نظر رواني و جسماني آسیب ديده اند 

  .آسیب ديدگان باليا رنج وفشار رواني زيادي را تجربه كرده ونیاز مند حمايت رواني ھستند 

  

  سالمت چیست وچه فعالیت ھائي در بھداشت روان صورت مي گیرد ؟

  

  

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

  

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

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

  

  بال يا سانحه چیست ؟

بال يك پديده محیطي شديد وناگھاني با ابغاد وسیع وگسترده ايست كه در جريان آن منطقه آسیب ،نیازمند كمك ھاي خارج منطقه 

  .بوده ودر نتیجه آن عملكرد فرد وجامعه مختل مي شود 

  

  انواع باليا

  

  .ه و انسان در ايجاد آن نقشي نداردمانند زلزله و سیل در نتیجه عمل نیروھاي طبیعي بوجود آمد :بالياي طبیعي

  .منشا وقوع آن ھا بطور مستقیم يا غیر مستقیم در كنترل انسان است مانند جنگ يا آتش سوزي  :بالياي انسان ساخته

  

  حمايت رواني در باليا چیست ؟

یرد تا به آنھا كمك كند به طور موثر خود را با فرايندي است كه درراستاي تامین سالمت رواني آسیب ديدگان سوانح انجام مي گ

  . فشار ھاي رواني ناشي از سوانح سازگار نمايند و با افراد خانواده ومحیط خود ارتباط مناسب برقراركنند 

  

  واكنش رواني افراد در باليا

ب ديده و يا شاھد صحنه اي دردناك بوده پس از ھر سانحه يا بال افكار واحساسات و يا رفتار ھايي در بین افراد بازمانده اي كه آسی

  .اند جريان پیدا مي كند 

  .وجود اين واكنش ھا در ھفته ھاي اولیه وقوع باليا امري طبیعي است و به معني وجود بیماري رواني در آنھا نیست

  .مي يابدو از بین مي رود اين عاليم واكنشي طبیعي به يك حادثه كامالغیر معمول است ودر بسیاري از موارد در طول زمان تخفیف

  واكنش ھاي افراد در مراحل مختلف واكنش رواني در باليا 

  .اين مرحله در چند دقیقه پس ازحادثه بروز مي كند وغالبا گذرا و كوتاه مدت است: مرحله تماس يا ضربه

بايد كاري انجام دھند و بطور  در ساعات اولیه حادثه بروز مي كند و افراد احساس مي كنند: مرحله واكنش يا قھرمان گرايي

  .داوطلبانه در امداد رساني شركت مي كنند

يك ھفته تا چند ماه پس ازحادثه بروزمي كند وھمزمان با رسیدن نیروھاي كمكي افراد امیدوار : مرحله امیدواري وفراموشي غم

  .شده و به يك حالت ارامش نسبي مي رسند 

  .س از وقوع حادثه بروز میكند و افراد تازه متوجه وسعت خسارات میشوندماه پ ٣الي  ٢: مرحله مواجھه با واقعیت

  ماه تا يك سال پس از وقوع حادثه بروز میكندو افراد شروع به بازسازي رواني وبازسازي زندگي خود میكنند ۶: مرحله تجديد سازمان

  

  گروه ھاى آسیب پذير در باليا كدامند؟

كودكان وزنان و سالمندان و ھمچنین معلولین . برخي نسبت به ديگران آسیب پذيري بیشتري دارند باليا بر افراد اثر يكساني ندارند و

و كساني كه تنھا زندگي مي كنند يا منابع حمايتي و مالي كمتري دارند و افراد بي سواد وكساني كه دسترسي به اطالعات ندارند 

  .ري شوند احتمال دارد در ھنگام وقوع باليا دچار عوارض رواني بیشت

  

  واكنش ھاى كودكان

  .كودكان در سنین مختلف واكنش ھاي متفاوتي از خود نشان مي دھند 

  

