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قطره ها ،لحظه به لحظه در رگ های حیات تو جاری اند و تو از این قطره هاای رار  ،زناده ای و در هوهاه هاای
زندگی ،جریان داری.
نفس هایت ،تأخیر نمی هنند  .صدایت را به هر طرف می پراهنی ،هشم هایت باه هرهاه تما اا قاد مای دهناد و
لبخند ،راه لبانت را گم نمی هند.
لبخند هر لحظه ،صدای مواج ادی و هشم های درخشان تما ایش از رونق می افتند و هون امیی در سراتانه
خامو ی ،بر درگاه مرد ِد ماندن و رفتن ،می نشیند؛ در انتظار درت های توانگر یک بخشش.
تو اگر از این قطره های رر در تن او بریزی ،تو اگر درت به هار این اهدای سرمانی وی ،رگ های خشاییده او
زندگی از رر می گیرند و خزان رخساره اش به بهاران می ررد.
بگذار با هم لذت ببریم!
ما قطره قطره در دل هم جاری می ویم و زندگی ،از امتداد خون های غم خوار ،باه تمااپ پییرهاا مای رراد و در
هوهه های رگ به رگ هر تنی ،به راه می افتد.
من و تو در پیوندی عمیق ،زندگی را با هم قسمت می هنیم و حتی با قطره ای ،اید مرگ را از حوالی ییدیگر مای
رانیم.
بگذار هرهه زیبایی دیده اپ ،تو نیز ببینی !بگذار سرمان فرا رفته تا خدا را تو نیز تجربه هنی !بگاذار نفاس هاای باه
ماره افتاده ،از نو سغاز وند !بگذار همه با هم ،در بزپ لبخند بنشاینیم ! بگاذار رره ای از رگ هاایم را در لحظاه ای
یرین ،به ما ببخشم!
جمییت هالل احمر به عنوان نهاد مردمی  ،بر پایه اصول بی طرفی و بی غرضی با نگاه بشردوراتانه و خادمت باه
هم نوعان عزیز همیشه در رارتای خدمت به هم میهنان خود در قالب فیالیت های عاپ المنفیه و بشردوراتانه در
زمینه فیالیت های زیست محیطی  ،بهدا تی،حمایتی ،امدادی و ...گاپ بردا ته ارت هه اهدای خون نیز از جملاه
فیالیت های اعضای داوطلب و جوانان سن بشمار می سید.
امید ارت با ترویج این فرهنگ ناب بشردورتانه گامی در پیشبرد اهداف عالیه جمییت برداریم.

گاهنامه سفیر نجات آماده دریافت نظرات  ،انتقادات،پیشنهادها ،مقاالت و نوشته های علمی تمامی عزیزان
می باشد .عالقمندان می توانند مطالب خود را به آدرس مشهد مقدس ،بلوار سجاد ،بزرگمهر شمالی ،1
معاونت آموزش وپژوهش جمعیت هالل احمر خراسان رضوی ارسال نمایند.
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حسن خدا وردی بجستانی
خاطره ای خواس ت از زلزله شیروان عرض نت .در

حقیر در اواخر سال  ۶۰به عنوان رئیس جمعیت
ه ت ل احمتتر بن ت ان بتتا ح تتت رحتتو د تتر

ب من سال  ۱۳۷۵صتاد

بتا ایتا

فیروزآبادی نصوب شد و تا پایتان ستال  ۸۹در

ر ضان بود ه شب ساع

 ۱۰از

این سم

شغول خد

در این دت خد
در چندین ا وری

بوده ا .

شر

ردنتد در

ه از طریق اس ان با تلفن اع

ته

نت و م ی هرچنتد

دادند ه به همراه آ بوالنس راننتده و

ا وری

ئول ا داد شعبه شبانه عتاز شتویت ته را

ناچیز به آسیب دیدگان داش ه باشت.
از جملتته ا وریت

ند به خانته

شیروان و بننورد زلزلته اتفتاا اف تاده بته بنتده

اف خار این را داشت ه ا
شر

رسید

تاه بتار

هتتایی تته توان ت ت در آن تتا

نت شا ل دو رتبه رف ن به جب ته زلزلته

ساع

 ۱۱شب از بن

ان حر ت

تردیت و انان

صتتبد در شتتیروان بتتودیت .در ی تتی از

تتاجد

های «رودبار قاین شیروان و بننورد بت زرنتد

ورودی شیروان نمتاز صتبد را خوانتدیت و راهتی

ر ان» آوارگان عراقتی (دوآب پتاوه) آوارگتان

رستیدن بته

افغانی (ن بندان )

جمعی

شیروان شدیت و به حت

درب جمعی
هر

با ازدحا جمعی

واجه شدیت ه

ی چیزی طلتب ی ترد و یتم نماینتده از

فر انتتداری ش رس ت ان در آننتتا
دس ور به بارگیری اشین های

ت قر شتتده و
عدد ی داد .
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وق ی حقیر رسید به ایشان گف ت؛

آقا این اشین هتا ته تی گوییتد بتارگیری
شوند و بروند باید ح ما یم نفر از ا دادگران
همتتراه

ش رس ت ان تته بتتا ننقتته آشناس ت

اشین بروند ه به ایشتان برختورد و ب تو و
و بین ا اتفاا اف اد و ن به ایشان گف ت
ه سی

