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اّويت آهَظش پطستبضي زضثحطاى:
هيليًَْب ًفط اظ هطزم ثَسيلِ ثحطاًْب يب تصبزفبت ٍسيغ سبليبًِ تحت تبحيط لطاض هي گيطًس.ثِ ّويي ذبعط آهبزگي ثطاي همبثلِ
ثب ثحطاى اّويت ثسيبضي پيسا ًوَزُ است ٍ ثِ ّويي زليل پطستبضاى رْت زازى پبسري هَحط ،ثِ ايٌگًَِ اظ ثحطاًْب ثبيس ثب
هفَْم ٍ فطآيٌس پطستبضي ثحطاى آضٌب ثبضٌس.
آهَظش پطستبضي ثحطاى ثبػج پيبهسّبي هخجتي ثطاي هطزم ٍروؼيتْبي زضگيط ثحطاى هي گطزز کِ ضبهل هَاضز ظيط هي
ثبضس:
- ۱کبّص هطگ ٍهيط زض رَاهغ اًسبًي
-۲اضتمبء سالهت زض ربهؼِ
- ۳کبّص ّعيٌِ ّبي هَسسبت ثْساضتي زضهبًي ٍ کطَضي.
تؼطيف ثحطاى :ثحطاى يک حبزحِ عجيؼي ٍ يب سبذتِ زست ثطط است کِ ثغَض عجيؼي ثِ هطگ ،رطاحت ٍ ٍيطاًي هٌزط هي-
ضَز ثِ ًحَي کِ ًويتَاى آًطا اظ عطيك الساهبت هؼوَل ٍ هٌبثغ ٍتزْيعات زضست هْبض کطز.
ايي حبزحِ ًيبظ ثِ پبسد فَضيّ ،وبٌّگ ٍ هَحط رْت ثطآٍضزى ًيبظّبي زاضٍيي،تزْيعاتي ٍضٍاًي افطاز آسيت زيسُ کِ
ثَسيلِ ثرص زٍلتي ٍ يب ذصَصي اػوبل هي ضَز ،زاضز.
ثحطاى حبزحِ يب هَلؼيتي است کِ اظ يک ٍضؼيت اٍضغاًسي ػظيوتط ثَزُ ٍ هَرت اذتالل ٍ ذطاثي زض هکبًْبيي هخل ذبًِ-
ّبً ،مل ٍ اًتمبالت ،اضتجبعبت ٍ هطالجتْبي ثْساضتي گطتِ ٍ ًيبظ ثِ پبسد سطيغ افطاز ذبضد اظ هٌغمِ آسيت زيسُ زاضز.
تؼطيف صليت سطخ اظ ثحطاى :ثحطاى يک حبزحِ تْسيس کٌٌسُ ثب ذبصيت ترطيجي ضسيس ثَزُ کِ هَرت آٍاضگي هطزم ،رسا
ضسى اػضبء ذبًَازُ ،آسيت يب ترطيت ذبًْْب ٍ يب آسيت ٍ کطتبض هطزم هيطَز.

اًَاع ثحطاى:
- ۱ثحطاًْبي عجيؼي:
سيل ،عَفبى ،ظهيي لطظُ ،آتطفطبى
- ۲ثحطاًْبي تکٌَ لَغيکبل(سبذتِ زست ثطط):
سمَط َّاپيوب ،تصبزفبت ،آتص سَظي ،ثوجبضاى ،ضَضش ،اًمالة ،رٌگ
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تمسين ثٌسي زيگط ثحطاى:
ثلَؽ،پيطي ) ) Maturationalثحطاى تکبهلي
اظزٍاد-هْبرطت ) ) Situationalثحطاى هَلؼيتي
حَازث عجيؼي ) ) Advent ionalثحطاى اتفبلي-اکتسبثي
تمسين ثٌسي ثحطاى اظ زيسگبُ هَسسبت پعضکي:

- ۱ثحطاى زاذلي:
اذتالل زض ػولکطز عجيؼي ثيوبضستبى ثَرَز هي آيس.هخل صسهِ يب هطگ پطسٌل ثيوبضستبى ٍ يب آسيت ثِ لسوتْبي فيعيکي
ثيوبضستبى