  )سال ١- ۵(كودكان پیش دبستاني 

  .ترس از جدايي و چسبیدن بیش از حد به والدين 

  .ترس از بیگانه ھا و بي اعتمادي به ديگران 

  .ترس از تاريكي و ترس از اشیاي خیالي 

  .ب رفتن وخودداري از تنھا خوابیدن مشكل در به خوا

  .ديدن روياھاي ترسناك 

  .برگشت به رفتارھاي اولیه رشد مثل شب ادراري 

  .فعالیت بیش از حد و پرخاشگري 

  .اختالل در صحبت كردن يا سكوت و لكنت زبان 

  )سال ۶- ١١(كودكان دبستاني 

  .احساس غمگیني 



  ) مثل بي خوابي پر خوابي يا كابوس(مشكالت خواب 

  .اضطراب نگراني وترس ازتكرارشدن اتفاقي كه منجر به از دست دادن نزديكانش شود 

  .مشكالت تحصیلي 

  .برگشت به رفتار ھاي اولیه كودكي مثل شب ادراري يا انگشت مكیدن 

  .شكايت ھاي بدني مثل درد شكم و سر درد و سر گیجه 

  

  )سال ١٢- ١٨(نوجواني 

  .رد ونارحتي پوستيعاليم بدني مثل دردھاي شكمي وسرد

  .مشكالت خواب وكابوس 

  .نزاع با ديگران و تحريك پذيري 

  .افت تحصیلي 

  .طغیان و سر كشي در خانه ومدرسه 

  .افسردگي يا غمگیني 

  .از دست دادن عالقه به تفريح يا فعالیت ھاي گروھي 

  

   واكنش ھاي رواني زنان درباليا

زنان معموال نقش اصلي مراقبت از . وقوع باليا نسبت به مردان از خود نشان مي دھند زنان واكنش ھا وعاليم رواني بیشتري بعد از 

در صورتي كه سرپرست . فرزندان را بر عھده دارند وكمتر احتمال دارد به خاطر فرزند خود ھنگام بروز باليا محل حادثه را ترك كنند 

ع مي شود مورد تبعیض واقع شوند يا دچار فقر و تھي دستي خانواده از دست رفته باشد ممكن است در مورد كمكھايي كه توزي

با وجود اين پس از باليا فرصت ھايي وجود دارد كه زنان بتوانند شبكه ھاي اجتماعي تشكیل داده ودر انجمن ھاي مردمي .شوند 

  .نقش رھبري يا عضوي فعال را بر عھده بگیرند و از حمايت ھاي بیشتري برخوردار شوند 

  

  روانى سالمندان درباليا واكنش ھاى

آنھا معمو ال دچار افسردگي شده و گوشه گیر و منزوي مي شوند . در صورت بروز باليا سالمندان در معرض خطر بیشتري قرار دارند 

ھمچنین ممكن است دچار احساس پوچي و بي . فراموش كاري يا حواس پرتي در آنھا ممكن است عالمتي از افسردگي باشد . 

  .ودربعضي مواقع دست به خود كشي بزنند كسي شوند 

  

  عاليم اختالالت رواني در افراد آسیب ديده كدامند؟

احساس نگراني ، دلھره ودلشوره ، انتظار وقوع حوادث بد در اينده ھمراه با عاليم جسماني مانند طپش قلب ، تنگي نفس :اضطراب 

  .ز حواس و بي خوابي از عاليم اضطراب است ، لرزش تعريق ، احساس كوفتگي و فشار عضالني ، كاھش تمر ك

احساس غمگیني و بي عالقگي به زندگي ، ناامیدي ، لذت نبردن از زندگي ،آرزوي مرگ و در موارد شديد افكار يا حتي : افسردگي

  .ست اقدام به خود كشي،بي اشتھايي ، كندي در فكر وحركت يا بر عكس بي قراري حركتي و بي خوابي از عاليم افسردگي ا

  .تحريك پذيري و عصبا نیت زياد .