ته ایتن

ت اری ا این ونته است

شخص سریعا گ یه ا را به فر اندار گتزارش
ردند

داده و ایشان ب فاصله به اس ان اع

در پی این گزارش است ان در خصتوا ایتن
وضتتوا از تتا گتتزارش خواستت ند و بعتتد از
توضیحات قانع شدند ه حق با اس

ولتی

جالب ایننا بود ه ی ی از همان اشین هتا
ه بدون ا دادگر رف ه بتود

استفانه ستارا

بوده ه در پاس اه تنگ راه توست

نیروهتای

فعال شناسایی و وقف شده و بته جمعیت
ش رس ان بازگش

داده ی شود ه ا هت از

این جریان اس فاده رده و ب فاصله وضوا
را به فر انداری اع

ً
بعدا قبول
و ایشان هت

ردند ه ار نیروهتای هت ل احمتر درست
استت

و از آن تتتاری تتتا پایتتان ا وریتت

فر انداری با ا هماهنگ بودنتد و زیتاد گیتر
ال ی نمیدادند .
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گردآوری و تنظیم :مهدی فرازی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

تاستتیس را تتز در تتانی رادی تتال تتتا ین آب و

مقدمه:
جمعی

ه لاحمر جم توری است

سال  1922ی دی تح

ی ایتران در

عنوان جمعیت

شتیر و

خورشید سرخ ایران تاسیس شد و توس

می ته

بینالمللی صلیبسرخ به رسمی
پتتساز آن بتته عضتتوی

شناخ ه شتد و

فدراستتیون بینالمللتتی

جمعی های صلیبسرخ و ه لاحمر درآ د .
از آغاز تاسیس جمعی

لتی ایتران بته صتورت

قل فعالی های خود را نابق با اساسنا ه و
بتا ناتارت هیتتات تدیره شتروا و در شت رهای

خ لفی شعبه ها خود را ایناد ردهاس  .غال ً
بتا
رد از طریق اوقا

و وجوه اهدایی عمتدهترین

از

نیازهای الی جمعیت

را تتا ین ترده است

اب دای تار جمعیت

لتی ایتران در ب تیاری از

فعالی هتتای عمتتو ی هماتتون ارائتته ختتد ات
داوطلبانتته احتتدام بیمارستت انهای ا تتایی

یاریرسانی بته را تز در تانی ارتتش شتار
در سال  1980جمعیت

لتی ایتران

داش هاس

نتتا و نشتتان ختتود را بتته جمعیتت

ه لاحمتتر

جم تتوری اس ت

ی ایتتران تغعتتر و شتتعبه هتتای

ش رست انی و حلتتی و ا
خود را گ

انتتات و فعالی هتتای

رش داد.

درحالحاضر جمعی

ه لاحمر ایران اصلیترین

ستتاز ان بشردوس ت انه و ی تتی از اعضتتای فعتتال
ن ض

بینالمللی صلیبسرخ و ه لاحمر اس .

در حال حاضتر بیشت رین فعالی هتای جمعیت
لی ایران بتر ارائته ختد ات ا تدادی بته افتراد
آسیبدیده از سواند طبیعی و ساخ ه دس

بشر

اننا فعالی هتای عا المنفعته و داوطلبانته و
آ وزش هم انی

مر ز اس .
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سازمان امداد و نجات
شرح وظایف:
اننتتتا عملیتتتات ا تتتداد و ننتتتات بتتته ناور
ممرسانی به قربانیان حوادم خ لف در سنوح
لی و بینالمللی -تقوی و توسعه شب ه ا تداد و
ننات در تما ی شعبه های ش رس انیدر خصوا
شرح وظایف عملیات ا داد و ننات ی تتوان بته
مم رسانی فوری به قربانیان حوادم خ لف در
ستنوح لتی و بتین المللتتی توستعه تتیت هتتای
ج نو و ننات و زنده یاب در آوار و وه ت ان
و دریا و ا داد هوایی و ا داد و ننات در حتوادم
جاده ه ای و مم های اولیته و برطتر نمتودن
نیازهای اساسی اولیه آسیب دیده گان از حوادم
اشاره نمود

ارائه ختد ات آ وزشتی بترای تیتهتای ا تداد و
ننات در حوزههای اصلی فعالی ازقبیل ج نو
و ننات قربانیان خد ات ممهای اولیه ان قال
نروحان به را ز در انی سرپناه اضنراری برای
باز اندگان و نیتز توزیتع اقت غت ایی و زی ت ی
تا
یان سا نین سرپناه افزایش نابع یا ظرفی
در ز ینتته پای اههتتای ا تتداد جتتادهای انبتتارداری
پای اههای ا داد و ننات ثاب و ستیار -ستاحلی
دریتتتایی و وه تتت ان هلی تتتوپ ر ا تتتدادی و
خودروهای سبم و سن ین بته ناور پاست گویی
ناسب در برابر افتزایش و گ ت ردگی ستواند در
شور از جمله اسیر وظایف واحد ا داد و ننتات
ی باشد.
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معاونت بهداشت و درمان و توانبخشی