- ۲ثحطاى ذبضري:
ثِ سبذتبض سبذتوبى صسهِ اي ٍاضز ًوي کٌس ٍلي هوکي است ثط ضٍي هٌبثغ ثيوبضستبًي اذتالالتي ضا ايزبز کٌس.
احطات ثحطاى ثط سالهت:
ثحطاى ّب ثط ضٍي رَاهغ ٍ روؼيتْبي اًسبًي اظ عطق هرتلف احط هي گصاضًس.
سبذتوبًْبي آسيت زيسُ ٍ فطٍ ضيرتي آًْب ًوًَِ اي اظظيبًْبي فيعيکي آًْبست.
تٌْب تبحيطات ثس ثحطاًْبي آة ٍ َّايي زض ايبالت هتحسُ اهطيکب سبالًِ ثبالتط اظ  ۱هيليَى زالض ذسبضت ثِ ثبض هي آٍضز.
ثحطاًْب زستطسي هطزم ثِ ذسهبت اٍليِ ٍ اسبسي هطالجتي ٍ ذسهبت پيطگيطي سغح اٍل ،زٍم ٍ سَم ضا ثب هطکل هَارِ
هيسبظًس.
ثستِ ثِ عجيؼتًَ ،ع ٍ هکبى ثحطاى ،اضظيبثي ٍ اًساظُ گيطي احطات کَتبُ هست ٍ ثلٌس هست آًْب ثط ضٍي سالهت افطاز ربهؼِ
هطکل هي ثبضس.
ثحطاًْب سيستن ثْساضتي ربهؼِ ضا ثِ ضٍضْبي ظيط تحت تبحيط لطاض هي زّس:
هطگ ظٍزضس ،ثيوبضي ٍ صسهِ زض ربهؼِ زضگيط ثحطاى افعايص هي يبثس.-ظيط سبذتْبي سيستن هطالجت ثْساضتي ترطيت هي ضَز.
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اذتالالتي زض هحيظ ايزبز هي ضَز.-ثط ضٍي رٌجِ ّبي ضٍاًي– احسبسي ٍ ضفبُ ارتوبػي تبحيط هي گصاضز – سَء تغصيِ زض ربهؼِ ثَرَز هي آيس.

هسل پطستبضي ثحطاى:
زض سبل  ۱۹۹۱اثساع گطزيس .اهطٍظُ اظ ايي هسل رْت عطاحي ٍ ازاضُ کطزى ثحطاًْب زض  Sandra Jenningsايي هسل تَسظ
ثيوبضستبًْب ،زضهبًگبّْب ٍ آسبيطگبّْبي سغح ربهؼِ استفبزُ هيطَز .پطستبضاى ثب ّوکبضي زيگط پطسٌل زضهبًي هيتَاًٌس
زض ّط فبظ اظ ايي هسل زضگيط ضسُ ٍ ّوکبضي ًوبيٌس .ايي هسل زاضاي فبظّبي ظيط هي ثبضس:
فبظ  : ۱لجل اظ ثحطاى
فبظ  : ۲ثحطاى
فبظ : ۳ثؼس اظ ثحطاى
فبظ ً: ۴تبيذ هخجت ثيوبضاى /ربهؼِ



