
  برنامه حمايتهاي رواني اجتماعي درباليا وحوادث غير مترقبه
  
دمات حمايت هاي رواني اجتماعي يكي از مهمترين و ضروري ترين خدمات حوزه سالمت است كه براساس پروتكل كشوري خ

 .حمايت هاي رواني اجتماعي طي مراحل مختلفي پس از حادثه به افراد آسيب ديده ارائه مي شود

مراكز خدمات جامع سالمت  در منطقه و سپس درشش ماهه الي يكساله حادثه تا يك دوره  از روزهاي اول پس ازاين خدمات 
 . ادامه مي يابد

 :بالياحوادث و مراحل مختلف واكنش هاي رواني و رفتاري پس از 
  : زلزله، افراد از مراحل مختلفي عبور مي كنند كه عبارتند از همچون سيل و يبه طور معمول به دنبال بحران هاي

طي اين دقايق افراد دچار رعب و وحشت مي شوند، . اين مرحله طي چند دقيقه اول پس از سانحه رخ مي دهد :اثر يا ضربه -1
 .يچ كاري را ندارنددر اين مرحله افراد قدرت انجام ه. گاه نيز حالت هايي همچون بهت زدگي و درماندگي مشاهده مي گردد

ماندن در اين  باقي  .اين حالت معموال گذرا و كوتاه مدت است و در اكثر موارد قبل از رسيدن نيروهاي كمكي پايان مي يابد
 . مرحله، نيازمند مداخله فوري است

احساس مسئوليت مردم سعي مي كنند به كمك هم كاري انجام دهند و افراد . در ساعات اوليه رخ مي دهد: قهرمان گرايي -2
به اين ترتيب تا قبل از رسيدن نيروهاي كمكي بسياري از كارها . نمايند مي كنند، به طور داوطلبانه در امداد رساني شركت مي

نكته مهم در مورد اين مرحله اين است كه تحريك پذيري افراد طي اين مرحله بسيار . دهند را خود افراد بازمانده انجام مي
مسئله ديگر نياز به ايجاد هماهنگي و  .حال درجات بااليي از گذشت و فداكاري را از خود نشان مي دهندباالست ودر عين 

 . هاي داوطلبانه است رهبري با هدف افزايش تأثير فعاليت

اين مرحله با رسيدن نيروهاي كمكي و آغاز . يك هفته تا چند ماه پس از حادثه بروز مي كند :غم فراموشي اميدواري و  -3
ها در پيدايش تعادل رواني ، كاهش اختالالت شديد عاطفي و حس خشم و انتقام  توزيع كمك .گردد ها آغاز مي زيع كمكتو

 .جويي موثر هستند
يعني زماني كه اكثر نيروهاي امداد از  ،ماه بعد از وقوع فاجعه آغاز مي شود 3تا  2اين مرحله حدود  :روبرويي با واقعيت ها -4

ز خسارات مي ا بخش بزرگيها و جبران ناپذيري  در اين مرحله، بازماندگان متوجه عمق خسارت .منطقه خارج مي شوند
روحيه خود را از دست مي دهند،  چرا كه مجدداً .هاي رواني بيشتري هستند در اين مرحله باز ماندگان نيازمند حمايت. گردند

ايجاد روحيه اميد و اعتماد و دقت در توزيع عادالنه هر . افسرده و مضطرب مي گردند و احساس تنهايي شديدي مي كنند
 .گونه امكانات در اين مرحله از اهميت بسياري برخوردار است

ان شروع به بازسازي رواني و از سر گرفتن زندگي بازماندگ. ماه تا يكسال پس از فاجعه رخ مي دهد 6بين  :تجديد سازمان -5
  .افراد به اين نتيجه مي رسند كه بازسازي زندگي با اتكا بر توانايي هاي خود آن ها امكان پذير است. ندكنروز مره خود مي 

  :در طبقه بندي حوادث و بالياي طبيعي فاكتورهايي ذيل موثر و قابل تعمق است
  جغرافيايي و تعداد افراد درگير شده از نظر): Scope of the impact(قلمرو تاثير حادثه ) الف

  ناگهاني، تدريجي، خزنده يا مزمن): Speed of the onset(سرعت وقوع حادثه ) ب 
  )پس لرزه ها(مثال حمالت تكراري): Duration of the impact(طول مدت اثر حادثه ) ج 
  )Social preparedness of the community(آمادگي اجتماعي ) د
  در رابطه با موقعيت جغرافيايي) peripheral vs central(محيطي يا مركزي بودن بال ) ه

  اهداف كلي برنامه 
 غير مترقبه  پيشگيري از عوارض رواني اجتماعي ناشي از حوادث 

 