شرح وظایف:
در ان های اضنراری و ب داش ی فراهتسازی آ وزش و تن یز گتروه هتای توانبخشتی بته ناور ارائته
خد ات توانبخشی در سواند تا ین دارو و اح یاجات پزش ی برای را ز در انی خارج از شور واحدها
را ز دارویی برای بیمتاران نیاز نتد
و تیتهای عملیاتی در انی در ناطق آسیبدیده تا ین دارو توس
ارائه وا یناسیون در  31اس ان ایناد را ز در انی سیار تش یل نیروهتای وا تنش ستریع در ستواند
تشت یل شتتب ههای آ وزشتتی در ز ینتته دورههتتای آ وزشتتی ویتتیه سی ت تهای ستتیار افزایش ظرفی ت
پاس گویی به اح یاجات راقب ب داش ی اولیه در ز ان ستواند ستا اندهی و تن یتز بیمارست انهای
یدانی سریع احدام ساز اندهی تیتهای اضنراری واحد راقبت ب داشت ی اولیته  RDH, RHا تداد
ورد نار این
دس یابی به قاصد و اهدا
جادهای و خد ات در انی اضنراری در ز ان سواند .در ج
پیوهش از روش داخلی اس فادهشده اس این روش دارای وییگیهای مایزی برای رسیدن بته هتد
یباشد ه در چندین رحله با قابلی اجرایی یرسد.
راحل زیر دنبال شدهاس :
شناسایی و تحلیل ری مهای فرآیند دیری
 پروژه حاضر ج
 فاز اول:
در این فاز شناخ حوزه یا حدوده طرح اننا شده سپس با توجه به یفی بتودن نتوا تحقیتق چنتد
نقنتتهنار ج ت شناستتایی و تحلیتتل ری تتمها تعتتعن یگتتردد .همانتتین نمتتوداری از فرآینتتدها و
فعالی های حوزه ورد بحث در نار گرف ه یشود.
 فاز دو :
در این فاز شناسایی و تحلیل ری مها صورت یپ یرد ه شا ل راحل شناسایی ری م -تععن دالیتل
شتف و تعتعن ا یتاز
بالقوه ری م -ا یازدهی ری م بر اسا شدت اثر -اح مال رختداد و قابلیت
ری مها و دس ه بندی آنها ی شود.
 فاز سو :
طراحی راه ارهای ب بود
در رحله اول افراد با تخصص خاا در ز ینه ارزیابی ری م در جمعی ه لاحمر عرفی یشوند ه
در جدول زیر بیان شده اس :
ردیف

نا و نا
خانوادگی

1

سعید طاهریان

ندسازی و تحلیل حوادم ر ز
ارشنا
ن رل وهماهن ی عملیات ()EOC

2

ح ن گودرزی

دیر ر ز ن رل وهماهن ی عملیات ()EOC

3

آصفه ارد انی

4

هادی ایمان پناه
صنفی
نا رخادری

6

ح ین ش یبایی

5

عنوان

ئولی

رییس اداره ب داش

ساز انی

و در ان اس ان

رییس اداره توانبخشی اس ان
عاون ب داش
خزانهدار جمعی

و در ان و توانبخشی
ه لاحمر شعبه ش د

تحصی ت

ارشناسی ارشد دیری
سواند
دانشنوی ارشناسیارشد
دیری سواند
ارشناسی ارشد روانشناسی
بالینی
ارشناسی ارتوپدی فنی
ارشناسی ارشد دیری
ارشنا

ارشد دیری

تحول
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در اب تتدا از ایتتن افتتراد خواس هشتتده تته در تتورد
وضوا پروژه به تف یتم راحتل قبتل از حادثته
حین حادثه و بعد از حادثه ری مها و است راتی ی
و درجه اح مالی آن را اظ ارنار ترده و ن ینته را
ننتتد .در ایتتن رحلتته پتتساز جمتتعآوری
اعتت
اط عتتات ناتترات افتتراد یادشتتده تعتتداد شصت
ری م در نموا در سته رحلته از جانتب اعضتا
فرایند

ریسک

اثر ریسک

اح متتتال افتتتزایش
برگتتتزاری نا تتتافی دورههتتتای تلفتتتات ان تتتانی و
آ وزش تخصصی ا دادوننات آستتیب بتته جا عتته
حادثهدیده
اح مال افزایش خنا
برگتتزاری نا تتافی انورهتتای و اشتت باه در ز تتان
بتتتتتروز واقعتتتتتی
تخصصی ا دادوننات
خاطرات

احتمال شدت اثر
وقوع و پیامد
()C
()P

3

4

2

3

6

4

رف ار غیر ئوالنه و
سند پتائین آگتاهی عمتو ی
داخلهگرایانه رد
تترد پیرا تتون ت دیتتدهای
و افتتتزایش دا نتتته
خاطرات
حوادم

3

قبل از حادثه

ضعف در اجترای قابلی هتای
آ وزشی در تما سنوح جا عه
توس ساز انهای ا دادی
توجتته نا تتافی بتته طرحهتتای
آ تتتتایش ستتتترز ین و ...در
برنا تتتتتتهریزی عملیتتتتتتات
ا دادوننات

میزان
ریسک

12

ان یتتتتزه پتتتتائین
وجود بحتران نیتروی ان تانی
ش ت عیشت ی
داوطلتتب در جمعیتت هتت ل
تتتتتاجرت بتتتتته
احمر
ساز انها و...

