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 خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 مؤسسـۀ  تمقررا و قوانین اصالح قانون 3مادة یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 عیین،ت وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد

  .دارد عهده به را ایران) رسمی( ملی استانداردهاي نشر و تدوین

 نظـران  صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین

 بـا  همگـام  وکوششـی  شـود  مـی  انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی، مؤسسات و مراکز

 صـاحبان  منصـفانۀ  و آگاهانه مشارکت از که است ريتجا و فناوري تولیدي، شرایط به توجه با و ملی مصالح

 تخصصـی،  و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان کنندگان،مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق

 بـراي  ایـران  ملـی  اسـتانداردهاي  نـویس  پـیش  .شـود  مـی  حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها،

 و نظرها دریافت از پس و شودمی ارسال مربوط فنی هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی

 )رسـمی ( ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها

  .شود می منتشر و چاپ ایران

 شده عیینت طضواب رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ کنند می تهیه

 ملـی  ارداسـتاند  در شـده  نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی ترتیب، بدین .شود می

 تصـویب  بـه  دهـد مـی  تشکیل استاندارد سهمؤس که مربوط استاندارد ملی کمیتۀ در و تدوین 5 شمارة ایران

  .باشد رسیده

 کمیسیون ISO(1(استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 عنـوان  بـه  و اسـت  )OIML(3 قـانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان و )IEC(2الکتروتکنیک  المللی بین

 ملـی  اسـتانداردهاي  تـدوین  در .کنـد  مـی  فعالیـت  کشور در  CAC(5(غذایی  کسکد کمیسیون 4رابط تنها

 صـنعتی  و فنی علمی، پیشرفتهاي آخرین از کشور، خاص هاي نیازمندي و کلی شرایط به توجه ضمن ایران

 .شودمی گیريبهره بینالمللی استانداردهاي و جهان

 حمایت براي قانون، در شده بینی پیش موازین ایترع با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 و محصـوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  عمـومی،  و فـردي  ایمنـی  و سـالمت  حفظ کنندگان، مصرف از

 تولیـدي  محصـوالت  براي را ایران ملی استانداردهاي از بعضی اجراي اقتصادي، و محیطی زیست مالحظات

 بـه  توانـد  مـی  مؤسسـه  . نمایـد  اجباري استاندارد، عالی شوراي بتصوی اب وارداتی، اقالم یا / و ر کشو داخل

 آن بنديدرجه و صادراتی کاالهاي استاندارد اجراي کشور، محصوالت براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور

                                                
 ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 مؤسسـات  و زمانهـا  سـا  خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین . نماید اجباري را

 مـدیریت  و کیفیـت  مـدیریت  هـاي  سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، نۀزمی در فعال

 گونـه  ایـن  استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی( کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست

 ازاحـر  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیـابی  ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

 بـین  دسـتگاه  ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط

 کـاربردي  تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی( کالیبراسیون یکاها، المللی

 .است سهمؤس این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي

  

  »بازتوانی روانی در بالیا و فوریت ها«استانداردتدوین کمیسیون فنی 

  

  نمایندگیسمت و/ یا   رئیس: 

  نام خانوادگی ، نام

  (مدرك تحصیلی)

  

دکتر احمد حاجبی (متخصص 

  روانپزشکی)

    دبیر:

  نام خانوادگی ، نام

  (مدرك تحصیلی)

  

علی اسدي (کارشناس ارشد 

  روانشناسی بالینی)

    ): (اسامی به ترتیب حروف الفباضاءاع

  نام خانوادگی ، نام

  (مدرك تحصیلی)

  

  مهندس شیرزاد (  )

دکتر علی اردالن ( دکتري تخصصی 

  اپیدمیولوژي)

(کارشناس ارشد رفاه نرگس روحی 

  اجتماعی)
  حسین رزازاده (  )                                     

  نشناسی بالینی)صدیقه خادم (کارشناس ارشد روا                                                    

  نی)اسی بالیوانشنرعلی بهرام نژاد (کارشناس ارشد                                                    

  ی)دکتر محمدتقی یاسمی (متخصص روانپزشک                                              

  وانشناسی)رمحمدرضا غفارزاده ((کارشناس ارشد                                                 

 شهال باشتی (کارشناس ارشد روانشناسی)                                      
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 فهرست
 صفحه

 ج استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

  د  استاندارد تدوین فنی کمیسیون

  و  پیش گفتار

  ه  مقدمه

  1  و دامنه کاربرد هدف      1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 5  

  

  

  

  

  

  

  

  پیش گفتار

  

وسـط  ت مربـوط  هـاي  درکمیسـیون  آن نـویس  پیش که " بازتوانی روانی در بالیا و فوریت ها " استاندارد

مـدیریت بحـران و وزارت بهداشـت درمـان و      سـازمان  / ایران تحقیقات صنعتی و استاندارد (مؤسسۀ

 .............اسـتاندارد  ملـی  کمیتـۀ  اجالس ....................... در و شده تدوین و یهته  )آموزش پزشکی

 و قـوانین  صـالح ا قـانون  3 مادة یک بند استناد به اینک ، است گرفته قرار تصویب مورد ............... مورخ

 ایران ملی استاندارد نعنوا به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ

   .شودمنتشر می

دمات، خـ  و علـوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ براي

ایـن   تکمیل و اصالح براي که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي

بنـابراین،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر یدتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره باید
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  مقدمه:

 مى برجاى خود، تأثیر تحت جوامع در را متفاوتى خسارات و ها آسیب جهان، سراسر در طبیعى، حوادث

 اجتماعى و اقتصادى هاى زیرساخت نابودى موجب تواند می نیز پیامدهایى چنین دامنه و گذارند؛ وسعت

 خشکسالى، شامل طبیعى انواع رخدادهاي متمادي سالیان طى .گردد ها انسان میر و همچنین مرگ و

 نسنگی هاى هزینه ایجاد با و نموده تحمیل وامع انسانیج بر را مخربی تأثیراتغیره و لرزه زمین و سیل

 مهمترین از یکى اما. اند ساخته مواجه تأخیر بارا  توسعه رشد به رو انسانی، روند نیز و اجتماعى اقتصادى،

 می که است انسانى آالم ترمیم و ها خسارت جبران براى جامعه کشیدن به چالش حوادث، این آثار

 .نمایند فراهم نیز فتهیا توسعه و پایدار اى جامعه ساخت و ریزى براى پى را فرصت بهترین توانند

 آسیب، به منجر حوادث از ناشی آثار کاهش جهت در را فرصت بالقوه این که راهکاري تنها بنابراین،

اندرکاران نظام سالمت براي بهبود شرایط بازماندگان بالیا کلیه دست.است بازتوانی رویکرد نماید، می بالفعل

اجتماعی بازماندگان و حفظ و ارتقاء -میان بهبود وضعیت روانیکار برند. در این تمام همت و تالش خود را به

از  طلبد.رود که ضرورت توجه مسئوالن را میشمار میترین ابعاد سالمت بهسالمت روان افراد یکی از مهم

، افسردگی اساسی، 1اختالل استرس پس از سانحهمی توان به وقوع حوادث  جمله شایعترین اختالالت بدنبال

  می توان اشاره کرد. اضطرابی اختالالت

 

  

                                                
1 Post Trauma Stress Disease 
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  عنوان استاندارد

  و دامنه کاربرد هدف  1

روانى  اىه ضربه از پس که استشناختى روان هاى تعیین الزامات حمایت استاندارد این تدوین هدف از

 طوفان و سیل ه،زلزل مانند طبیعیبالیاي حادثه ناشی  شوك و نزدیکان مرگ دماننحواوث یا بالیا  از ناشى

 و دتم مدت، میان کوتاه دوره درسه شناختى روان بازتوانى فوق، هدف به دستیابى منظور به .ستا

   . شود ىم انجام به منظور احساس امنیت، یادبود و سوگواري و اتصال مجدد مرحله سه طى و بلندمدت

  این استاندارد در مورد آسیب دیدگان، امدادگران و مسئوالن کاربرد دارد.

