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 نقش مراکس درمانی در بحران
 

تاسٍّای ػلوی ٍ اجزایی دٍلت در ّای ػلَم پشؽکی، تؼٌَاى ّا ٍ داًؾکذُدر تحج هذیزیت تْذاؽت ٍ درهاى در تحزاى، داًؾگاُ
ّای ػلوی ٍ تخؼ تْذاؽت ٍ درهاى، در ؽزایط تحزاى اس جایگاُ ٍیضُ تزخَردارًذ. ایي تذاى هؼٌاعت کِ تا کوک گزفتي اس ظزفیت

ػولیاتی ایي عاسهاًْا، تتَاى کٌتزل ٍضؼیت اضطزاری را تذعت گزفت. در تحزاى ّذف اٍلیِ هذیزیت عاسهاًذّی ؽذُ حَادث در 
هاى طالیی ّز حادحِ تِ هٌظَر تِ حذالل رعاًذى هزگ ٍ هیز ًاؽی اس فجایغ اعت. در ایي راعتا هذیزیت اًثَُ هجزٍحاى ٍ تؾکیل ٍ س

ّا اعت، چزا کِ تِ دلیل ّای اهذاد تا اعتفادُ اس ًیزٍّا ٍ تجْیشات هَجَد در هٌطمِ تطَر ػوذُ تز ػْذُ داًؾگاُعاسهاًذّی تین
ّای ًاؽی هزگ ٍ هیز ٍ ًاتَاًی ؛ّای ٍاکٌؼ عزیغ، کِ تتَاًٌذ در سهاىاجزایی کافی، ایجاد ٍ عاسهاًذّی تیندعتزعی هٌاعة ٍ تَاى 

ّای ایي تخؼ هوکي اعت. هزاکش ذ، تخَتی اس طزیك پتاًغیلٌالوللی تزعاًاس حَادث را تِ حذالل ٍ یا تِ هیشاى اعتاًذارد ٍ تیي
 رگیز در ٌّگام ٍلَع حَادث غیزهتزلثِ، ًیاسهٌذ ٍجَد تزًاهِ هذٍى هماتلِ تا حَادث ّغتٌذ. ّای دتزیي عاسهاىدرهاًی، تِ ػٌَاى افلی

ّا در رعیذگی تِ هقذٍهیي تز ّیچ کظ پَؽیذُ ًیغت، اها اگز خَد تیوارعتاى دچار حادحِ ؽَد ًمؼ تؼییي کٌٌذُ تیوارعتاى
ادُ ارائِ خذهات درهاًی تِ هقذٍهیي خارج اس تیوارعتاى چگًَِ هیتَاى ّن تِ هقذٍهیي ٍ تیوارعتاى ّوشهاى کوک کزد ٍ ّن آه

ّا در ٌّگام ٍلَع عَاًح ّای درهاًی تاػج ًاپایذاری ػولکزد آًْا خَاّذ ؽذ. تیوارعتاىؽذ. تایذ لثَل کٌین ًاپایذاری عاختواى
ِ عایز عاختواًْاعت، اها ػولکزد آًْا در ای تزخَردارًذ. سیزا، اگز چِ عاختواى ایي هزاکش ؽثیلزسُ اس اّویت ٍیضُطثیؼی، تَیضُ سهیي

 ٌّگام ٍلَع تحزاى، تغیار حائش اّویت اعت. 
ؽًَذ ٍ تِ عَی گزدد، هزدم تِ خذهات تْذاؽتی درهاًی ًیاسهٌذ هیدر ّز حادحِ غیزهتزلثِ کِ سًجیزُ سًذگی ػادی گغیختِ هی

ػلت ٍجَد هؾکالتی، ایٌگًَِ الذاهات تا تاخیز ٍ تِ فَرت آٍرًذ، ٍلی هؼوَال تِ هزاکش ارائِ دٌّذُ ایٌگًَِ الذاهات ّجَم هی
تَاى ًمؾِ ًظوی ؽذ. اها هیتَاى هاًغ اس آؽفتگی ٍ تیؽَد، در دلایك اٍلیِ یک تقادف تشرگ یا تحزاى، ًویًاهطلَب ارائِ هی

اس حَادث جْت دریافت خذهات هؼالجِ ٍ فؼالیت ّز تحزاى را در سهاى کَتاُ داؽت. تٌاتزایي تؼذاد تغیار سیاد ٍ ٍالؼی هجزٍحیي هتاحز 
درهاًی خَاّذ ؽذ. در  –درهاى تز هزاکش درهاًی فؾار آٍردُ، کِ ایي حجن تغیار سیاد هزاجؼیي تاػج کاّؼ کیفیت خذهات پشؽکی 

زاى ؽزایط غیزهتزلثِ هذیزیت تْذاؽتی درهاًی دارای حغاعیت ٍ ٍیضگی خاؿ خَد خَاّذ تَد. ٍ هذیزیت کزدى فحیح ٍ کٌتزل تح
ّای حغاط ٍ هذیزیت تحزاى اس ٍظایف اجتٌاب ًاپذیز گیزی در هَلؼیتتَاًذ اس تثذیل ؽذى آى تِ فاجؼِ جلَگیزی ًوایذ. تقوینهی