اهش سند آگاهی
عمتتتو ی تتترد و
رف اری نا ناسب با
نوا حوادم
توزیتتتع ناعادالنتتته
تن یزات و تاهش
چتتتاب ی و پویتتتایی
ساز ان

اعتت گردیتتد .در رحلتته بعتتد در جل تتهای تته
بتتههمین عنتتوان تشتت یل شتتد اعضتتا ایتتدههای
رده و ناترات جمعتی در
نرحشده خود را اع
این ز ینه گرف ه شده ه پس ارزیابی ا ل توس
اعضا تعداد  24ری م در راحل خ لتف تعتعن
گردید.
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20

استراتژی
برگزاری دورههای آ وزشی
برنا هریزی دون و عملیاتی ج
تخصصی بر استا نیازستننی و رف تار حتوادم بته صتورت
فصلی

تغعر روی رد جمعی ه ل احمر ن ب به خد ات داوطلبانه
الی داوطلبان بتا دی تر ستاز انهای
اهش فاصله پرداخ
هم ار
تافرت
افزایش سند رفاه زندگی داوطلبان (ت ی ت وا
و)...
تولیتد و

4

3

افتتتتت جتتتتت ب
اهش سند سر ایه اج ماعی ممهتتتتتتتتتتتای
بشردوس انه از سوی
جمعی ه ل احمر
رد

3

توزیتتتع نتتتا وازن
بودجتته فرستتودگی
عد تناسب بودجه تخصیصی
شتتتغلی و تتتاهش
با فعالی های ا دادی
ان یتتتزه ختتتد ات
ا دادی

3

4

3

3

5

4

12

12

عز جدی و اس فاده از ظرفی رسانه لی در ج ت
پخش برنا ههای اهش اثرات خاطرات.
است فاده از ظرفیت فرهن تتی و ت هبی افتتراد سرشتتنا
سمنها در افزایش سند دانش خاطرات رد .

و

گ رش آ وزشهای هم انی از طریق تولید ح وا انیمیشن
و فیلت.
گنناندن فاهیت ا دادو ممهای اولیه در واحدهای درستی
دار و دانش اهها.

9

15

12

حفتتج جای تتاه اج متتاعی جمعیتت هتت ل احمتتر و ستتایر
دس اههای ا دادرسان از طریق بازگرداندن اع ماد جا عه بته
هوی آن ا.
آسیبشناسی فعالی ها و عملیاتهای پیشین و ...از طریتق
توجه به باورها و ارزشهای فرهن ی جا عه آسیبدیده .
تدوین ستناریوهای خ لتف عملیتاتی و حمای هتای روانتی
ناسب با فرهنگهای فاوت جاری در شور.
توجه افی به شاخصهای اق صادی و اج متاعی بتازتوانی و
بازگرداندن شرای عادی زندگی رد .

فاهیت دیری

پروژه سود -هزینه

دیری

ری م و.)...

9

فرایند

ریسک

شناخ نا افی نتاطق
حادثهدیتتتده توستتت
نیروهتتای عملیتتاتی در
حوادم

حضتتور بتتیش از یتتم
رهبتتتتری و فر انتتتتده
حادثه در بیش ر سواند

اثر ریسک
افتتزایش ز تتان
عملیتتتتتتتات و
دس رستتتتتتتی
نا ناستتتب بتتته
ننقتتتتتتتتتته
حادثهدیده
عد همتاهن ی
تتتتوثر بتتتتین
ستتتتتتاز انی و
تقاضتتتای بتتتاال
بتترای اط عتتات
به وقع

احتمال
وقوع ()P

شدت اثر و
پیامد ()C

میزان
ریسک

2

4

8

3

5

15

حین از حادثه

قدرت نتا وزان
ناقشتتتتته نتتتتتافع
و دخال فتردی
ستتاز انها بتته دلیتتل
در
داخلههای نابنا
تصمیتگیریها

4

شتتتتت ت در
غیرقابتتتل پیشبینتتتی اجتترای ستتریع
بتتتتتودن تقاضتتتتتا و فراینتتتتتتدها و
پیایتتتدگی نیازهتتتای نارضتتتتتتتای ی
جا عتتتتتتتتتته
جا عه آسیبدیده
آسیبدیده

4

تداخل ختد ات
هماهن ی نا افی بتین دستتتتت اههای
دس ت اههای پاستتخ و ا دادی و توزیع
در عملیاتهای ا دادی نا ناسب اق
و خد ات

3

دس رستتتتتتتی
حتتتدود بتتته
ا نیتت نا تتافی بتترای
جمعیتتتتتتتت
توزیتتتع ا تتتل اقتتت
آسیبدیده و به
ا دادی
ستترق رفتت ن
اق و خد ات

3

4

5

4

استراتژی

تبتتعن چتتارت فر انتتدهی حادثتته در
سند بین دس اهی.
توجیتته ستتتند خد رستتتانی بتتته
فر انداران بخشداران دهیاران

16

تععن و حفج جای اه دیری بحران
در سواند به صورت مر ز واحد و با
اخ یتتارات ا تتل در راستت ای ستترع
بخشتتی بتته رونتتد عملیتتات از طریتتق
ارتقای جای اه ساز ان دیری بحران
در سند عاون ریاس جم وری.
جلوگیری از دخال بتیش از ظرفیت
دس اهها و ن ادهای دول ی.