 مانند زندگی هاي بحران و افراد جسمانی سالمت تأمین چارچوب در ارائه خدمات مورد در دارداستان این 

 کاربرد ساخت و همچنین حوادث و بالیاي انسان عادي شرایط درو نزدیکان،  ، فرزندانمرگ والدینطالق، 

  .ندارد

ندگان در سالمت مصرف کنمنی و تمام ابزار و وسایل که در شرایط بحران استفاده می شود و با ای -هشدار

 اشد.ارتباط است باید با استانداردهاي مربوط تعیین شده توسط مراجع ذیصالح مطابقت داشته ب

  

  یمراجع الزام     2

 ترتیب بدین است، شده رجوع آنها به استاندارد این متن در که است مقرراتی حاوي زیر الزامی مدارك

نظر،  تجدید /و چاپ تاریخ داراي مراجع مورد در .شود می محسوب استاندارد این از جزئی مقررات آن
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 این ذینفع کاربران است بهتر معهذا نیست، نیاز مورد مدارك این بعدي نظرهاي و تجدید ها اصالحیه

 قرار بررسی مورد نیز را زیر الزامی مدارك نظرها، تجدید و ها اصالحیه کاربرد آخرین امکان استاندارد

 .است نظر مد شده، ارجاع الزامی مدارك آن نظر تجدید یا /و تاریخ چاپ بدون مراجع مورد در دهند.

  :است الزامی استاندارد این کاربرد براي زیر مراجع از استفاده

  .ــاران ــی اردالن ع و همک ــه مل ــا    برنام ــت ه ــا و فوری ــالمت در بالی ــام س ــخ نظ ــران:پاس وزارت  . ته

 1394بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

  

 زارت همکـــاران. بـــازتوانی روانـــی حـــوادث طبیعـــی: اصـــول و رویکردهـــا. تهـــران: و اردالن ع و

 1393بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

 حران. ریت باردالن ع و همکاران. طرح جامع ملی بازتوانی در حوادث طبیعی. تهران: سازمان مدی

1391 

  .ت ران: وزار. تهــوریــت هــادر بالیــا و ف بهداشــتیپاســخ  برنامــه ملــی عملیــاتاردالن ع و همکــاران

 1390بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

 موسسه ت ها و کمک هاي اولیه روان شناختی در حوادث و سوانح. یزدي ع. حمای-ناصحی ع و باقري

 1389آموزشی عالی علمی کاربردي هالل ایران، 

   ـ اجتمـاعی در  -یمتقی پور ي، بهرام نژاد ع، محمودي قرائی ج، امین اسماعیلی م. حمایت هـاي روان

وزش بالیا و حوادث غیرمترقبـه (ویـژه معلمـان و مشـاوران مـدارس). وزارت بهداشـت، درمـان و آمـ        

  1383پزشکی، 

 الیا و حوادث غیرمترقبـه  اجتماعی در ب-دهباشی ط، یاسمی م، ایمن اسماعیلی م. حمایت هاي روانی

  1383(ویژه مددکاران اجتماعی). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
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     ــر ــماعیلی م، محســنی ف ــین اس ــی ل، ام ــوهی حبیب ــانی ب، ک ــزاوه ن، قرب ــدوي ه  یاســمی م، مه

ــی  ــاي روان ــت ه ــاعی در ب-س. حمای ــومی).   اجتم ــکان عم ــتن پزش ــه (م ــوادث غیرمترقب ــا و ح الی

 1383وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

  اوه ن،  یاســـمی م، فـــرج پـــور م، ســـردار پورگـــودرزي ش، امـــین اســـماعیلی م، مهـــدوي هـــز

 الیـا و حـوادث  اجتمـاعی در ب -حمایـت هـاي روانـی    علیزادگان ش، بهـرام نـژاد ع، بـوالهري جعفـر.    

ــکی،      ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــتی). وزارت بهداش ــدیران بهداش ــی م ــتن آموزش ــه (م  غیرمترقب

1383 

  ــاقري ــمی م، ب ــ-یاس ــماعیلی م.  ی ــین اس ــی زدي ع، ام ــاي روان ــت ه ــاعی در ب-حمای ــا و اجتم الی

ــوادث غیرمتر ــکی،      ح ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــورزان). وزارت بهداش ــی به ــتن آموزش ــه (م قب

1383 

  

  فیاصطالحات و تعار3 

 در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود.

 بالیا   3-1

ا یتصادي که منجر به خسارات و اثرات سوء گستره انسانی، اق از هم گسیختگی جدي عملکرد یک جامعه

  .اخلی استنابع دبطوري که تطابق با آن فراتر از توانایی جامعه تحت تاثیر با اتکا بر ممحیطی می شود. 

  بالیاي طبیعی 3-2

ل، لزله، سیزانند سوانحی که در نتیجه عمل نیروهاي طبیعی بوجود آمده و انسان در ایجاد آن نقشی ندارد م

  آتشفشان، طوفان و گردباد، سقوط بهمن، خشکسالی و گرمازدگی و ...

  

  بالیاي انسان ساخت 3-3
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وزي، گ، آتش سپیوندند. مانند جنطور عمدي یا غیرعمدي به وقوع میکه توسط انسان به بالیا و حوادثی

  بار و.... .حوادث جاده اي، نشت مواد رادیواکتیو، حوادث خشونت 

  الیاي انسان ساخت در دامنه کاربرد این استاندارد نیست.ب -یادآوري

  امدیریت بالی 3-4

هکارها، راي راکارگیري تصمیم هاي اجرایی، سازمانی، عملکردي و ظرفیت ها به منظور اجه فرایند منظم ب

  یا است.ل بالسیاست ها و ظرفیت هاي ارتقا یافته تطابق، با هدف کاستن اثرات سوء مخاطره ها و احتما

  

  

  روانی بازتوانى 3-5

 مورددر حادثه، شوك و نزدیکان مرگ از ناشىروانى  هاى ضربه از پس که شناختى روان هاى حمایت

 رگیرىس از دیده، آسیب جمعیت نمودن توانمند هدف بامسئوالن،  و امدادگران نیز و دیدگان آسیب

 همزمان، و هگرفت انجام حادثه، از پیش شرایط به آنان زندگى الگوهاى بازگرداندن و رایج هاى فعالیت

  کند. مى مفراه جامعه براى را پایدار توسعه فرصت

  

  

     )ASD( استرس حاداختالل  3-6

زا همراه با تهدید به مرگ یا آسیب جدي به سالمت اي آسیبحادثه، یطی که فرد مستعدشرا ناشی ازاختالل       

از  یا برخی ا همهبخود و یا دیگران را تجربه کرده باشد و به دنبال این تجربه احساس ترس و وحشت شدید همراه 

 ا تجربه کند:زیرر عالیم

 احساس کرختی و بی تفاوتی هیجانی 

 کاهش آگاهی از محیط اطراف 

  احساس عدم واقعیت خود و یا احساس عدم واقعیت دنیاي پیرامون 

 فراموشی روانزا 

 احساس مرگ و مردن 

 طپش قلب شدید 
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  بی قراري 

 

 

  اختالل استرس پس از سانحه 3-7

شدید  زايآسیب زا وکه پس از مشاهده، تجربه مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس سندرمی شانگان یان

  .منجر شود تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جديدهد که میروي می

   دیده آسیب 3-8

گردیده  محروم که در اثر حادثه اي از ادامه زندگی سالم خود از نظر روانی، خانوادگی و اجتماعی شخصی

  کند.شرایط بحران را تجربه می ربه عبارت دیگاست. 

