
 

 

  )مجله پژوهشي دانشکده پزشکي( پژوهش درپزشکي                 

   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي                                                                      

 )٨۳ مستانز( ۲۴۶ تا ۲۴۳ ، صفحات۴، شماره ۲۸سال                                                                                  

  
  سالگرد زلزله بم

  *دكتر سيد عبدالمجيد بحرينيان

 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيگروه روانپزشکی،  *

  مقدمه
سـال  جمعه، پنجم دي ماه     روز  ساعت پنج و سي دقيقه بامداد       

 خـود لرزيـد و       ريشـتر بـه    ۳/۶ بم با زلزله اي به قدرت        ۱۳۸۲
 آنگونه كه بـه روايتـي، جـان         .كمتر عمارتي سالم بر جاي ماند     

   هزار انسـان را گرفـت و هـزاران نفـر را مجـروح و               ۴۱بيش از   
  . بي خانمان ساخت

رار قـ  آلـپ    –از نظر جغرافيايي، ايران در كمربند زلزله هيماليا         
نخستين زمين لرزه اي كه در تـاريخ ايـران ثبـت             .گرفته است 

، زمين لرزه چهارصدسال پـيش از مـيالد اسـت كـه           ت اس شده
 ۱۱۷۹منطقه ري را بـه ويرانـه اي مبـدل سـاخت و تـا سـال                  

هجري قمري، هر چهار تا نه سال يك زمين لرزه ذكركردني و            
ويران گر در مكاني از اين سرزمين رخ داده و قربانيـان زيـادي       

  .داشته است
 ۱۳۵۶  جنوب ايران به شـدت لرزيـد؛ در سـال         ۱۳۵۱در سال   

، طـبس در دام  ۱۳۵۷مركز ايران در اصـفهان و سـال بعـد در          
 نفر  ۱۸۸۲۰زلزله اي مهيب گرفتار آمد كه سي روستا ويران و           

يك سال بعد شمال شرقي كشـور آسـيب ديـد و           . جان باختند 
، گلبـاف را در اسـتان كرمـان و در خـرداد             ۱۳۶۰زلزله خرداد   

 بـه شـدت      رودبار و منجيل و روستاهاي دامنـه سـبالن         ۱۳۶۹
 زنجـان و سـپس قـزوين و      زلزله،۱۳۷۹در سال  . آسيب ديدند 

اين بار بم را به شدت لرزاند و تلفات سهمگين انساني و مـادي        
  . بر جاي گذاشت

بدليل اهميت و بهره گيري از روند تجربيات بدسـت آمـده در              
موضـوع مـــورد   م است از زواياي مختلـف     زلزله بم اگر چه الز    
لحاظ رعايت اجمـال در ايـن مقطـع         ه  لي ب بررسي قرار گيرد و   

درمـاني و   -عـاطفي، بهداشـتي   –مسأله را در سه حيطـه روانـي       
  . مديريت بحران مورد ارزيابي قرار مي دهيم

  

    عاطفي–حيطه رواني 
 ۲۱۵۰در يك مطالعه شيوع اختالالت رواني روي يك جمعيت          

 افسردگي و   ،PTSD ۹%:  بدين صورت گزارش شده است     نفري
 مشكالت ،%۲۳، اعتياد %۲، وسواس   %۱۶اضطراب  ،  %۲۱سوگ  

 ،%۶خواب  در  ، اختالل   %۴، اختالل در سازگاري     %۵خانوادگي  
، %۱، اخـتالل جنسـي   %۳، اختالل شخصـيتي   %۳روان پريشي     

  %.۷و ساير موارد %  ۶مشكالت رفتاري 
 شـيوع اخـتالالت روانـي در        نشان می دهـد   نتيجه اين مطالعه    

زلـه افـزايش چشـمگيري داشـته        شهرستان بم پس از وقوع زل     
 جهت كنترل و درمان ۳ و ۲است و مداخالت درماني در سطح  

