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 پزشکی یها فوریت پرسنل آمادگیارزیابی 

 بیولوژیک حوادث مقابل در شهر تهران
  ،2 محسن مرادیان ،1جواد شجاع فرد

 4منیع نادر حقی ، 3حیدر ندریان

ی مدیریت راهبرردی  ادانشجوی دکتر: لئومس ةنویسند. 1

 ، ایران.یدانشگاه عالی دفاع ملّ، پدافند غیرعامل
Email: shjavad59@yahoo.com 

اسرتادیار    ، ی تخصصی علوم دفراعی راهبرردی  ادکتر. 2

 ، ایران.ت علمی دانشگاه عالی دفاع ملیأعضو هی

   پرستاری ةدانشکد بهداشت، آموزش ارشد کارشناس. 3

 .ایران سنندج،  احد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی،

 احد آموزش مرکز ا رژانر    مسئول، پزشک عمومی. 4

 ، ایران.تهران

             28/9/92 پذیرش:    23/5/92 دریافت:

 چکیده

آمرادیی پرسرنل   هرا،   کشورتمامی در  امر زه :مقدمه

تهدیرردات بیولوژیررک در برابررر بهداشررتی   درمررانی 

 کارکنران  نبری  ازکشور ما نیز  دراهمیت زیادی دارد. 

 یهررا فوریررت سررنلپر ،درمررانی   بهداشررتی سیسررت 

 حوادث در خود فعالیت ذاتی ماهیت دلیل به پزشکی

 برره حادثرره صررهنه در همرره از پرری  بیولوژیررک

 پزشرکی  یهرا  فوریت پرسنل. پردازند می امدادرسانی

 کره  تشخیصری  یها سرنخ   بیماری الگوهایاز  باید

 بیوتر ریسرتی  اقدام یک هشدار عالمت است ممکن

 .باشند آیاه باشد

 ه  با هدف بررسی میرزان آمرادیی   این پژ :روش

ی پزشررکی در مبابررل حرروادث  هررا پرسررنل فوریررت

آزمرودنی از میران پرسرنل     121با انتخاب  ،بیولوژیک

به  1391ی پزشکی ا رژان  تهران در سال ها فوریت

پر  از تکمیررل   .ر ش توصرییی انجرام شررده اسرت   

برا اسرتیاده از    هرا   داده،  هرا   پرسشنامه توسط آزمودنی

                                            .شد تجزیه   تهلیل -20SPSSآماریتهلیل  رافزا نرم

 
 

 

 

 34 ها  آزمودنی سن میانگین ،بر اساس نتایج :ها افتهی

 فرو   تهصریلی  مدرک دارای درصد 43 که بود سال

 سرال  6/8 پرسرنل  کراری  ساببة میانگین .بودند دیپل 

 هری  ه ترتیر   بر  پرسرنل  درصرد  9/68   4/60. بود

 بررا برخررورد خصررو  در  عملرری  نظررری آمروزش 

 مرورد  در بودند. ندیده بیولوژیک یها  آلودیی شرایط

 ،بیولوژیرک  حروادث  برا  مبابلره  برای الزم تجهیزات

 تجهیرزات  کره  نرد کرد اعالم ها آزمودنی درصد 5/48

  جرود  در مرورد  .ندارد  جود آنها آمبوالن  در الزم

 پرتلیات حوادث با مبابله برای الزم یها دستورالعمل

 در کره  نرد کرد اعرالم  افرراد  درصد 51 ،بیولوژیک  

 در ندارد.  جود ها دستورالعمل قبیل این ،آنها سازمان

 حرروادث مبابررل در پرسررنل ایررن آمررادیی نهایررت

 .یردید ارزیابی درصد 28 بیولوژیک

یکری از     علمری  نظرری از لهرا    :گیرری  نتیجه

 کرارایی باعث کاه  در نهایت  موضوعات مهمی که

ی پزشررکی در مبابررل حرروادث  هررا پرسررنل فوریررت

 آلودیی   بیمارشدن   نیز افزای  احتمالبیولوژیک 

شرود،   هرای بیولوژیرک مری     آلودییرا در شرایط  آنها

لرذا الزم   مسأله نبود آموزش کافی برای پرسنل است.