 کادر تْذاؽتی درهاًی اعت.
هذیزیت ٍ ارائِ خذهات درهاًی تیوارعتاًی تَعط تین اضطزاری ٍ گزٍّْای تؼییي ؽذُ ؽاهل پشؽک ػوَهی، جزاح ػوَهی، 

(، هتخقـ چؾن، جزاح هغش ٍ اػقاب، هتخقـ تیَْؽی، هتخقـ ENTداخلی، هتخقـ گَػ ٍ حلك ٍ تیٌی) هتخقـ
ارتَپذی، هتخقـ اٍرٍلَصی، هتخقـ پَعت، دارٍعاس، هتخقـ ػلَم آسهایؾگاّی، هتخقـ رادیَلَصی، کارؽٌاط فیشیَتزاپی، 

 گیزد. ػلَم آسهایؾگاّی، تکٌغیي دارٍیی ٍ تْیار اًجام هی پزعتار، تکٌغیي اتاق ػول، تکٌغیي تیَْؽی، تکٌغیي رادیَلَصی، تکٌغیي
فٌی ٍ اجتواػی ٍ اًغاًی خَد اس اتتذا تا اًتْا، اس تزکیثی پیچیذُ ٍ گًَاگَى  –خذهات تْذاؽت ٍ درهاى تِ ٍاعطِ هاّیت ػلوی 

هتؼذد، ٍ اس عطَح علغلِ هزاتثی هختلف ّای ّا ٍ تخقـّای هختلف فؼالیتی تزخَردارًذ، ٍ ایي ًظام تا اعتفادُ اس هْارتدر سهیٌِ
ّای پضٍّؾی ّای هٌْذعی ٍ ػلَم، ٍ ٍاتغتگی تِ تغیاری اس سهیٌِّا ٍ ؽاخِتزد. اعتفادُ اس تغیاری اس رؽتِکار خَد را تِ پیؼ هی

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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ٍ جاری عٌگیي ٍ ّای حاتت ّای کارتزدی هتٌَع، پزعٌل آهَسػ دیذُ دائن ًیاسهٌذ آهَختي، ٍ عزهایِ گذاریًاهحذٍد ٍ سهیٌِ
-تزداری ٍ هذیزیتریشی طزاحی، عاخت ٍ تْزُّای تزًاهِهقارف لاتل تَجِ هَاد ٍ هقالح ٍ اًزصی، اس خقایقی ّغتٌذ کِ هذیزیت

عاسًذ. چٌیي هغایل ٍ هؾکالتی ّای فزاٍاى هَاجِ هیّای پشؽکی، پزعتاری ٍ اداری هزاکش تیوارعتاًی را تا هؾکالت ٍ پیچیذگی
ٍ تْن تخؼ، جش در یک عیغتن تا ًظام چٌذ تخققی یکپارچِ ذ کِ ارائِ خذهات تیوارعتاًی فحیح، کاهل ٍ رضایتؽًَهَجة هی

 پیَعتِ هوکي ًثاؽذ.
-یکی اس هؾکالت اعاعی کِ هزاکش تْذاؽتی ٍ درهاًی، تخقَؿ تیوارعتاًْا در ٌّگام تزٍس حَادث غیزهتزلثِ تا آى رٍتزٍ هی

تِ هٌظَر هماتلِ تا حَادث ٍ آهادُ عاسی تیوارعتاى ٍ آهَسػ پزعٌل تزای کٌتزل تحزاى تَعط هذیز ریشی فحیح ؽًَذ، ػذم تزًاهِ
ؽَین، ػذم تؼادل تیي ًیاسّا ٍ هٌاتغ در دعتزط هٌطمِ تاؽذ. اس جولِ هَاردی کِ در ٌّگام تزٍس حَادث تا آى رٍتزٍ هیتیوارعتاى هی

 کٌذ. یت هطلَب را تا خطز هَاجِ هیخَاّذ تَد کِ ایي اهز ارائِ خذهات پشؽکی تا کیف
عاسهاًذّی ػولیات تیوارعتاى تایذ در ّواى هکاى تا ّواى کارکٌاى کِ در سهاى ػادی در تیوارعتاى فؼالیت دارًذ، اًجام پذیزد. 

اعة داؽتِ ٍ ایي اهز تذاى هؼٌاعت کِ ّوِ چیش در تیوارعتاى تایذ تحت ؽزایط هتفاٍت ٍ ٍضؼیت دؽَار ٍ غیز ػادی، ػولکزدی هتٌ
ًوایذ، السم اعت ػَاهل دخیل در ایوٌی هزاکش تیٌی ًثَدُ ٍ تذٍى اطالع لثلی تزٍس هیتاؽذ. اس آًجا کِ حَادث غیزهتزلثِ لاتل پیؼ

 ّا هَرد ؽٌاعایی لزار گیزد. درهاًی ٍ تیوارعتاى
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