 ؟؟حمایت روانی  امدادگران 3-9

 روانی با ابلهادگران حمایت روانی کسانی هستند که با اقداماتی ضمن ایجاد آمادگی در مردم جهت مقامد

 فع تنشها)زا، سبب پیشگیري از بروز تنشهاي روانی(در حد امکان) و مقابله صحیح با آنها(رحوادث استرس

ر ایستی حضوبله و بازسازي) بگردند؛ بنابراین در تمامی محورهاي مدیریت بحران(پیشگیري، آمادگی، مقامی

  فعال داشته باشند. 

 

  اجتماعی در بالیا -حمایت هاي روانی 3-10

کند به  ا کمکفرآیندي که در راستاي تامین سالمت روانی آسیب دیدگان سوانح انجام می گیرد تا به آنه

جام دهند خوبی ان ا بهود رطور موثر خود را با فشارهاي روانی ناشی از سوانح سازگار نمایند، کارهاي روزانه خ

  .د برگردددي خوو با افراد خانواده و محیط خود ارتباط مناسب برقرار کنند و بعد از مدتی به زندگی عا

  

  اجتماعی-تیم حمایت روانی 3-11

اي  شامل روان پزشک، روان شناس و در صورت لزوم مددکار اجتماعی که پـس از وقـوع هـر سـانحه     گروهی

  اجتماعی را در منطقه به افراد آسیب دیده ارائه می دهند. – خدمات حمایتی روانی
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 روانی مراحل بازتوانی 4

  

  شود:می  انجام مرحله ذیل  سه طى  شناختى روان بازتوانى

  مدت کوتاهبازتوانی روانی  4-1

   جتماعیا-علمی مشورتی حمایت هاي روانی تشکیل کمیته حمایتی 4-1-1

ي یابـد بـرا   هداشت روان تا مدت زمـان طـوالنی بعـد از رخـداد بـال ادامـه مـی       با توجه به آنکه ارائه خدمات ب

ظـارت و  نهماهنگی برنامه ریزي و اجراي عملیات پاسخ نیاز است کمیته علمی مشورتی در این زمینـه تحـت   

الحیت پیگیري سازمان مربوط تشکیل گردد. اعضاء کمیته از بین افرادي انتخاب خواهند شـد کـه واجـد صـ    

  اراي تجربه در زمینه دخالت در بالیا باشند.  علمی و د

اشت، ریاست کمیته به عهده  مسوول کشوري حمایت روانی اجتماعی دعضو خواهد  5-7این کمیته 

  باشد. سایر اعضاء عبارتند از:در بالیا می

 ، یک نفر روانشناس بـالینی (حـداقل  خصص پزشکی اجتماعییک نفر روانپزشک، یک نفر مت -

گـر  ییک نفر مددکار اجتماعی (حداقل کارشناس ارشد) و یک تـا دو نفـر د   کارشناس ارشد)،

  به ضرورت و انتخاب رئیس کمیته.

  شرح وظایف این کمیته عبارتند از:  

وابط ضـ برنامه ریزي جهت انجام مداخالت در بحران روانی اجتماعی پس از بالیـا بـا رعایـت     -

  )شماره یک پیوستس بر اسا( مندرج در برنامه کشوري حمایت روانی اجتماعی

 هاي حمایت روانی اجتماعی در بالیا   نظارت و ارزشیابی عملکرد کمیته -

 انجام پژوهشهاي کاربردي و نیازسنجی -

  ایبال تیریدر مد حمایتهاي روانی و اجتماعیخدمات  هیارا 4-1-2

  اجتماعی -آموزش مداخالت حمایت هاي  روانی 4-1-2-1
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قدم بر میشگیري سالمت روان در بالیا است. با توجه به این اصل که پکارکردهاي حوزه آموزش از مهمترین 

 امه ها وت برندرمان است، هزینه براي آموزش به نوعی سرمایه گذاري است. در حوزه سالمت روان الزم اس

  دستورالعمل هاي ملی و محلی به شکل سالیانه به کارشناسان آموزش داده شود. 

  

  سئولین و مدیران  آموزشی براي مالزامات محتوي  3-1-4

  : استشامل موارد زیر این الزامات 

 ماعیاهمیت و ابعاد مشکالت روانی در بالیا و تبلیغ اثر بخشی مداخالت روانی اجت تشریح -

 و داخلی در مورد مداخالت روانی اجتماعی در بالیا تجربیات قبلی جهانی نتایج -

 ترسبا اس تر خود براي مقابله موثرهاي عملی براي کنترل به چگونگی مقابله با استرس و تکنیک -

 ه کارگاهربوط ب، اطالعات مدر بالیا سازمانها در امر سالمت روانبا توجه به همپوشانی شرح وظایف   -

 مربوطه به پیوست الف مراجعه کنید. در جداولباید هاي آموزشی 

  جتماعیا-مدرسان کارگاه هاي حمایت هاي روانیالزامات  4-1-4

رف مراجع دوره هاي ذیربط را گذرانده و از ط اجتماعی باید-هاي روانی مدرسان کارگاه هاي حمایت

 به پیوست ب مراجعه کنید. ذیصالح تایید صالحیت شده باشند.

  

  ارزیابی اولیه شرایط منطقه آسیب دیدهونیاز سنجی   4-1-5

  در خصوص منطقه آسیب دیده انجام شود.الزم است نیاز سنجی اولیه 

  ام شود:هاي زیر انج در قالب فرم ها و چک لیست هاي مندرج در پیوست لیهوارزیابی او نیاز سنجی

  سال) 15مخصوص افراد باالي  PTSDی پرسشنامه ارزیاب(پیوست پ  4-1-5-1

  )ت عمومیپرسشنامه  ارزیابی سالم( پیوست ت4-1-5-2

  )بهداشت روان  افراد جامعه پرسشنامه بررسی نیازهاي(پیوست ث 4-1-5-3

   )پرسشنامه نیاز سنجی( ج پیوست4-1-5-4
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  )وي در بازماندگان ناشی از بالیاپرسشنامه استرس هاي ثان( پیوست چ4-1-5-5

  

  مدت بازتوانی روانی میان 4-2

  غربالگري  4-2-1

 1انجام غربالگري ها را دارند،اولین گام در جهت تشکیل گروهها تعیین افرادي که نیاز به شرکت در این گروه

  .است

  .انجام پذیرد هبر اساس فرم پیوست فراد آسیب دیده اغربالگري اولیه م است الز 4-2-1-1

  ظر گرفته می شود:ندر موارد زیر انجام غربالگري  جهت4-2-1-2

هاي دونفره متخصصین که در مرحله بعد هدایت و رهبري گروه را بر عهده ربالگري توسط تیمغ 4-2-1-2-1

  .می گیردخواهند گرفت صورت 

و صورت جستج بهبراي تمام افراد آسیب دیده در منطقه آنجام می شود و ربالگري عمدتاً غ 4-2-1-2-2

هاي روهگپذیرد و در صورت وجود این عالئم، افراد به براي عالیم خاص در بین افراد خانواده صورت می

  سال و گروه بالغین) هدایت خواهند شد. 12- 18سال،  6- 12مناسب (

هاي سنی ها از اعضاء متعلق به هر دو جنس در ردهی در مورد تشکیل گروهظرات متفاوتن 4-2-1-2-3

د د نتواننشود که افرامتفاوت وجود دارد، برخی معتقدند تشکیل گروه به صورت ترکیبی از دو جنس باعث می

تی وگاه متفاهاي خود را مطرح نمایند. از سوي دیگر، دیدبه راحتی ابراز احساسات نمایند و تمامی نگرانی

گردد افراد از احساسات و ها سبب میکند که حضور زن و شوهر، خواهر و برادر در کنار هم در گروهبیان می

 قایان کهآي به افکار یکدیگر به خوبی آگاه گردند و شناخت بهتري پیدا کنند، شاید این حالت فرصت بهتر

بندند، یمهاي خود لب فرو یان نگرانیمعموالً در جهت حفظ آرامش خانواده و حمایت از سایر اعضاء از ب

  بدهد. 