20

ارزیابی دورهای نیازهای جوا ع و ت یه
های شخص قبل از وقوا
چملی
حوادم.
ت یه نقشته خنرپت یری ختاطرات و
آستتیبپ یری اج متتاعی و اق صتتادی
جوا ع.

12

اس فاده از در آ وخ تههای حتوادم
پیشتتین در راستت ای ارتقتتای ستتند
آ تتتادگی و هم تتتاری بینبخشتتتی
ساز انها.
تتتدرینی فعالی هتتای تتوازی
حت
خد اتی در انی و فرهن ی و تنمیتع
هتتوی ی هتتر فعالیتت در قالتتب یتتم
دس اه خد رسان و...
فرهن ی و ت هبی
و صتتتاحبنفونان

4

12

اس فاده از ظرفی
افتتتراد سرشتتتنا
اج ماعی.
همراهی نیروهای ناتا ی و ان اتا ی
در راس ت ای ت ت ین ا نی ت نیروهتتای
ا دادی و رد آسیبدیده.

10

فرایند

ریسک

فرستتتودگی ناوگتتتان
لن یم و تن یتزات
ننتتتات در عملیتتتات
ا دادوننات

ارتباطتتات و ترافیتتم
شتتتتب ه بی تتتتیت در
عملیات ا دادوننات

حین از حادثه

جلتتتتتتوگیری از ورود
نیروهتتتای عملیتتتاتی
تتتیرهای
ان تتتداد
ورود بتتتته ننقتتتته
حادثهدیده
مبود تن یزات ایمنی
فردی ننات ران

اثر ریسک

عد پاسخ ویی
ناستتب فراینتتد
لن تتت یم بتتتا
توجتته نیازهتتا و
چالشهتتتتتتای
پیشرو
تتاهش ستتند
دس رستتتتتتتی
فر انتتتتدهان و
نیروهتتتتتتتتای
عملیتتتاتی بتتته
ی دی ر
حتتتدودی در
دس رستتتتتتتی
ناستتتب بتتته
جمعیتتتتتتتت
آسیبدیده
آسیبپ یری در
برابتتر حتتوادم
ت نولوژیتتتتتتم
شتتتتتتتیمیایی
انفنار و...

توزیتتع اقتت و
هتتتتتتتدایای از
ارستتتال نتتتاهم ون و
چنتتدین انتتال
ا دادی
نا وازن اق
دول تتتتتتتتی و
به ناطق حادثهدیده
غیردول تتتتتتتی
خ لف

احتمال
وقوع
()P

شدت اثر
و پیامد
()C

میزان
ریسک

استراتژی

4

5

20

خرید خودرو
تزریق بودجه افی ج
و همانین بتروز رستانی خودروهتای
ا تتتتدادی از طریتتتتق پی یریهتتتتای
برونبخشتتی (در ستتند استت انداری و
وزارت شور)

3

5

15

پیشبینی شب ههای بی یت خابرات
پرتابل و ...در ز ان ستواند بته دلیتل
تخریب زیرساخ های ارتباطی.

2

2

4

3

5

15

4

4

16

خرید و بروزرسانی اقت و تن یتزات
حفاظ فردی در واجته بتا حتوادم
خاا.
توجه افی بته عیارهتای ت هب و
فرهنگ رد ننقه حادثهدیده.
پرهیتتز از ستتلیقهای عمتتل نمتتودن و
دخال دادن تصمیتهای شخصتی در
اهش
فعالی ا دادوننات به ج
اثرات نفی اج ماعی.
توزیع ی دست و هماهنتگ اقت و
االهتتا حفتتج عتتدال در ب ره نتتدی
آسیبدیدگان از خد ات و...

11

ریسک

فرایند

اثر ریسک

احتمال
وقوع ()P

بعد از حادثه

ناهمتتتتتتتاهن ی و
نتتتا وزان بتتتودن
حتتتدودی های اعمتتتال
ا انات و تن یزات
شده توست ستاز انهای
جمعی ه ل احمر
دول ی و حا می ی
با توجه بته وظتایف
حا می ی

4

عد ان شار اط عات
عتتد ان شتتار اط عتتتات
نیازهتتتای واقعتتتی
نیازهای واقعی در رسانهها
دقتتت دادههتتتا و
و شب ههای اج ماعی
اط عات

5

ستتتتتلبری یها و رف تتتتتار افزایش چالشهتای
فرهن ی آن ا هن ا تعا ل دس اهها در فرایند
در هن تتتا پاستتتخ ویی ا تتتتتتدادوننات و
توزیع خد ات
اضنراری

3

توجتته نا تتافی بتته
پوشتتتتتتش نا تتتتتتافی
ف تتتتو ارزیتتتتابی
ندستتتازی ختتتد ات
ری تتتتم هزینتتتته
ه ل احمر
عملیات و...