 دوشی آموزشی مربوطه طراحی   اجرا ها  است د ره

ی برازآموزی نیرز   ها  مناس  د ره   در فواصل زمانی

کمبرود تجهیرزات   امکانرات    مشرکل   بریزار یردد.

بررای مبابلره برا     هرا  در آمبوالن استاندارد مورد نیاز 

در ضرمن   .رطرف یرردد بنیز باید حوادث بیولوژیک 

ی الزم هرا  دسرتورالعمل نیاز است در ایرن خصرو    

 .یرددتد ین 

، ی پزشرکی هرا  فوریرت ، آمرادیی  :کلمات کلیردی 

 .حوادث بیولوژیک

mailto:shjavad59@yahoo.com
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 قدمهم

 ،ایر چه استیاده از عوامل بیولوژیک به عنوان سرال  

 11امررا پرر  از حرروادث   دارد؛ترراریخی  ای هسررابب

توجرره جهررانی را برره خررود  ،مجرردداً 2001سررپتامبر 

اسررتیاده از عوامررل  ةتاریخچرر .(1) نرردکردمعطرروف 

در  ؛یرردد  مری بیولوژیک به قرن چهارده  مریالدی بر 

با استیاده از اجساد آلوده بره   1های تاتارآن زمان نیر 

باعث  ،2عامل طاعون   پرتاب آنها به داخل شهر کافا

در یر های طرف مبابل بره ایرن بیمراری      آلودیی ن

 بین جنگ طول در .(2)نهایت سبوط این شهر شدند

ترا  1754 یهرا  سال در ،امریکا بومیان   یها  فرانسوی

 در آبلره  از عمردی  ةاستیاد فکر به ها انگلیسی ،1967

 1763 ژ ئرن  24 در .افتادنرد  امریکا بومی قبایل برابر

 آبلره  عامرل  به آلوده دستمال   پتو ها انگلیسی توسط

ل جنرگ  آلمران در طرو   .(3شد) داده امریکا بومیان به

کردن احشرام بره    را برای آلودهیی ها جهانی ا ل طر 

؛ کررد  اجررا ی متیبرین  ها منظور ارسال به سمت نیر 

ها همچنین یوسیندان ر مانیایی را برا عامرل سریاه    آن

برررای ارسررال برره ر سرریه آلرروده   مشمشررهزخرر    

ی بیولوژیک خود ها ژاپن آزمایشات سال  .(4کردند)

چرین   3در منچروری  1945ترا   1932ی ها را در سال

ت جنررگ مرکررز تهبیبررا  درآنهررا  .(5) آغرراز کرررد 

ی هرا  برا عامرل بیمراری   زندانیان چینی را  ،بیولوژیک

سرایر عوامرل    آبلره    ،طاعون ، با ،حصبه ،سیاه زخ 

در مجمروع تعردادی از    .(6) آلروده کردنرد   زا بیماری

برا    ی بیولوژیرک  هرا  چین به  سیله سال  شهرهای

نیز   ردن منابع غذایی   آب ک یی مانند آلودهها ر ش

                                                           
1
 Tatar   

2 . 
Kaffa

 

3 .
Manchuria 

قررار  مرورد حملره   از طریق هوایی به  سیله هواپیما 

 نیرز  هرا   ی کار اجباری نازیها  اهدر ارد ی .(5) یرفتند

سرایر     آیی مانند هپاتیت ها عامل بیماری بازندانیان 

تهراجمی   ةبرنامر  .(7)زا آلروده شردند   عوامل بیمراری 

در آ ریرل   امریکای بیولوژیک در ها استیاده از سال 

 یآغاز شد. آزمایشات 4در کمپ دیتریک مریلند 1943

جرام شرد.   ی سریاه زخر    تر  مالرت ان    هرا  با عامل

ی انسررانی بررا عوامررل   هررا  آزمایشررات ر ی نمونرره 

برا  دا طلبان  ةمواجه   از طریقبیولوژیک غیرکشنده 

بررای  نیرز  آزمایشراتی   .عوامل بیولوژیک انجرام شرد  

پرذیری افرراد در مبابرل عوامرل      سنج  میزان آسی 

 طراحری شرد   ها   دار  ها ی  اکسنایبیولوژیک   کار

پکن    مسکو ،1953   1952 یها در طول سال .(8)