فاز ۱

زض فبظ اٍل ثطضسي هحيظ کبض اظ ًظط هٌبثغ ٍ ذغطات صَضت هي گيطز .ضٌبسبئي هٌبثغ ٍ اهکبًبت ضبهل ثطآٍضز ّعيٌِ ّب،
ايزبز پٌبّگبّْب ،تَافك ٍ ّوکبضي ثب زيگط آغاًسْبي ربهؼِ ،آهَظش ثحطاى ثِ کبضکٌبى ،ايزبز يک ثطًبهِ هسيطيتي ثحطاى،
عطاحي اثعاضّبي ثطضسي( چک ليستْب )هي ثبضس ،کِ اعالػبت هفيسي ضا رْت ثطضسي ،زض هطحلِ لجل اظ ثحطاى ثِ ثطًبهِ
ضيعاى ثحطاى هي زّس .ضٌبسبئي ػَاهل ذغط ًيع ثسيبض هْن هي ثبضس کِ ضبهل :کوجَز ثَزرِ ،ػسم ٍرَز پٌبّگبُ زض ربهؼِ،
ػسم زاضتي ثيوبضستبًْب ثب فضبي هٌبست ثطاي همبثلِ ثب ثحطاى ،زض ًظط ًگطفتي گطٍّْب ٍ افطاز ثب ًيبظّبي ذبصجطًبهِ
ضيعي ،ػسم آهَظش پطسٌل زض هَالغ ثحطاى ٍ ػسم ّوبّوگي ثيي پطسٌليً ،ساضتي اثعاضّبي ثطضسي ثحطاى ،ػسم ضٌبذت
ذغطات زض هحيظ کبض ،ػسم ّوبٌّگي ثب زيگط حيغِ ّبي ثْساضتي-زضهبًي هبًٌس پعضکبى ٍ...
زض ثطًبهِ ضيعي زض فبظ  ۱هْن است کِ اثتسا هٌبثغ ٍ اهکبًبت ذَز ضاضٌبذتِ ٍ ثسضستي اظ آًْب استفبزُ ًوبئين .پيطگيطي
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اٍليِ زض ايي فبظ اًزبم هي گيطز کِ ثب اًزبم فؼبليتْبي اٍليِ پيطگيطي کٌٌسُ زض رْت اضتمبء سالهت ربهؼِ ثِ زست هي آيس.
ثطًبهِ ضيعي رْت اٍضغاًسْب ،شذيطُ غصا ،فطاّن ًوَزى اهکبًبت ٍ تزْيعات ،آهَظش ربهؼِ زض هَضز ثحطاًْب ٍ ًحَُ
ثطذَضز ثب آًْب رْت ًزبت ربى آسيت زيسگبى ثحطاى زض ايي هطحلِ صَضت هي گيطز.



فاز ۲

زض ايي فبظ ثحطاى اتفبق افتبزُ ٍ پطستبضاى زض ايي فبظ زض ًمطْبي ظيط هطغَل فؼبليت هي گطزًس کِ ضبهل:
ًCare giverمص هطالجت زٌّسُ
ًEducatorمطأهَظش زٌّسُ
ًCase managementمص هسيطيت هَضزي
ثؼٌَاى هطالجت زٌّسُ پطستبض ،هسئَل تطيبغ ٍ اٍلَيت ثٌسي هطالجت ٍ زضهبى ثيوبضاى است .هْن است کِ ثِ کليت ثيوبض زض
ٌّگبم هطالجت اظ اٍتَرِ گطزز ٍ رٌجِ ّبي ضٍاًي ،فيعيکي ،ضٍاًي ،ارتوبػي ٍ سالهتي فطز زض ًظط گطفتِ ضَز.
ػولکطز هٌبست پطستبض زض ايي فبظ ثستگي ثِ زاًص ،تزطثيبت ثبليٌي،تئَضيْب ٍ ذالليت ّبي زضًٍي اٍ زاضز ّ.سف ًْبئي
پطستبضاًي کِ زض ايي هَلؼيتْبي ثحطاًي ثؼٌَاى هطالجت زٌّسُ کبض هي کٌٌس اضتمبء سالهتي رسوي ٍ ضٍاًي هصسٍهيي
ثحطاى هي ثبضس.اًزبم تطيبغ زض ايي فبظ تَسظ پطستبضاى ثسيبض هْن ٍ حيبتي هي ثبضس .زض ايي هطحلِ ثيوبضاى ثبيس
آهَظضْبي الظم ضا ّن زضيبفت ًوبيٌس ٍ پطستبضاى ّن ثبيس ضطح ٍظبيف ذَز ضا ثط اسبس سيبستْبي اظ لجل ثطًبهِ ضيعي
ضسُ زض فيلس ٍ ثيوبضستبى اًزبم زٌّس ٍ ثِ زيگط ّوکبضاى آهَظش زٌّس.
زض ًمص آهَظش زٌّسُ آهَظش ثِ هزطٍحيي ٍ ذبًَازُ آًْب ،آهَظش ثِ ّن ضزُ ّب ٍ ضزُ ّبي پبئيي تط ضغلي رْت اًزبم
ػولکطز هَحط اًزبم هي گيطز.
زض ًمص هسيطيت هَضزي پطستبض ثؼٌَاى يک ضاثظ هيبى ثيوبض ،ثيوبضستبى ٍ آغاًسْبي ربهؼِ ػول هي ًوبيس.
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فاز ۳