  .نياز مي باشد اختالالت رواني مورد
ادامه مشاوره و روان درماني سوگ براي افراد داغديده در حال           

اگر چه مردم مراحـل اوليـه و حـاد واكـنش سـوگ و از           حاضر
 بـدين لحـاظ كـه    دست دادن عزيزان خود را گذرانده اند ولـي  

  خــاطره تلــخ و فقــدان عزيــزان هيچگــاه از خــاطره هــا محــو  
نمي شود جزء ضـروريـات و اساسي ترين نيازهاي مردم آسيب 

  .  ديده بم مي باشد
 از جمله اختالالتي است     (PSTD)اختالل استرس بعد از ضربه      

  كه بالفاصله بعد از سانحه زلزلـه زدگـان را مـورد تهديـد قـرار       
گر اين اختالل در همان هفته هاي اول پيشـگيري          دهد و ا   مي

نشود ممكن است به شكلي مـزمن ماههـا و بلكـه سـالها بعـد                
لـذا  . سالمت رواني آسيب ديدگان را مـورد تهديـد قـرار دهـد            

اينكــه ايــن اخــتالل در بســياري افــراد بخصــوص كودكــان و  
 ،نوجوانــان و حتــي بزرگترهــا بصــورت مزمنــي درآمــده باشــد

 بايد گروههاي متخصص بهداشت روانـي بـه         نامحتمل نيست و  
تشخيص اين امر بپردازند و در ادامه سوگ زدايـي هـاي اوليـه      

  .تمام اهتمام خود را براي درمان بيماران بكار ببرند
ه قرار گيرد خلاهم مسائل ديگر كه در اين حيطه بايد مورد مدا      

  :شرح است بدين
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 سالگرد زلزله بم                                                                                                                    مجله پژوهش در پزشكي    / ٢٤٤  

 

ــدين در    • ــناختي بهداشــت روان وال ــرات روانش بررســي اث
  كودكان زلزله زده 

بررسي كاهش اضطراب كودكان و حمايت ازكودكان براي   •
  ادامه زندگي 

  بررسي نقش خانواده بر سالمت روان كودكان در زلزله  •
درمـان انـواع اخـتالالت روانـي در كودكـان و           تشخيص و  •

  نوجوانان 
  حمايت عاطفي و رواني از كودكان و زنان بي سرپرست  •
ديـدگان بـا شـيوه هـاي        كاهش فشارهاي روانـي آسـيب        •

  مختلف 
توســعه امكانــات تفريحــي، احيــا پاركهــا، تفريحگاههــا و   •

شادابي به مردم در جهـت زدودن هالـه غـم و انـدوه از ميـان            
  شهروندان 

آموزش مردم در زمينه هاي مختلف بخصـوص در زمينـه            •
كنار آمدن با مشكالت و آشتي با واقعيات و ارائه شـيوه هـاي              

ر با پيامـدهاي سـانحه از طريـق يـك           تطابق و سازگاري بيشت   
فرستنده راديوئي كه صرفا براي مردم اين منطقه برنامه پخش 
كند و حتي بكار گرفتن اين شـيوه درحـوادث احتمـالي آتـي              

  توسط ستادهاي حوادث غيرمترقبه 
  آسيب شناسي رواني در كاركنان بحران •
  بررسي تنش و عوامل تنش زا در امدادگران  •
  
  ماني حيطه بهداشتي در 

بهداشت و درمان نيز يكي از ضروريات اوليه مـردم بـود كـه از            
همان ساعات اوليه همراه با عمليات امداد و نجات زلزله زدگان    
از زير آوار، مجروحين به بيمارستانهاي واقع در استانهاي معين      

چند روز بعـد  . انتقال مي يافتند و تحت درمان قرار مي گرفتند    
 ها از ساير نقـاط بـه كمـك          NGOي و   بتدريج درمانگران داخل  

مردم شتافتند و در حد امكانات پاره اي درمانهـا را در منطقـه              
هر چند امروز بسياري درمانهاي اوليه و اورژانسـي         . آغاز كردند 