3

عتتد توجتته تتافی بتته نتتاتوانی جا عتته در
شتتاخصهای اق صتتادی بازگش بته شترای
بتتتازتوانی و بازگردانتتتدن عتتتادی و بتتتاالرف ن
شرای عادی زندگی ترد ستتتند ان اتتتارات
جا عه
( ف و تابآوری)

5

شدت اثر و میزان
پیامد ( )Cریسک

5

5

4

20

25

12

استراتژی

تتدیری و برنا تتهریزی در ج ت ارتقتتای آگتتاهی
دیران ارشد در حوادم و در راس ای اهدا چرخه
دیری سواند
ان قتتال اط عتتات درستت از طریتتق شتتب هها و
رسانههای اج ماعی سی ت مر ز پیا م و ...بتا
ح وای هشدارها و نیازها در سواند.
آگاهسازی شفا و ا ل جا عه پیرا ون وظتایف و
نحوه خد رسانی جمعی هت ل احمتر و ستایر
دس اههای ا دادرسان به آنان در هن ا حوادم و
سواند
ساخ برنا ههای تلویزیونی بتا ح توای هشتدار
ندهای صحنههای
خنرپ یری وضعی فعلی
واقعی حوادم دعوت از هنر ندان و پترداخ ن بته
ائل ایمنی.
هت ل احمربتا

4

12

فعالتر شدن رواب عمو ی جمعی
اس فاده از ظرفی رسانهها.
فعال بودن بختش برنا تهریزی چتارت فر انتدهی
حادثه در هن ا بروز خاطرات و اهمی دادن بته
ندسازی حوادم.
بحث
ستازی

نتیجهگیری

یتوان انعان رد ه پیاده نمودن سی می علمتی
ندستتازی نتتواقص و خناهتتای بتتالقوه
ج تت
( ان تتانی -فرآینتتدی -تن یزاتتتی -ت نولتتوژی ی) در
اط عتات اساستی تورد
اجرای فرآیندهای دیری
عملیاتهای ا داد
ارزیابی ایمنی و س
نیاز ج
و ننات را به ش لی نلتوب فتراهت تی ستازد .در
پروژه حاضر با اس فاده از روی رد فرآینتدی تدیری
سواند در عملیاتهتای ا تداد و ننتات در جمعیت
ه لاحمتتر ج ت شناستتایی و ارزیتتابی ری تتمهای
وجود ورد بررسی قرار گرف .در همین راس ا اب دا
فرآیندها و ریز فرآیندهای وجود توست تتیت خبتره
تععن و هر یم ورد ارزیابی قرار گرف ند تتا تمتا ی
ری تتتمهای بتتتالقوه در هتتتر فعالیتتت شناستتتایی
گردند سپس ضمن تععن شدت اثتر هتر ری تم و
تتاله و روش عل ت
اس ت فاده از ت نیمهتتای حتتل
علولی دالیلی بتالقوه در هتر ری تم تععنشتده و

5

25

ن ادینهسازی آ وزشهای هم انی و ح ا
جا عه به خنرپ یری.
اجرایی شدن گروههای ا دادی ح ت و روس ایی
به صورت دانش اهی و علمی.
تدوین سناریوهای خ لف عملیاتی و حمای هتای
روانی ناسب با فرهنگهتای فتاوت جتاری در
شور.
توجه افی به شاخصهای اق صتادی و اج متاعی
بازتوانی و بازگرداندن شرای عادی زندگی رد .

تحلیل گردیدند ه با توجه به اهمیت حتوزه تورد
بحتتث و نتتواقص وجتتود در ایتتن حتتوزه اغلتتب
ری مهای شناساییشده از اهمی باالیی برختوردار
بودند ه لزو رسیدگی بیش ر در این حوزه را نمایان
یسازد .درن ای بر آن دس ه از ری مهایی ه نیاز
ارشناستتان
بتته اقتتدا اصتت حی داشتت ند توستت
راه ارهای ب بود ارائه گردید .باید خاطرنشان رد ه
اننا اقدا ات ب بود و میزی دقیق این فعالی هتا
یتواند بهنحوی پیش یرانه اح مال وقوا خناها و
پیا دهای ناشی از آنها را به م رین قتدار م تن
ب بود یفی ختد ات
اهش دهد و ز ینه را ج
و اهش ری م عملیات ا داد و ننات فراهت ستازد
و وجب اهش تلفات و صد ات روانتی و ج تمی
برای صدو ین و پرسنل ا تداد و ننتات همانتین
نابع در جمعی ه لاحمر گردد.
ب بود دیری

12

ضرورت
اهدای
مستمر خون
گردآوری و تنظیم :دکتر محمد شریف الحسینی
سرپرست اداره روابط عمومی و
سرپرست گروه برنامه ریزی جذب و نگهداری اهدا کنندگان انتقال خون خراسان رضوی

اهمیت اهدای خون:
در ج ان ا روز عليرغت تحول عايت علمتي و بتا وجتود
پيشرف هاي بزرگي كه در علو پزشكي رخ داده اس
هنوز تا ين تافی ختون ستالت يكتي از چتالش هتا و
دغدغه هاي نا ع پزشكي ج ان اس  .بشتر تتاكنون
هير جاي زين ناسبی براي اين تاده حیتاتی نیاف ته
اس و ل ا يكي از ت ترين نيازهاي راكز در تاني در
ج ان برای ننات جان آسیب دیدگان ستواند و ب یتا
بیماران با جراحی های بزرگ و سوخ ی هتای وستیع
ب یان به بیماری های خ لف انند ت خونی هتا و
اخ الت انعقادی و نیز خونریزی های دوران بارداری و
زایمان و  ...خون و فراورده های خونی سالت اس  .هر
عضو جا عه در طول زنتدگی م تن است بته دالیتل
ننده خون و فراورده های خونی باشد.
خ لف صر
با توجه به وظتایف حیتاتی ختون مبتود و یتا وقفته
طوالنی خونرسانی در هر فرد ی تواند ننر به آسیب
های وسیع اجزای بدن شود ه در ن ای بته ترگ یتا
ننرخواهد شد .از هر
علولی های غیر قابل برگش
سه نفر در طول زندگی یم نفر نیاز ند خون و فراورده
های خونی تی گتردد .گتروه هتاي خ لتف ختوني
حلقه هتاي زننيتره بشتري را بته هتت پيونتد داده و
تفاوت هاي فرهن ي نیادي و قو ي ي را در برابر ختود
ي خون از تمتا ي
خوار و ناچيز ي كند چرا ه همب
اين تفاوت ها ك ن تر ي باشد .عد وجود جتاي زين
ناسب براي خون حدود بودن دت ز ان ن داري
خون و فرآورده هاي خوني و همانین نیاز هميش ي
به خون و فرآورده هاي آن سبب شده تا اهداي خون
افراد جا عه از اهمي و جاي تاه ويتیه اي
در س
برخوردار شود.