                                                
1- Screening 
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، توصیه اکید این است که متخصصین در مورد نحوه مورد قبل ا درنظرگرفتن دو روشب 4-2-1-2-4

هاي فعلی بازماندگان ـ که و نیز با توجه به خواست ها، با رجوع به فرهنگ و رسوم منطقه،تشکیل گروه

 از هر کس ند، چرا که دریافت گنندگان خدمات بهترباشد ـ عمل نمایتواند در جهت سنن قبلی باشد یا نمی

  توانند روش مؤثرتر را برگزینند. دیگري می

ها باید به نحوي تنظیم گردد که حداکثر افراد امکان شرکت را پیدا گروه صوالً برنامها  4-2-1-2-5

  کنند. 

ه دلیل بست. نها اا افراد و جلب اعتماد آارتباط ب ولین قدم در انجام غربالگري برقراريا 4-2-1-2-6

  هاي وارده ممکن است برقراري ارتباط مستلزم وقت و دقت بیشتري باشد.مشکالت محیطی و استرس

ن ز معتمدیي جستن ازنند یارمی که از برقراري ارتباط و همکاري با گروه سر باز براي مواجهه با افرادي 

الگري له غربتوجه داشت که در صورتی که فردي از شرکت در مرحاست. باید  کمک کننده خواهد بود. محلی

ي وتر، در مورد هاي روانی در مورد وي وجود دارد، و به زبان سادهخودداري کند، احتمال باالیی از آسیب

  نگرانی از وضعیت سالمت روان در حد باالتري خواهد بود. 

گردند، و بسیارند افرادي که بدون رس حاد نمیدچار اختالل استبالیا مه افراد به دنبال ه 4-2-1-2-7

ر هها بعد دچار اختالل استرس پس از سانحه گردند. بنابراین در ها یا سالعالیم این اختالل، ماه نداشت

یم بود. هاي روانی ـ اجتماعی نخواههاي حمایتمقطع زمانی، هرگز قادر به یافتن تمامی افراد نیازمند به گروه

 ها ارائه نشدهگیري جمعیت (یافتن افراد نیازمندي که خدمات به آني بعد، زمانی که لکههاشاید در ماه

  ان شناسایی نمود. پذیرد، چنین افرادي را بتواست) صورت می

طی غربالگري باید در مورد عالیمی همچون اختالل در خواب، اشکال در به یادآوردن  4-2-1-2-8

 پذیري، و اجتناببرانگیختگی و تحریکرا کنار بزند، عالیم بیش نهااند آتوحادثه، افکار مزاحمی که فرد نمی

که هریک از این عالیم در شناختی و رفتاري به نحوي که براي افراد قابل درك باشد سؤال گردد و در صورتی

فرد  گونه که دقت داریم که هیچهمان 9-2-1-2-4توان وارد گروه کرد. فرد وجود داشته باشد، فرد را می

م که قرارگیري فردي در گروه که فاقد مشکالت باشینیازمندي محروم از خدمات نماند، باید به خاطر داشته
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زا باشد. خاصه در مورد کودکان، این احتمال وجود دارد که تواند عمالً براي وي آسیباین چنینی است می

اند، سبب بروز خراشی که شاهد آن بودههاي دلسپردن به تعاریف افراد گروه همگن از مشکالت و صحنهگوش

  عالیم گردد. 

 ها به حد الزم رسید ـ معموالًپس از این که تعداد افراد همگن نیازمند به شرکت در گروه 4-2-1-2-10

  دهیم. می ها اطالعزمان و محل تشکیل جلسه اول را به آن –نفر  15، حداکثر  8- 12

. در می تواند باشد كکود 10الی  6بین  کننده در یک گروه،شرکت تعداد افرادبراي کودکان  4-2-1-2-11

توان این یبا ابعاد بسیار وسیع م بالیاگیري تا حدي به عهده متخصصین خواهد بود. در تصمیم این مورد،

  . هاي کوچکتر بیشتر مقبول هستندتعداد را تا حدي افزایش داد و در حوادث با ابعاد کوچک گروه

د و ا افراتعداد افراد گروه نباید در حدي باشد که عمالً اجازه تعامل رهبر گروه و دستیار وي ب 4-2-1-2-12

  گردد.تن پیشنهاد می 15همچنین تعامل اعضا با یکدیگر مختل گردد. حداکثر تعداد 

  

 
  

  ایبال تیریدر مد حمایتهاي روانی و اجتماعیخدمات  هیارا 4-2-2

 مـاهنگی بـا  ناس سالمت روان ضمن حضور در منطقه و ارزیابی وضعیت، با هبعد از رخداد بال الزم است کارش

    سایر سازمان ها مداخالت مناسب را طراحی و اجرا نماید.

  مهمترین عوارض شایع روانشناختی به دنبال بالیا  عبارتند از: 4-2-3

  

  )اضطراب:1

د بـ وع حـوادث  ه و دلشوره، انتظار وقـ حالت اضطراب پس از وقوع بالیا بسیار شایع است. احساس نگرانی، دلهر

شـار  فدر آینده همراه با عالیم جسمانی مانند طپش قلب، تنگی نفـس، لـرزش، تعریـق، احسـاس کـوفتگی و      

  عضالنی، کاهش تمرکز حواس و بی خوابی از عالیم اضطراب است.

  

  ) افسردگی:2
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خـود و   ر زیـاد راجـع بـه مـردن    احساس غمگینی وبی عالقگی به زندگی، ناامیدي، لذت نبردن از زندگی، فکـ 

ر فکـر و  دیگران، آرزوي مرگ و در موارد شدید افکار و یا حتی اقـدام بـه خودکشـی، بـی اشـتهائی، کنـدي د      

  حرکت، و یا برعکس بی قراري حرکتی و بی خوابی از عالیم افسردگی است.

  

  )تحریک پذیري و عصبانیت زیاد:3

  حملشدن، از کوره دررفتن، آستانه پایین تعصبانی

  

  ) تجربه مجدد حادثه:4

اق یـداري اتفـ  به این صورت که انگار دوباره همان فاجعه تکرار می شود. این عالمت می توانـد در خـواب یـا ب   

  بیافتد و در برخی موارد شخص به شکلی عمل می کند که گویا در همان موقعیت قرار دارد.

  

  ) اجتناب:5

  حادثه کننده حادثه ، اجتناب از صحبت کردن در مورد هایا موقعیتهاي تداعیپرهیز از رفتن به مکان

  

  ) عالیم جسمانی مبهم بدون وجود بیماري جسمانی:6

ر ن افـراد بـ  شکایت متعدد جسمی در افراد بازمانده از یک حادثه غیرمترقبه امري طبیعی است. ولی گاهی ایـ 

بررسـی   ومی کنند و آزمایشات عالیم جسمی خود بیش از حد پافشاري می کنند، به پزشکان متعدد مراجعه 

لـت  عهاي زیادي که بر روي آنان انجام شده علتی جسمانی براي مشکل آنـان نشـان نمـی دهـد. حتـی اگـر       

  ند.جسمی براي مشکل آنان وجود داشته باشد و درمان هم شوند شکایت آنان به قوت خود باقی می ما

  ) عالیم اختالالت روانی شدید:7

ید تالالت شـد انی همچون بالیا می تواند در افرادي که زمینه مسـاعد ابـتال بـه اخـ    قرار گرفتن در شرایط بحر

  روانی را داشته باشند منجر به بروز عالیم زیر گردد:    

  توهم: -

  درك محرکی که وجود خارجی ندارد مانند دیدن اشخاص و یا شنیدن صداهایی که وجود ندارند.