به پايان رسيده است ولي همچنان بـه دليـل ادامـه مشـكالت              
بهداشتي و پيدايش پاره اي بيماريها و اهميت ادامـه اقـدامات             

مـان از جايگـاه ويـژه برخـوردار         اني توجه به بهداشت و در     درم
  . است

اهم اين موضوعات كه مستقيم و يا غيرمسـتقيم بايـد در             •
  :شرح است محور توجه قرار گيرد بدين

  زاسيون در منطقه يليادامه ضدعفوني و استر •
  تأمين آب آشاميدني سالم براي مردم   •
داشتي براي  مراقبتهاي بهداشتي و نيز ادامه آموزشهاي به       •

  مردم 

مبــارزه بــا بنــدپايان و نــاقلين بيماريهــا بعنــوان ضــرورت  •
  اجتناب ناپذير پس از زلزله 

پيشگيري از شيوع آلودگي انگلي روده اي و درمان آن در            •
 ۱۳۸۳از فـروردين لغايـت شـهريور        که  يك مطالعه    (كودكان

آلـودگي بـاالي ايـن      انجام شـد    روي كودكان زير ده ساله بم       
ا، نـ  نا يس انگلهـاي مختلـف ژيارديـا، هيمنوليپسـ        كودكان بـه  

ــكارليپس، آنتامباهيســتول ــيوكا، تريكوســفال يتياس را ور  اكس
  ). نشان داد

  پيشگيري از خطر بيماريهاي عفوني در منطقه  •
ادامه درمان بيماران جسمي و بازتواني معلـولين ناشـي از            •

  زلزله 
بررسي سوء تغذيه در ميان آسيب ديدگان و چاره جـوئي            •
قرائن و شواهد زيادي داللت بـر گسـتردگي   . راي حل مشكل ب

  اين پديده در ميان مردم منطقه دارد 
اصالح وضعيت فاضالب در منطقه و ارائـه خـدمات بـراي             •

  پيشگيري از بيماريهاي منتقله از فاضالب به مردم
ادامه ساماندهي و سازماندهي نيازهـاي بهداشـت محـيط           •

  منطقه 
ــه نيازهــاي   • ــز  ادامــه رســيدگي ب ــردم و تجهي ــاني م درم

بيمارستانها و بخشهاي جراحي بيمارسـتانها در منطقـه بـراي           
  انجام عملهاي ضروري و فوري بيماران

  
  حيطه مديريت بحران 

ابعاد فاجعه زلزله بم آنقدر وسيع بود كه در حوزه هاي مختلف           
امداد و نجات، بهداشتي درماني، فرهنگـي، آموزشـي، ورزشـي،     

زنـان   ائي، پوشاك، حمايت از كودكان و     ذاسكان، تأمين مواد غ   
 نيازمند يك عزم همه جانبـه ملـي مشـخص      …بي سرپرست و  

  . بود
عدم استفـاده از تجـربـه هـاي پيشـين در مـديريت بحـران و              
فقدان آموزشهاي مناسب باعث ايجـاد نـوعي درهـم ريختگـي            

  . براي مسئولين و نيروهاي داوطلب و تشكلهاي غيردولتي بود
 بم نشان داد كه ستاد حوادث غيرمترقبه كشـور و           تجربه زلزله 

ستاد حوادث غيرمترقبه اسـتانها بايـد از آمـادگي بيشـتري در       
مواجهه با بحرانها برخودار شوند و بخصوص چگونگي تعامل بـا      
. سازمانهاي غيردولتي را بعنوان يك مسأله جـدي تلقـي كننـد      

ن در  توانمنديهاي سازمانها را بررسي كنند و ضمن آموزش داد        
  . زمينه همكاري با آنان تسهيالت الزم را فراهم آورند

وظيفه مديريت بحران در اين برهه عـالوه بـر مـوارد ذكرشـده      
ساماندهي كمك هاي مردمي، جلب بيشتر مشاركتهاي مردمي      