اين عالمت مي تواند در خواب يا بیداري اتفاق بیافتد ودر .به اين صورت كه انگار دوباره حادثه اتفاق مي افتد :تجربه مجدد حادثه 

  .برخي موارد شخص به شكلي عمل كند كه انگار در ھمان موقعیت قرار دارد 

  .ري جسماني عاليم جسماني مبھم بدون وجود بیما

  

  :عاليم اختالالت رواني شديد 

  .توھم يعني درك محركي كه وجود خارجي ندارد ) الف 

  . ھذيان يعني فكرھاي غلطي كه با فكر و فرھنگ اطرافیان متفاوت بوده و با استدالل نیز اصالح نشود )ب 

  چه كساني را بايد به پزشك مركز ارجاع فوري داد ؟

  .به خود را دارند ويا منشاء مزاحمت براي ديگران ھستند  كساني كه قصد آسیب رساندن

كساني كه شدت مشكالت عصبي رواني آنھا به حدي است كه اظھار مي كنند نمي توانند رنج آن را تحمل كنند ويا در انجام امور 

  .روزمره خود ناتوانند 

  .كساني كه دچار عاليم بیماري رواني شديد شده اند

  .حادثه در آنھا پس از يك ماه ھنوز ادامه دارد كساني كه تجربه مجدد 

  . كودكاني كه دچار پسرفت شده اند

  

  چه آموزش ھاي را بايد به والدين كودكان آسیب ديده داد ؟

  براي شناخت ترس كودكان بھتر است با آنھا ارتباط بر قرار كرد و به آنھا اجازه داد در مورد حادثه حرف بزنند

  .قانه پاسخ دھند به سواالت كودك خود صاد

  .كودكان احتیاج به آرامش واطمینان بخشي دارند با خونسردي آنھا را در اغوش بگیرند 

  در كار روزانه و خواب وتغذيه شان ھماھنگي ايجاد كنند ونظمي را كه قبل از حادثه وجود داشت به خانواده برگردانند 

  . به نیازھاي بھداشتي و تغذيه اي كودكان توجه كنند 

  .تارھاي مثل شب ادراري كودكان را بپذيرند وبدون سخت گیري به اوآرامش داده وتنبیھش نكنند رف

  .كودكان و نوجوانان را به فعالیت ھاي نیكوكارانه ، كمك به مردم در باز سازي شھر، كمك درامر كشاورزي وباغباني تشويق كنند 

  .تر كنند و به آنھا سخت نگیرند اتظارات خود از كودكان در امر انجام تكالیف مدرسه را كم

كودكان در شرايط بحران بیش از ھر زمان ديگري نیاز به بازي دارند زيرا بازي باعث منحرف كردن توجه آنان از استرس مي شود و به 

  . مانع بازي و سر گرمي آنھا نشوند .آنھا آرامش مي دھد 

  

  يااجتماعى براى آسیب ديدگان بال -حمايت ھاي اولیه روانى 

  .با آسیب ديدگان ارتباط صحیح برقرار كنند 

  .در انتقال مصدومین جسماني به بیمارستان عجله نكنند 



  .به افراد اطالعات صحیح بدھند 

  .افراد را از ديدن جنازه عزيزانشان محروم نكنند 

  .مانع ابراز احساسات افراد نشوند 

  اي شبانه را كم كنند مردم را تشويق كنند سر و صد. استراحت شبانه ضروري است

  .براي آرامش بخشیدن به افراد از باو رھاي ديني آنھا كمك بگیرند

  .افراد را تشويق كنند در مراسم تشیع جنازه و نماز میت شركت كنند 

  .سعي نكنند افراد را به زور از محل سكونت خود دور كنند

  .سیب ديدگان كمك مي كند عزاداري عمومي به آرامش رواني آ. مانع تجمع داغ ديدگان نشوند

  .داغديدگان را به شركت در فعالیت ھاي اجتماعي ، ورزشي و باز سازي تشويق كنند 

  .در صورت وقوع درگیري جلو گیري از دعوا و جر وبحث مفید است 

  .در صورتي كه متوجه شدند فردي به علت فشار رواني به مواد مخدر روي آورده او را از اين كار منع كنند

اجتماعي معرفي كنندولي صراحتا عنوان  -صورتي كه عاليم اختالالت رواني در افراد مشاھده شد آنھا را به تیم حمايت روانيدر 