  هذیان:   -
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ثـال  ه عنـوان م باطرافیان متفاوت بوده و با استدالل نیز اصالح نشود.  فکرهاي غلطی که با طرز فکر و فرهنگ

 خصـیت مهمـی  شداشتن افکار بدبینی (اینکه افرادي قصد کشتن فرد را دارند)، افکار بزرگ منشی (اینکه فرد 

  است و ادعاي امامت کند) و یا اینکه معتقد باشد همسرش به او خیانت می کند.  

  اعوارض شایع روانشناختی به دنبال بالی مداخالت مناسب براي 4-2-4

ی هداشتبدر صورت وجود چنین عالئمی در افراد آسیب دیده تحت پوشش، باید آنها را به پزشک مرکز 

  .درمانی ارجاع دهند

 .یا مـی باشـد  هاي روانی ناشی از بالمداخالت با هدف حفظ و ارتقاء سالمت روان جامعه و پیشگیري از آسیب

  :قدامات زیر الزم استادر این راستا 

ان در جمع آوري کلیه اطالعات راجع به افراد فوت شده، مجروح و اعـزام شـده بـراي درمـان و کودکـ      -

 گروههاي سنی مختلف که والد یا والدین خود را از دست داده اند.

ي هـا جنـازه  اطالعات ضروري در کارتهاي بهداشتی خانواده (کاغذي یا رایانه اي) ثبت شود و از کلیه  -

 مجهول الهویه عکسبرداري می شود. در صورت امکان شماره تماس نیز قید شود.

و  انـی دادن اطالعات فوري به امدادگران و مردم منطقه راجع به وجود مرکز خدمات حمایـت هـاي رو   -

 .نوع خدمات آن

ه رگ بـ خبرم دادن اطالعات صحیح به امدادگران و بازماندگان و اقوام دور از محل حادثه (اطالع دادن -

اعضـاء   بستگان به شیوه تخصصی، بهتر است حتی االمکان توسط افراد این کمیته و با حضـور یکـی از  

 خانواده صورت گیرد.)

 اطالع رسانی در مورد مجروحان به افراد بازمانده و بالعکس. -

ـ   اي چـون  تبادل اطالعات با توجه به شرایط موجود در منطقه، با استفاده از امکانـات اولیـه   - ا پخـش ب

یشـرفته  پ یا امکانـات ، تهیه لیست اسامی مجروحان از مراکز درمانی و نصب در اماکن عمومی، بلندگو

 و سایت اینترنتی صورت می گیرد. تر مثل رسانه هاي ارتباط جمعی، تلتکس

ه کـ اجراي مناسب مراسم سوگواري و تدفین اجسـاد یکـی دیگـر از نیازهـاي پایـه بازمانـدگان اسـت         -

 آداب و سنت منطقه مراسم سوگواري و خاکسپاري انجام شود.   ضروري است براساس
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یرد، از نظـر روانـی مفیـد    گدیدن جنازه توسط بازماندگان اگر هدایت شده و صحیح صورت  -یادآوري

  خواهد بود. توضیح دادن راجع به چگونگی وقوع مرگ به نحو صحیح مفید است.

 جتماعی در بالیاا-ترکیب تیم حمایتهاي روانی 4-2-5

دیـدگان، حـداقل نیـروي    اجتمـاعی بـراي آسـیب    –هاي روانـی  جهت انجام مداخالت گروهی حمایت

  موارد زیر است: مداخله شاملانسانی مورد نیاز مطلوب جهت انجام 

  مشاوره حد اقل لیسانس گرایش روانشناسی بالینی ،عمومی یامدرك تحصیلی با روانشناس  دونفر -

  یروانپزشکنفر متخصص یک  -

  با مدرك تحصیلی حد اقل لیسانس مددکار اجتماعی یک -

 هاي روانی اجتماعیمداخالت گروهی حمایت 4-2-6

 در مداخالت گروهی اولیه، ادامه نیازسنجی و غربالگري موارد شدیدتر صورت می گیرد. -

هاي غربال شده با هدف بازسازي روابط اجتمـاعی و خـانوادگی آسـیب     مداخالت تخصصی براي گروه -

، چـرخش تعـامالت گروهـی و تسـریع     1دنبال حادثه، با استفاده از شیوه هـاي تخلیـه هیجـانی   دیده به

هـاي بهبـود    تکنیک و سایر 2تکنیک بازگویی روانشناختیحس همدلی در بین افراد گروه و استفاده از 

 شوند.ها براي بزرگساالن و اطفال جداگانه تشکیل میانجام خواهد شد. ضمنا این گروه  3روانی

ین باجتماعی درصورت فراهم بودن همکاري  –هاي روانی  هت انجام مداخالت گروهی حمایتج -

  مطلوب خواهد بود. سارمانهاي مختلفبخشی، ترکیبی از نمایندگان 

 هاي خاص:مداخالت ویژه گروه 7-2-4

  کودکان: 4-2-7-1

                                                
1 - Ventilation 
2 - Psychological debriefing 
3 - Recovery techniques 
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انه بازي کودکان این مناطق عالوه بر شرکت در گروههاي تخصصی از امکانات مراکز بازي یا خ 

هاي فیزیکی و  که در منطقه ایجاد می گردد، استفاده خواهند نمود تا از طریق فعالیت  1کودك

 بازي بازنمایی تجارب ذهنی در زلزله در آنها کاهش یابد.

  داغدیدگان: 4-2-7-2

هاي و استفاده از تکنیک  2تشکیل جلسات گروهی حمایت روانی ـ اجتماعی داغدیدگان 

 هاي بهبود روانی. اختی و سایر تکنیکبازگویی روانشن

  : 3سندروم استرس پس از حادثهمداخالت ویژه افراد داراي 3-7-2-4

رت صو. این جلسات بهPTSDتشکیل جلسات گروهی حمایت روانی ـ اجتماعی مبتالیان به  

ه ناشی دسته عالیم ایجاد شد 3جلسه به فاصله یک هفته با رویکرد کنترل  4گروهی حداقل 

 ونابی ترس شامل تجربه مجدد هیجانات دردناك، بیش برانگیختگی هیجانی و عالیم اجتازاس

 اضطرابی تشکیل می شود.

  امدادگران:  4-2-7-4

 ، توسط اعضاء تخصصی کمیته در جهت کاهشبازگوییتشکیل جلسات جهت تخلیه هیجانی  و 

 تنش، و ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیري از فرسودگی شغلی امدادگران

در  تشکیل جلسات جهت تخلیه هیجانی و بازگویی روانشناختی، توسط اعضاء تخصصی کمیته

س  ر اساجهت کاهش تنش و ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیري از فرسودگی شغلی امدادگران (ب

  .)دیران بهداشتیمتن آموزشی م-اجتماعی در بالیا و  حوادث  حمایتهاي روانی 4شماره  ضمیمه

  

چک لیست ارزیابی سالمت روان تیم هاي امدادگر شرکت  مت روان امدادگران بر اساسسال 4-2-7-4-1

  می گیرد.انجام  يپیوست  کننده در بالیا

   

                                                
1 Play centers 
2 Grief work 
3 PTSD 
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  پایش و ارزشیابی مداخالت انجام شده   8-2-4

  اقدامات: 4-2-8-1

ن در زمان بروز بحران و گزارش هفتگی در شرایط وقوع بحرا ماه یکبار 6 -3ارسال گزارش  -

 کمیته استانی به سطوح بالتر از طرف رئیس 

 نظارت بر روند اجراي برنامه مداخالتی از طریق بازدید از منطقه -

  ثبت و مستندسازي اطالعات براساس شاخصهاي پایش و ارزشیابی -

 