نياز آسيب ديدگان  و نيز برنامه ريزي در كليه زمينه هاي مورد
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•۴ شماره •۲۸سال   ۲۴۵ / دكتر سيد عبدالمجيد بحرينيان                                                                                   ۸۳ مستانز  

 

. شـود  اشاره مـي  است كه در اين سطور بطور اجمال به نكاتي          
 امدادرساني به زلزله  يكي از نكات برجسته و مشكالت ملموس،    

هنوز معلوم نيست كـه در بخـش امـداد و نجـات          . زدگان است 
آسيب ديدگان ساختار مشخصي بوجود آمده است يا نه منتظر          
مي مانيم كه هرگاه اتفاق حادي به وقوع بپيوندد دست به كار             

 ۵بعنوان مثال حدود    . آني نمائيم شويم و اقدام به برنامه ريزي       
الي شش ساعت پس از وقوع زلزله بم سيل نمازگزاران جمعـه            
تهراني به مركز انتقال خون تهـران مراجعـه كـرده و خواهـان              
اهداء خون به مردم بـم شـدند و ايـن حركـت خودجـوش تـا                 
روزهاي بعد ادامه داشت ولي متأسفانه برنامـه از قبـل تنظـيم             

شدن با درخواست مردم تنظيم نشده بود       شده اي براي مواجه     
و خود اين مسأله كاستي ها و نارضايتي هائي را بدنبال داشـت         
و تازه به نقل از مدير كل انتقال خون استان تهـران تنهـا يـك          

) خيابـان وصـال  (مركز سرويس دهي به مردم در مركز تهـران        
وجود دارد و اگر خداي نكرده سخن از زلزلـه احتمـالي تهـران     

ح شود در صورت آسيب ديدن اين مركز، مركز مشابهي در مطر
تهران كه پاسخگوي نياز آسيب ديدگان و مـردم باشـد وجـود             

مثالها را به ساير شهرهاي      بنابراين اگر اينگونه تجارب و    . ندارد
كشورمان در همه زمينه ها تعميم دهيم عمق بي برنامه گي و             

علـوم و آشـكار     عدم آمادگي در مواجهه با حوادث غيرمترقبه م       
  . مي گردد

ــا   ســاماندهي نيروهــاي امــدادي از اهــم واجبــات در مقابلــه ب
بحرانهاي مشـابه مـي باشـد لـذا جـا دارد كـه سـتاد حـوادث                  
غيرمترقبه كشور و سايرمسئولين دست اندركار ضمن بازنگري        
  فرآينــد كمــك رســاني در زلزلــه بــم و ديــدن نارســائي هــا و  

اره اي ارگانهـا و اسـتفاده      موازي كاريها و ناهماهنـگ بـودن پـ        
 هـا تـا     NGOنكردن كافي از پتانسيلهاي سازمانهاي دولتـي و         

دير نشده و تجربيات موجود همانند تجربيـات قبلـي در زلزلـه     
است، از آنهــا در جهـت   نشده  به فراموشي سپرده   …رودبار و   

كنــترل صحيح و مديريت قابل و توانمند حوادث غيرمترقبه و        
د و هر چـه زودتـر   نهاي احتمالي آتي بهره ببر پيامدهاي زلزله   

 ۸افراد و سازمانهاي مجرب امدادرسان از زمان جنگ تحميلـي    
ساله تا كليه واحـدهاي دولتـي و مردمـي كـه در زلزلـه اخيـر           
مشاركت مؤثري داشته اند را به گونه اي دور هم جمع نماينـد      
 و ضمن انتقال اطالعات و دادن آموزشهاي الزم به سـازماندهي     

  . اهتمام ورزندآنان براي روبروشدن با حوادث ناگوار بعدي 
نكته جالب توجه اينكه طي يكسال گذشته بازديدها، بررسيها،         