  .نكنند كه او رواني شده 

  

  ؟  اجتماعى در مورد كودكان آسیب ديده چیست –حمايت ھاي اولیه روانى 

  .كودكان را از والد ينشان جدا نكنند 

  .ا لباسي از پدر يا مادري كه فوت كرده باقي مانده است ان را در اختیار فرزند ش قرار دھنددر صورتي كه اشیا ي

  . حتي االمكان از تغییر مكان مداوم كودك خودداري كنند

  .به نیازھاي تغذيه اي و بھداشتي كودكان در تمام سنین توجه كنند 

  .امكانات بازي و سرگرمي براي كودكان فراھم كنند 

  .ن كود كان عالوه بر تخلیه ھیجاني و تسكین رواني مي تواند نشان دھنده مكنونات ذھني آنان نیز باشد نقاشي كرد

  

  سوگ چیست؟

به دنبال از دست دادن يا فقدان يكي از . باز ما ند گان حوادث غیر مترقبه ممكن است تعدادي از عزيزان خود را از دست باشند 

اگر اين مراحل بصورت موفقیت آمیزي پشت سر . را كه سوگ نام دارد پشت سر مي گذارند عزيزان ھمه افراد معموال واكنش ھاي 

  .گذاشته شودافراد مي توانند زندگي خود را بازسازي كرده ودچار عوارض رواني ناشي از استرس نشوند 

  

  فرايند سوگ

  .خود را باور نمي كند  در اين مرحله فرد وقوع حادثه و يا از دست دادن نزديكان ياعزيزان:انكار فقدان 

  .فرد كم كم به اين نتیجه مي رسد كه عزيزش را از دست داده بنا براين احساسات خود را بروز میدھد:درك فقدان 

  .فرد احساس مي كند كه تنھا مانده و كسي را ندارند و اضطراب زيادي در مورد اينده پیدا مي كند :احساس ترك شدن واضطراب 

دن ، مشكل در تصمیم گیري احساس نا آرامي ،بي خوابي ، از دست دادن اشتھا تحريك پذيري ، فراموشكاري واز گريه كر: نا امیدي 

  .دست دادن كنترل خود 

  .عصبانیت فرد نسبت به خود و اطرافیان و حتي گاليه و شكايت از خدا در اين مرحله ديده مي شود : خشم 

  .ست رفته خود را بیاد مي آورد فرد بیش از حد گريه مي كند ودائما عزيز از د

  .فرد شديدًا احساس گناه مي كند و خود را بخاطر اتفاقي كه افتاده مقصر مي داند : احساس گناه 

  .اساس تھي بودن پوچي و بیھودگي

  .ھمانند سازي با عزيز از دست رفته 

  فرد ناامید است وحتي ممكن است خودكشي كند: افسردگي شديد 

  .ر صورت حل شدن سوگ و گذشتن از اين مراحل فرد قادر خواھد بود زندگي عادي خود رااز سر گیرد د: مرحله باز سازي 

  

در زمان ارائه خدمات رواني ، اجتماعي به آسیب ديدگان ممكن است دچار فرسودگي شغلي شويد كه عالئم آن  :ھمكار گرامي 

  به شرح ذيل مي باشد

  خستگي مفرط 

  از دست دادن روحیه 

  ايي براي تمركز عدم توان

  عاليم بدني مثل سردرد يا نارحتي معده

  مشكالت خواب 

  درگیر شدن بیش از حد در كارھا 

  بي نیازي به خواب 

  بدبیني 

  نا كارآمدي و بي اعتمادي 

  تند خوئي و بد اخالقي 

  مصرف بیش از حد سیگار يا مواد مخدر 

  

  براى رفع فرسودگي شغلي چه بايد كرد ؟

يكى از روش ھاى كه به شما كمك میكند تا آرامش خود را در زمان استرس دوباره بدست آوريد روش خود . ترس كنترل و اداره اس

  .آرام سازى است 

  استراحت و خواب و تغذيه مناسب 

  بازگويى روان شناختى 

 مشاوره با متخصص