  :شاخصها   2-8-2-4

 )آمادگی یا قبل از حادثه( هاي مرحله اولشاخص 4-2-8-2-1

 در بالیا در شش ماه تعداد دفعات برگزاري کمیته اجرایی کاهش اثرات روانی - 

یـا و  تعداد/ ساعت برگزاري کارگاههاي آموزشی( تخصصی )حمایتهاي روانی اجتماعی در بال - 

 بالیا در شش ماه

 تغییر سطح آگاهی افراد شرکت کننده در دوره هاي آموزشی حمایتها ( امدادگران)  - 

ا و در بالیـ  تعداد/ ساعت برنامه هاي آموزش عمومی در زمینه حمایتهـاي روانـی اجتمـاعی     - 

 بالیا در طی شش ماه

 تعداد بروشورتکثیر و توزیع شده در یک سال - 



 22  

یـا  یا و بالتعداد برنامه هاي پخش شده از رسانه ها در زمینه حمایتهاي روانی اجتماعی در بال - 

 در یک سال

 تعداد مانورهاي انجام شده دریک سال - 

 (بعد از حادثه)هاي مرحله دوم شاخص4-2-8-2-2

 افرادي که در جلسات گروهی شرکت کرده اند.تعداد/ ساعت  -

یـا قـرار   تعداد/ ساعت افرادي که تحت پوشش برنامه حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا و بال -

 گرفته اند.

  پس از حادثه یا باز توانی به جمع خانواده برگشتند.    تعداد کودکانی که -

 وهشاخله از طریق انجام پژهاي روانی قبل و بعد از مدتفاوت میزان شیوع انواع آسیب -

  

  مدت بازتوانی روانی بلند 3-4

رار می ندمدت قنی بالآسیب دیدگانی که در بازتوانی روانی میان مدت درمان نشده اند در فرایند بازتوانی روا

  گیرند. این بازتوانی شامل موارد زیر است:

  مداخالت دارویی صورت گیرد. ،دافراین ادر صورت نیاز و عدم بهبود  -

  تر ارجاع گردد. به سطوح تخصصی افراد ،ورت نیازصدر  -

  پیگیري فعال و غیرفعال (تلفنی) انجام گیرد. -

  )8-2-4مراجعه شود به قسمت پایش و ارزشیابی مداخالت انجام شده ( -
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  ضمایم:

ت هاي روانی اجتماعی در فرم گزارش دهی کارگاه آموزشی در زمینه حمای -پیوست الف (الزامی)

  بالیا 

  

  سازمان ................

  ردیف
تاریخ 

  برگزاري

تعداد   گروه مخاطبین

افراد 

شرکت 

  کننده

مدرس 

  کارگاه

تعدادساعات 

آموزش در 

  کارگاه

محل 

  برگزاري
جمعیت   مالحظات

  عمومی

نیروهاي 

  تخصصی
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ک لیست اطالعات مربوط به مدرسین کارگاه حمایتهاي روانی اجتماعی در چ -)پیوست ب (الزامی

  بالیا

  

......... ........................نام و نام خانوادگی:................................محل اشتغال:.....             

  تحصیالت:....................................

تعداد   ح زیر آموزش دیده است؟وفرد در کدامیک از سط-1

  ساعت

  امتیاز

      الف) کارگاههاي آموزشی خارج از کشور

      ب) کارگاه آموزشی اداره سالمت روان (وزارت بهداشت)

      ج) کارگاه آموزشی دانشگاه در سطح استان

      د) کارگاه آموزشی دانشگاه در سطح شهرستان

      ه) کارگاه آموزشی سایر سازمانها

      آموزشی، سمینار و مطالعه شخصی و) جلسه

  امتیاز    موزش فرد توسط کدامیک از افراد زیر صورت گرفته است؟آ -2

      المللیالف) مدرس خارجی دعوت شده توسط سازمانهاي بین 

      ب) مدرس داخلی که در دوره هاي خارج کشور شرکت کرده است

      ج) مدرس داخلی که در داخل کشور دوره دیده است

      مدرس براساس تجارب و مطالعات شخصی د)

  امتیاز    ه  مدت زمانی شخص آموزش دریافت کرده است ؟چ -3

      ساعت به باال آموزش کارگاهی   40الف) 

      موزش کارگاهیآساعت  25-40ب ) 
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      ساعت آموزش کارگاهی 25ج) زیر 

      د) شرکت در جلسات پراکنده آموزشی

  امتیاز    ریافت کرده است؟ریخی آموزش دفرد درچه تا -4

      یا قبل از آن 1382الف) 

      1382-1384ب ) 

      1384-1386ج) 

      1386-1387د) 

رچند کارگاه آموزشی به عنوان آموزش دهنده شرکت کرده دفرد تاکنون  -5

  است؟ 

  امتیاز  

      کارگاه آموزشی 5الف) بیشتر از  

      کارگاه آموزشی 3- 5ب) 

      زشیکارگاه آمو 1-3ج) 

      د) یک کارگاه آموزشی و یا سمینار 

  امتیاز    رد در چند دوره باز آموزي شرکت کرده است؟ف -6

      دوره باز آموزي  5الف) بیشتر از 

      دوره باز آموزي 3- 5ب) 

      دوره باز آموزي 1-3ج) 

      د) یک دوره باز آموزي و یا سمینار 

دیده در زمان  وقوع حوادث غیر یا فرد سابقه فعالیت در محیط حادثه آ -7

  مترقبه دارد؟

  امتیاز  

      الف)بله

      ب) خیر

           حصیلی فرد کدام است؟ت مدرك  -8

  امتیاز

      الف) مرتبط و در سطح فوق لیسانس  و باالتر از آن

      ب) مرتبط و در سطح لیسانس

      ج)مرتبط و در سطح زیر لیسانس

      د) غیر مرتبط
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جمع     گزارش نهایی

  بندي

  

  

    

  

  

  

  

  )سال 15مخصوص افراد باالي ( PTSDپرسشنامه ارزیابی  -)پیوست پ (الزامی

  

  .مشخص نمایید ×لطفا جمالت را با دقت مطالعه و سپس درستی یا نادرستی هریک از آنها را در مورد خود با گذاشتن عالمت 

انه خشدن  ید بوده اید؟(مانند خرابآیا شکا شاهد حوادث منجر به مرگ یا منجر به مجروحیت جسمی شد  

  یر خ          ها، زیر آوار ماندن، دیدن شخصی که شدیدا مجروح و یا کشته شده است.)      بلی   

    

  در صورت بلی نوع حادثه را بنویسید.  

  

    

ر طفا ذکل است؟ در صورت خیر مهیب ترین یا ترسناکترین موردي که شما تا بحال تجربه کرده اید چه بو ده  

  نمایید.