گزارشات متعـدد از پيشـرفت اقـدامات         متخصصين، نظر اظهار
انجام شده در اين شهرستان، برگزاري همايشها و ارائه نظريات         

بيـات بسـيار    جديد در مديريت بحران و همچنـين كسـب تجر         

ارزشمند و پرقيمت از اين سانحه و بالي طبيعي دانسـته هـاي    
بعنـوان  . چندان كـرده اسـت     علمي ما را در مديريت بحران دو      

مثال يكي از پيامدهاي زلزله كـه قبـل از وقـوع آن كمتـر بـه                 
حساب مي آمد كشف اجساد با هويتهـاي ناشـناخته بـود و يـا       

سكنه بم نبودند ولي بعد    سوء استفاده كساني بود كه قبال جزء        
از حادثه بدون اينكه آسيبي متوجـه آنهـا شـده باشـد خـود را       
سراسيمه به منطقه رساندند تا عالوه بر تحميل خود بـر مـردم      

.  استفاده كننـد …از كمكهاي مردمي و ساير امتيازات مربوطه     
 همـه  DNAاين تجربه نشان داد كه اگر اثر انگشت يا آزمايش          

كارت ملي داشته باشـيم در   متمركز در كنارهموطنان را بطور   
اينگونه حوادث عالوه بر شناسائي آسان اجسـاد قـادر خـواهيم     
ــه از    ــاي محــل حادث ــرل ورودي و خـروجـــي ه ــا كنت ــود ب   ب

  ءهــا و عوامــل اخــالل در خــدمات رســاني و ســو  بــي نظمــي
استفاده هاي احتمالي پيشگيري كنيم و يا براسـاس تجربيـات        

  . اي عاقالنه تر و كاربردي تري اتخاذ كنيمبدست آمده راه حله
آيا تجربه زلزله بم  :در پايان اين سؤال همواره پيش روي ماست       

به مسئولين و دست اندركاران مديريت بحران و ستاد حـوادث           
غيرمترقبه كشور اين فرصت را خواهد داد كه در حوادث مشابه 

 تر،مجرب نمايد آتي كه هميشه ممكن است كشور ما را تهديد 
 آيا دانـش و تجربـه اي كـه بـه         ؟كارآمدتر و مؤثرتر عمل كنند    

روايتي به قيمت جان بيش از چهل هزار انسان و از بين رفـتن              
ميلياردها ريال سرمــايه مــلي تمـام شد به دست اندركاران و   
كارشناسان اين امور كمك خواهد كـرد تـا حتـي المقـدور بـه         

 خسـارت و يـا الاقـل    پيشگيري از وارد شدن اين همه آسيب و   
 آيـا بـه    ؟تقليل ميزان آسيبها در موقعيتهاي بعدي كمك كنند       

مسئولين ذيربط اين فرصت را خواهد داد كه هر چه فعالتر در            
تنظيم استــراتـژي و تاكتيك هاي مهـار آسـيبهاي اجتمـاعي          
همت بگمارند و ضمن استفاده از تجربيـات خـودي از تجـارب            

ده كننـد و درصـورت لـزوم بـا        علمي ساير كشورها نيـز اسـتفا      
كشورهاي دوست كه روي كمربند زلزله قرار دارنـد توافقهـاي           
متقابل تنظيم شود تا در زمان وقوع حادثه بكمك زلزله زدگان           
يكديگر بشتابند و از تجربيات متقابل بنفع مردم آسيب ديده و           
بحران زده استفاده شود؟ آيا مسـئولين عمرانـي و شهرسـازي            

داننـد تـا در منـاطق زلزلـه خيـز از سـازه              يخود را موظف مـ    
 و بسـياري    ؟مستحكم تر براي بناي ساختمانها اسـتفاده كننـد        

  .پرسشهاي ديگر از اين دست
اميد كه در سايه تجربيات تلخ گذشته به پاسخهاي روشـن در            

  . ماين زمينه ها دستيابي پيدا كني
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