تا ین خون و فراورده های خونی یم فوری پزشت ی
اس و با اهش نخایر خونی تا ین نیتاز بیمتاران بته
این اده حیاتی با چالش واجه ی گردد ه فقت بتا
ان ان های و ن سالت و نی و ار در
افزایش شار
ا ر ان ان دوس انه ی اهدای ختون قابتل پاستخ ویی
اس  .هت ا نون ان ان های ب یاری ه ت ند ته بتا
روشن بینی دریاف ه اند ه اهدای ختون ستالت ی تی از
پا ترین انواا انفاا اس  .ا روزه با فرهنگ ستازی و
ترویج عرو پ ندیده اهدای خون اع قتاد بته بتاور
های قد دینی و سن های ارزنده اخ قی ب یاری
مر ختون
از اقشار جا عه با آگاهی از ضرورت ت یه
سالت داوطلب اهتدای ایتن تاده حیتات بختش تی
باشند .ب ياری از رد نن اوند تا بدانند چته يتزان
خون در بدن خود دارنتد .در واقتع حنتت ختون بتدن
انند وزن بدن از فردی به فرد دي تر فتاوت
درس
اس و قدار آن تتا حتدود زيتادی بته بزرگتی ج ته و
ی دارد ا ا در نموا ی تتوان گفت
جن ي ب
ً
حدودا بين  4تا  6لي ر ختون در
بيش ر بزرگ االن دارای
بدن خویش ه ند .هر داوطلب واجد شرای در هتر
نوب اهتدای ختون حتدود  10درصتد از حنتت ختون
خویش را اهدا ی نمایتد ته بترای وی هتیر ضترر و
زیانی نخواهد داش  .تما ی را ز اهدای ختون بترای
اهدای خون شراينی را در نار ی گيرند .بعضی از اين
فترد اهتدا ننتده ختون و
شراي بخاطر حفج س
گيرنده خون در نار
برخی دي ر به ناور حفج س
گرف ه شده انتد .پزشتم پتيش از اهتدای ختون هتر
داوطلتتب را بررستتی تتی نمایتتد .ايتتن بررستتی شتتا ل
صاحبه درباره ی سوابق پزش ی و رف ارهتای فتردی و
نیز اننا عاينه ی باشد .در صورتی ته فترد تمتا ی
شراي الز برای اهدای خون را داش ه باشد ي توانتد
خون اهدا كند.
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اهداکنندگان خون:
انی ه ت ند ته بصتورت
اهدا نندگان داوطلب
ادی بادرت به
ا ً داوطلبانه و بدون چشمداش
اهدای خون خود نموده و در قبال آن چيزی درياف
نمی نند .ان يزه ی اصلی اين افراد مم به دي تران
اس  .اهداي ختون داوطلبانته ناستب تترین روش
تا ين خون سالت ي باشتد .ا تروزه ستاز ان ان قتال
ته بتا آ توزش هتای عمتو ی و
خون ف خر اس
فرهنگ سازی هم انی شناسایی جمعی های سالت
تقوی ان یزه های ان ان دوس انه آ وزش پرهیتز از
رف ار های پرخنر و باالخره تشویق به اهتدای تنات
خون ورد نیاز را از داوطلبتان آگتاه و صتادا اهتدای
خون تا ین نماید.
انی ه ند ه ه در يتم
مر
اهدا نندگان
دوره يم ساله حداقل  2بار خون اهدا نموده و فواصل
نوب های اهدای خون آن ا م ر از یم سال باشتد.
ثاب شده اس اين گروه سالت ترين و قابتل اع متاد
تتترين گتتروه داوطلبتتان را تشتت يل تتی دهنتتتد.
تئولی پت یری
مر آگاهانه و با
اهدا نندگان
همنوعتتان و جا عتته
اج متتاعی همتتواره بتته ست
ت مر ختون
خویش تی اندیشتند .اهدا ننتدگان
صادقانه و صبورانه در راحل خ لتف اهتدای ختون
ت مر ختون
شای ت ه دارنتد .بتا اهتدای
شار
همواره در هر ز ان قتدار تافی ختون از هتر گتروه
رفع نیاز های بیماران در دس ر خواهد
خونی ج
بود و اطمینان از نخایر تافی ختون حاصتل خواهتد
بیش ری در تا ین
مر شار
آ د .اهدا نندگان
فراورده های خونی در شرای بحرانی دارند .داوطلبان
مر ختون بته واستنه اطت ا از شترای و
اهدای
تنربه ی راحل خ لف اهدای خون و نیز با آگتاهی
و پرهیز از رف ار های پر خنر و همانین بررسی هتای
پزش ی و آز ایش اهی رر در هر بار اهدای خون از
سالت ترین اهدا ننتدگان ختون بتوده ته در ارتقتای
فرآورده های خونی نقتش حیتاتی ایفتا تی
س
مر بواسنه سوابق عدد در
نمایند .اهدا نندگان
اهدای خون با ارائته تنربیتات ن ترش و باورهتای
ب و ارزنده خویش در ترویج این نیتاز حیتاتی در
توثری
یان اقشتار خ لتف جا عته نیتز شتار
مر خون و
خواهند داش  .ا روزه افزایش اهدای
مر خون از شاخص های ت توسعه
اهدا نندگان
و تع د اج ماعی هر جا عته ای تی باشتد .در حتال
حاضر با توجه به تغعر روش زندگی افزایش بیمتاری
ها اس فاده از روش هتای نتوین جراحتی گ ت رش
را ز در انی افزایش تخ های فعال بیمارس انی و
ارتقاء روش های تشخیصی و در ان بیماری ها؛ نیتاز
به خون و فرآورده های آن افزایش یاف ه به طوری