   

    

      خیر           ایا احساس ترس یا درماندگی شدید با وحشت پیدا کرده اید؟ بلی     

خیلی   خیر    

  کم

بسیارشد  خیلی زیاد  زیاد  تا حدودي  کم

  ید

  

چه مقدار شما گرفتار مشکالت فوق   1

  هستید؟

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(    

ه حادثه آیا خطرات آشفته و ناراحت کنند  2

بطور مکرر و مداوم به ذهن شما فشار می 

  آورد؟

                

آیا در مورد حادثه خوابهاي آشفته و   3

  ناخوشایند می بینید؟

                

آیا هیچگاه بطور ناگهانی دچار احساسی   3

شده اید یا دست به عملی زدهاید که 

گویی حادثه قبلی دوباره اتفاق نیفتاده 

خطاهاي  است؟ شامل: تجدید خاطره،

ادراك، توهمات یا وقوع مجدد حوادث، 

حتی آنهایی که در زمان خواب و یا 

  بیداري شما روي می دهد؟

                

ایا گاهی اوقات در برخورد با حوادثی که   4

یاداور خاطرات حادثه قبلی هستند، 

  شدیدا اشفته می شوید؟

                

آیا در برخورد با مواردي که یادآور حادثه   5

واکنشهاي جسمی شدیدي مانند هستند 
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عرق کردن، تنفس عمیق، لرزش و غیره 

  نشان می دهید؟

آیا هیچگاه تالش کرده اید تا از افکار   6

کربوط به حادثه یا از احساسات همراه ان 

  خودداري کنید؟

                

آیا گاهی اوقات از فعالیت ها یا موقعیت   7

 هایی که یادآور حادثه هستند خودداري

  می کنید؟

                

  

  

  

  سالمت عمومیارزیابی  پرسشنامه  -)(الزامی تپیوست 

  

مشخص  دارد لطفا به دقت سواالت زیر را مطالعه فرمایید و پاسخی را که بیشتر با وضعیت شما مطابقت

شته اه گذمنمایید. بخاطر داشته باشید که ما می خواهیم درباره ناراحتی هاي اخیر شما در طول یک 

  عاتی بدست اوریم از همکاري شما صمیمانه متشکریم.اطال

خیلی   زیاد  کمی   اصال  آیا در طول یک ماه گذشته:

  زیاد

          دلیل نگرانی زیاد دچار بی خوابی شده اید؟ب-1

          ادر به تمرکز در کارها و امور دلخواه خود بوده اید؟ق-2

          ید؟حساس کرده اید که نقش مفیدي در انجام کارها داشته اا-3

          ادر به تصمیم گیري در امور خود بوده اید؟ق-4

          حساس کرده اید دایما تحت فشار هستید؟ا-5

          ادر به روبرو شدن با مشکالت خود بوده اید؟ق-6

          حساس افسردگی و غمگینی داشته اید؟ا-7

          ود را آدم بی ارزشی پنداشته اید؟خ-8

          خرسندي داشته اید؟ت به زنگی احساس کال نسب-9

          ید که نمی توانید بر مشکالت خود فائق ایید؟ااحساس نموده -10

          ز فعالیتهاي روزمره خود لذت برده اید؟ا-11
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  د جامعهپرسشنامه بررسی نیازهاي بهداشت روان  افرا -(الزامی) ثپیوست 

 
  

 )کد شناسایی 1

  وستایی ر-     2شهري  -1)منطقه:   2

  ادرس خانوار:

  ):سال 15ده (زیر سال و باالتر):                   نام افراد فعلی خانوا 15نام افراد فعلی خانواده (

1-                                                               1-  

2-                                                                2 -  

3-                                                                3 -  

4-                                                                4 -  

5-                                                                5 -  

6-                                                                6 -  

 با انتخاب وسال و باالتر خانواده بک نفر به طور تصادفی بر حسب اولویت حروف الف 15از بین افراد 

لویت حروف الفبا سال نیز یک نفر به طور تصادفی بر حسب او 15پرسشنامه تکمیل گردد. در مورد افراد زیر 

  ی وي پرسیده و تکمیل گردد.انتخاب و سواالت از والدین و یا مراقبین فعل

  سال و باالتر) 15الف: پرسشنامه مشخصات فردي (

  ن ز-              2مرد  -1) جنس:  3

  ) وضعیت تاهل:4

  ج کرد دوباره ازدوا-   5بیوه  -  4طلقه  م-    3متاهل -     2مجرد  -1

  ) میزان سواد:5

  ایی کامل یا راهنمایی ناقص ابتد -   3 ابتدایی ناقص-     2بیسواد -1

  یپلم (دبیرستان کامل) د-  5رستان ناقص راهنمایی کامل/دبی -4
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  ی (باالتر از دیپلم) تحصیالت عال -6

  ) وضعیت شغلی فعلی6

  اسب) شغل آزاد (ک - 4کشاورز  -   3 کارگر فنی-  2کارگر ساده  -1

  ازنشسته ب - 8کارمند  -  7انه دار خ -  6محصل و دانشجو  -5

  ایر موارد قید گردد:س -   12بیکار  -   11مشاغل تخصصی  -  10نظامی  -9

  

  خیر  -  2لی ب -1) آیا به هنگام وقوع زلزله در بم  مجروح شده است؟ 7

  خیر  -  2لی ب -1) آیا به هنگام وقوع زلزله مجروح شده است؟ 8

  خیر  -  2بلی  -1شده است؟  ) در صورت پاسخ بلی آیا دچار معلولیت9

  ......نوع معلولیت    خیر  -   2لی ب - 1) در صورت پاسخ بلی آیا دچار معلولیت شده است؟ 10

  ) آیا در اثر زلزله از افراد درجه یک خانواده خود کسی را از دست داده اید؟ 11

  همسر -    5خواهر و برادر  - 4                  فرزند  -          3مارد  -     2پدر  -1
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  نیاز سنجی  هپرسشنام - )(الزامی جپیوست 

  

قیاس ما با در حال حاضر کدامیک از کمبود هاي زیر فشار روانی را بر شما تحمیل می کند؟ (شدت آن ر

  زیاد، متوسط و کم مشخص کنید)

کمی   کمبودها 

ناراحت 

  کننده

تا حدي 

 ناراحت

  کننده

زیاد 

ناراحت 

  کننده

        شتی (اعم از دستشویی و حمام بهداشتی و ...)امکانات بهدا-1

        دمات مشاوره روانی (حمایت روانی)خ-2

        مکانات آموزشی(مدرسه، موسسات آموزشی و ...)ا-3

        مکانات اشتغال و وسایل کارا-4

        ع رسانیامکانات اطال-5

        )گاه، بیمارستان، پزشک، پرستار و ...رمانی( درماندامکانات -6

        مکانات ایاب و ذهاب (وسایل حملو نقل عمومی)ا-7

        مکانات مخابراتی (تلفن، اینترنت و ...)ا -8

        امکانات سکونتی-9

        دابیر امنیتی (عملکرد نیروهاي نظظامی و انتظامی)ت-10

        ایر امکانات قید شود ....س-11
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  پرسشنامه استرس هاي ثانوي در بازماندگان ناشی از بالیا -)(الزامیچپیوست 

 
 
   خیر   یا تا بحال در ربطه با بازسازي شهر یا خانه تان از شما نظرخواهی شده است؟ بلی آ-1

  ا چه حد از برنامه مدون بازسازي شهر خود آگاهید؟ت-2

  اطالعاتی از آن ندارم  

  هستم خیلی کم در جریان 

  تاحدي با اطالعم 

  کامال در جریان ان قرار دارم 

  ا بحال چطور در جریان برنامه بازسازي شهر خود قرار گرفته اید؟ت-3

  رادیو امید     صحبت با همشهریان 

  تلویزیون     رادیو سراسري 

  موارد دیگر (نام ببرید) .....   مطبوعات 

  خود رضایت داردید؟ یشرفت بازسازي شهرتا چه حد از پ -4

  اصال رضایتی از آن ندارم 

  خیلی کم راضی هستم 

  تا حدي راضی هستم

  کامال رضایت دارم 

  یر خ  راي حمایت روانی اجتماعی (گروه درمانی) به محل اسکان شما آنده اند؟ بلی بآیا تا بحال -5

    ر صورت پاسخ مثبت دفعات آن را ذکر کنید:  د -6

  یت شما از خدمات ارایه شده چقدر بوده است؟میزان رضا -7

  خیلی زیاد  زیاد  تا حدي   کمی    اصال 
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  انی اجتماعی در بالیاگزارش غربالگري  مداخالت حمایتهاي رو فرم  -(الزامی) هپیوست 

  

  وزارت بهداشت، درمان  وآموزش پزشکی 

  تیاد )جتماعی و اعا -معاونت بهداشت (دفتر سالمت روانی 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی : .......