زض فبظ سَم کِ هطحلِ ثؼس اظ ثحطاى هي ثبضس پطستبض زض  ۳لسوت ظيط هطغَل فؼبليت هي گطزز:
- ۱ثطضسي - ۲ثطًبهِ ضيعي - ۳ارطا
زض فبظ ثطضسي پطستبض ثبيس اظ هزطٍحيي ثحطاى کِ زضهبًْبي ذبصطا ًيبظ زاضًس ثطضسي زٍثبضُ اي زاضتِ ثبضس .ثبظتَاًي
رسوي ٍ ضٍاًي ثيوبضاى زض ايي هطحلِ اًزبم هي گيطز .ثؼالٍُ زض هطحلِ ثطضسي لسضت ٍ ضؼف ثطًبهِ هسيطيت ثحطاى ًيع
هَضز ثطضسي لطاض هي گيطز.
زض لسوت زٍم يب هطحلِ ثطًبهِ ضيعي ضؼف ثطًبهِ ّبي ضيرتِ ضسُ ثبيس ثطعطف گطزز.ثطًبهِ ثبظثيٌي ضسُ ٍ زض صَضت
ضؼف ثبيس ثطًبهِ ضيعي رسيسي ثطاي ثحطاًْبي احتوبلي عطح ضيعي ضَز.
زض لسوت ارطا يبفتِ ّبي ثطًبهِ ّبي هَرَز ثحطاى تَصيف ٍ حجت هي گطزز .ثطًبهِ ثحطاى تزسيس ًظط ضسُ ثبيس زض هحيظ
کبض ٍ ثِ صَضت آظهبيطي ارطا گطزز.



فاز ۴

فؼبليت فبظ اٍل اظ عطيك فبظ سَم ثط ضٍي پيبهسّبي ثيوبض ٍ ربهؼِ تبحيط زاضز ٍ.لتي اظ ايي هسل استفبزُ هي ضَزً ،تبيذ
هخجت ظيط ثطاي ثيوبضاى ٍ ربهؼِ ثِ زست هي آيس:
کبّص هيعاى هطگ ٍ هيط
کبّص ّعيٌِ ّب
ثْجَز ٍضؼيت سالهتي زض ربهؼِ
افعايطأگبّي هطزم ًسجت ثِ پطستبضي ثحطاى
افعايص تبحيط ثطًبهِ ّبي ثحطاى پطستبضي
افعايص ٍ ّوکبضي ٍ اضتجبط هيبى پطستبضاى ٍ زيگط آغاًسْبي ربهؼِ
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هطاحل اصلي هسيطيت ثحطاى:
ثطًبهِ ضيعي پَيطگطاًِ زض رْت عطاحي سبذتبضپبسد ثِ ثحطاى لجل اظ ايزبز آى زض ربهؼِ ضا  :Preparednessآهبزگي
آهبزگي هي گَيٌس.
ثِ هؼٌبي گبهْبي ثطزاضتِ ضسُ رْت کبّطبحطات هرطة يک ثحطاى ثب تالش ثطاي هحسٍز کطزى  :Mitigationتسکيي زازى
احطات آى ثحطاى ثط ضٍي سالهت ربهؼِ ،ػولکطز آى ٍ سبذتبضّبي التصبزي است.
ايي هطحلِ ارطاي ٍالؼي عطح ثحطاى ضيرتِ ضسُ هي ثبضس.پبسد ثِ ثحطاى يب هسيطيت اٍضغاًس :Response ،پبسد
سبظهبًسّي فؼبليتْب رْت ازاضُ کطزى حَازث است.
فؼبليتْبي ايي هطحلِ ثط ضٍي حبثت کطزى ٍ ثطگطزاًسى ربهؼِ يب سبظهبى ثِ ٍضؼيت عجيؼي هي ثبضس  :Recoveryثْجَزي
کِ ايي فؼبليتْب ضبهل زٍثبضُ سبظي سبذتوبًْبي آسيت زيسُ ،اسکبى زازى ثِ هطزم ثحطاى ظزُ ٍ تطهين سبذتبضّبي ربهؼِ
ٍ الساهبت ثْساضت ضٍاًي هي ثبضس.
اضظضيبثي هطحلِ اي اظ ثطًبهِ ضيعي ثحطاى ٍ پبسد ثِ ثحطاى است کِ اغلت ثِ آى کن تَرْي هي  :Evaluationاضظضيبثي
ضَز .زض ايي هطحلِ ثطًبهِ ثطضسي ٍ ًمبط ضؼف ٍ لَت هطرص هي ضَز.
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