بیش ر اقشار خ لتف
ه این نیاز روز افزون شار
مر به این ا تر خداپ تندانه و
جا عه را در اقدا
حیاتی اج ناب ناپ یر ی نماید .بترای تتا ین ختون
.
افی یم بار اهدای خون افی نی
شرایط عمومی اهدای خون:
سن  ۱۸تا  ۶۰سال (اهدا نندگان
رعای ت

تعتتداد نوب ت

(آقایان4نوب

مر تا  ۶۵سال)

هتتای اهتتدای ختتون درستتال

در سال و بانوان  ۳نوب

در سال)

حداقل وزن  ۵۰یلوگر
پرهیز از رف ار های خاطره آ یز و غیر ب داش ی

داش ن س
رعای

عمو ی ج مانی و روانی

حداقل فواصل اهدای خون به یزان  ۸هف ه

در ز ان راجعه به پای اه های اهتدای ختون تارت
لی خویش را ب مراه داش ه باشید.
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فواید اهدای خون:

دی ران را مم خواهتد ترد تتا زنتده و ستالت
بمانند.
عمتو ی
ن را مم خواهد رد ته از ست
ج مانی و نشاط روانی برخوردار باشت.
فرص ی اس تا نقش وثر خویش را در حفتج
جا عه ای ه ختود و ختانواده ا
و ارتقا س
عضوی از آن ه یت ایفا نمایت.
وجب اهش بروز س ه های قلبتی و تعتدیل
غلا خون در ن ی شود.
ضروری اس چون نیاز به خون همیشه ه
و خون جای زینی ندارد.
فرص ی اس تا ورد بررسی های پزشت ی قترار
گیر .
ته از دی رانتی ته
به وق نیاز ان ااری اس
سالت ه ند داریت.
ته در قبتال
وظیفه ای است
به وق س
دی رانی ه بیمار ه ند داریت.
نتتالی استت تتتا از ختتد ات شتتاوره ای و
ی ب ره ند گرد .
اط عات رتب با س
پایبنتتدی بتته ارزش ت ای واالی دینتتی ان تتانی و
اخ قی اس .
ی.
توفیقی اس برای ش ر نعم س
با تا ین فراورده های سالت خونی ست یت شتدن
در خود فایی لی اس .
تئولی پت یری همیتاری توستتعه و
نشتان
تع د اج ماعی اس .
ا انی هم انی و همیش ی برای مایز بتودن
اس .
ل راحتل اهتدای ختون ( پت یرش – عاینته
پزش ت ی – ختتون یری – اس ت راح و پ ت یرایی )
حدود  4۵دقیقه طول ی شد .تصور این ه صر
ی اع وق و اهدای اند ی از خون ی توانتد
جان چند نفر را ننات دهتد صتر آن وقت بتا
وجود تما گرف تاری هتای روز تره بته اح تا
خوب مم به همنوا و جلب رضای حق تعالی
حقیق ا ی ارزد.

فراورده های خونی:

خون ی تواند بته صتورت ا تل و يتا پتس از

جداسازی اجزاء خ لف بصورت فرآورده های آن
صر

شود .بیمتاران بنتدرت بته تمتا ی اجتزای

خون ا تل اح يتاج دارنتد .بنتابراين است فاده از

فرآورده های خونی بدليل اثرات در تانی ب تر و
عوارض م ر بر صر
همانين ا

خون ا ارجحي

دارد و

ان اس فاده چند بيمار از يم واحتد

خون فراهت ی شود .با ت یه فرآورده های خونی
از هر واحد خون اهدایی

تی تتوان جتان چنتد

بیمار راننات داد .
انواع فرآورده های خونی عبارتند از:
گلبول های قر ز فشرده پ سما پ

فتا ور

انعقادی ( رايو ) .بنابراين چ تار فترآورده از يتم
واحد خون ی تتوان ت يته نمتود ته هتر تدا
نناتبخش جان ان ان بیماری خواهد بود .