 استان : ......        شهرستان : ......       تاریخ تکمیل: .......  

 تاریخ

شهرستان 

/  

 منطقه 

تعــــداد  

ــادر  چـــ

ــت  ویزیـ

 شده

ــداد  تعــ

  افـــــراد

ــر   زیـــ

 سال6

ــداد  تعــ

ــراد   افـــ

 6-12 

 سال 

ــداد  تعــ

  افـــــراد

 18-12 

 سال

ــداد  تعــ

ــراد    افــ

ــاال ي بـ

 جمع سال18

ــداد  تعـ

افرادنیاز 

منــــد  

مداخله 

 گروهی

ــداد  تعـ

افرادنیاز 

منــــد  

مداخله 

 انفرادي

ــداد  تعــــ

افرادنیازمند 

ــددکاري  م

 اجتماعی

ــداد  تعــــ

افرادنیازمند 

ــاع  ارجــــ

 فوري

ــداد  تع

کــــل 

افـــراد 

نیــــاز 

منــــد 

 مداخله
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

  

 0         0                   شهري

 0         0                   وستائیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمع  

 0 جمع کل افراد نیازمند مداخله   0 جمع کل جمعیت غربالگري شده
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  یاچک لیست ارزیابی سالمت روان تیم هاي امدادگر شرکت کننده در بال  -)(الزامی يپیوست 

کم متوسط خیر بلی متغیر هاي سالمت روان سوال

اید؟ کرده شرکت فوق عملیات در داوطلبانه شما آیا 1

اید؟ دیده تخصصی آموزش حادثه زمینه در عملیات از قبل آیا 2

)شود ذکر مقابل ستون در زمان(  ؟ بوده زمانی چه اید گذرانده حادثه با رابطه در که آموزشی دوره آخرین 3

دارید؟ کامل آشنایی حادثه محیط با شما آیا 4

است؟ شده بینی پیش شما براي حادثه نیاز مورد وسایل و ابزار آیا 5

کنید؟ می احساس فوق برنامه در را الزم مدیریت و هماهنگی ، ریزي برنامه شما آیا 6

شود؟ می رعایت ریزي برنامه مراتب سلسله ایا 7

است؟ شده بینی پیش .... و پوشاك خواب، مکان تغذیه، مثل رفاهی اولیه امکانات آیا 8

)اید؟ شده توجیح( است؟ شده داده شما به و شده طراحی قبل از شما براي کاري برنامه آیا 9

کنید؟ می فوق حادثه زمینه در را خود کار بر کامل تسلط احساس شما آیا 10

است؟ کرده ایجاد شما در فعالیت ادامه براي را الزم انگیزه فعلی عملیاتی برنامه آیا 11

است؟ گذاشته اثر شما روي روانی نظر از دیده آسیب افراد و حادثه مشاهده آیا 12

است؟ شده شما در خستگی احساس و حوصلگی بی باعث عملیات در شرکت  آیا 13

است؟ شده شما در پرخاشگري و عصبیت باعث محیطی شرایط و حادثه شدت آیا 14

دارید؟ را الزم توانائی خود همکاران و دیده آسیب افراد با نظرارتباطی از کنید می احساس آیا 15

است؟ موثر فعلی عملیات در شما نقش و فعالیت که کنید می احساس آیا 16

است؟ نکرده اندازه از بیش استرس و اضطراب دچار را شما عملیات این در شرکت آیا 17

ندارید؟ مشکلی منطقه در فرهنگ و زبان نظر از دیده آسیب مردم با ارتباط براي شما آیا 18

اید؟ داشته نیز را دیگري عملیات در شرکت سابقه شما آیا 19

است؟ شده برگزار شما عملکرد ارزیابی جهت بخشی درون جلسه عملیات از برگشت از پس آیا 20

چک لیست ارزیابی سالمت روان تیم هاي امدادگر شرکت کننده در بالیا 

شهريروستایی   :موقعیت و محل حادثهتعداد افراد تیمبهداشت محیط  :1تیم شماره 

            
شهريروستایی   :موقعیت و محل حادثهتعداد افراد تیسایر گروه:  3تیم شماره          

مشخصات  تکمیل کننده چک لیست                 :            تاریخ تکمیل چک لیست
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  کتابنامه:

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ براي که منابع و ماخذي

  

  .ــاران ــی اردالن ع و همک ــه مل ــا    برنام ــت ه ــا و فوری ــالمت در بالی ــام س ــخ نظ ــران:پاس وزارت  . ته

 1394بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

 زارت طبیعـــی: اصـــول و رویکردهـــا. تهـــران: و اردالن ع و همکـــاران. بـــازتوانی روانـــی حـــوادث

 1393بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

 ش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوز   .واژه شناســی کــاهش خطــر بالیــا   . اردالن ع و همکــاران

  1392 پزشکی،

 حران. ریت باردالن ع و همکاران. طرح جامع ملی بازتوانی در حوادث طبیعی. تهران: سازمان مدی

1391 

 

 ت ران: وزار. تهــدر بالیــا و فوریــت هــا بهداشــتیپاســخ  برنامــه ملــی عملیــاتن ع و همکــاران. اردال

 1390بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 

 حران. ریت باردالن ع و همکاران. طرح جامع ملی بازتوانی در حوادث طبیعی. تهران: سازمان مدی

1391 

  

 زشـی  برخی کشورهاي جهـان. موسسـه آمو   جهانگیري ك، آشنایی با نظام مدیریت بحران در ایران و

  1389عالی علمی کاربردي هالل ایران، 

 

 ت ها و کمک هاي اولیه روان شناختی در حوادث و سوانح. موسسه یزدي ع. حمای-ناصحی ع و باقري

 1389آموزشی عالی علمی کاربردي هالل ایران، 

  

   آمـوزش   زارت بهداشـت، درمـان و  برنامه ملی حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا، ویـرایش چهـارم، و

 1388پزشکی، 
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   اجتمـاعی در  -متقی پور ي، بهرام نژاد ع، محمودي قرائی ج، امین اسماعیلی م. حمایت هـاي روانـی

وزش بالیا و حوادث غیرمترقبـه (ویـژه معلمـان و مشـاوران مـدارس). وزارت بهداشـت، درمـان و آمـ        

  1383پزشکی، 

 .الیا و حوادث غیرمترقبـه  اجتماعی در ب-حمایت هاي روانی دهباشی ط، یاسمی م، ایمن اسماعیلی م

  1383(ویژه مددکاران اجتماعی). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

     ــر ــماعیلی م، محســنی ف ــین اس ــی ل، ام ــوهی حبیب ــانی ب، ک ــزاوه ن، قرب ــدوي ه  یاســمی م، مه

ــی  ــاي روان ــت ه ــکان  ا-س. حمای ــتن پزش ــه (م ــوادث غیرمترقب ــا و ح ــاعی در بالی ــومی).  جتم عم

 1383وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

    ،یاســـمی م، فـــرج پـــور م، ســـردار پورگـــودرزي ش، امـــین اســـماعیلی م، مهـــدوي هـــزاوه ن

 الیـا و حـوادث  اجتمـاعی در ب -علیزادگان ش، بهـرام نـژاد ع، بـوالهري جعفـر. حمایـت هـاي روانـی       

ــت،     ــتی). وزارت بهداش ــدیران بهداش ــی م ــتن آموزش ــه (م ــکی، غیرمترقب ــوزش پزش ــان و آم  درم

1383 

  ــاقري ــمی م، ب ــین -یاس ــزدي ع، ام ــی   ی ــاي روان ــت ه ــماعیلی م. حمای ــاعی در ب-اس ــا و اجتم الی

ــکی،        ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــورزان). وزارت بهداش ــی به ــتن آموزش ــه (م ــوادث غیرمترقب ح
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