ی مسلح ایاالت ها ر   پیونگ یانگ ادعا کردند که نی

ی بیولوژیکی را در برابرر کرره   ها  سال  امریکامتهده 

ایرر چره صرهت       ؛انرد  هکردشمالی   چین استیاده 

سب  این ادعا بر اسراس مردارک   شرواهد موجرود     

 .(9نیرز رد شرد)   امریکااثبات نشد   از طریق د لت 

ی صرنعتی جهران   در   هرا  لر  کشرور  در مجموع اغ

   ژاپرن  ،فرانسه ،انگلستان  ،امریکا ،آنها ر سیه أسر

 ی بیولوژیرک را تولیرد   بعضراً   هرا  کانادا انواع سال 

 .(10) اند مورد استیاده قرار داده

در  اامر زه آمادیی پرسنل بهداشتی   درمانی کشوره

در  تهدیدات بیولوژیرک اهمیرت زیرادی دارد.   مبابل 

ی هرا  پرسرنل فوریرت   ،درمانی -ان پرسنل بهداشتیمی

معمروالً جرز     ،پزشکی به دلیل ماهیت   نوع فعالیت

 هرای  صرهنه تمرام  یی هسرتند کره در   هرا  ا لین  احد

  بره   شوند میساخت حاضر  حوادث طبیعی   انسان

                                                           
4 . 

Dytryk
 
Maryland

 
Camp 
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بره   .پردازنرد  مری  انامدادرسانی به بیماران   مصرد م 

 تنهرا معمروالً   ی پزشکیها تر پرسنل فوریت بیان دقیق

در صهنه هسرتند کره برا     حاضر پرسنل کادر درمانی

سرموم     ،وژیرک مواجهره برا عوامرل بیول    ةخطر ا لی

 که این احتمال  جود دارد .(11)اند تشعشعات مواجه

 از قبرل  پزشرکی  یهرا  فوریت خدمات دهندیان ارائه

 درمران  ،بیولوژیک یها سال  از استیاده رسمی یدأیت

 .(12)باشند داده انجام را مربوطه بیماران انتبال  

 بیمراری  یها الگو به باید پزشکی یها فوریت پرسنل

 عالمرت  اسرت  ممکرن  کره  تشخیصری  یهرا   سرنخ  

. (13)باشند آیاه باشد بیوتر ریستی اقدام یک هشدار

علرت کرارکردن در مهریط     بهالزم است این پرسنل 

  افرراد آلروده بره عوامرل      ا آلوده   تمراس برا منشر   

در مبابررل عوامررل بیولوژیررک مهافظررت   ،یمیکر برر

مهافظت در برابرر انتبرال عوامرل بیولوژیرک      شوند.

اسرت کره بررای     ای هشامل اقدامات مراقبتی مهتاطان

ی مسررری اسررتیاده هررا پیشررگیری از انتبررال بیمرراری

امات احتیرراطی مربرروط برره رعایررت اقررد ند.شررو مرری

سازی سرطح   ترشرهات بردن بایرد برا شردت       جدا

 یهرا   توصریه  اسراس  برر  .(14) شرود  انجرام بیشتری 

 ،امریکررا ا رژانرر  آمررادیی دفتررر   اجرایرری کمیترره

   پزشررکان ،پزشررکی یهررا فوریررت یهررا تکنسررین

 -بهداشتی یها  جنبه ةزمین در باید ا رژان  پرستاران

 جمعری  کشرتار  یها سال  تهدیدات با مبابله درمانی

 .(13)ببینند آموزش

 تمرام  بره  بایرد  عیونرت  کنتررل  اسرتاندارد  یها شیوه

 آمروزش  پزشرکی  یها فوریت خدمات دهندیان ارائه

ی هرا   آمروزش  از طریرق  مرنظ   طرور  بره    شود داده

 :از عبارتنررد هررا ایررن آمرروزش .دیرررد داخلرری مررر ر

 دستک  از استیادهشامل  تماس در احتیاطی اقدامات

 برا  لباس تماس احتمال که صورتی در ر پوش نیز  

 بیمرار  از مراقبرت  تتجهیرزا  یا مهیطی سطو  ،بیمار

 انتبرال  مبابل در احتیاطی اقدامات؛ داشته باشد  جود

   آمبروالن   مناسر   ةتهوی شامل ،هوا راه از بیماری

؛ N95 ماننررد مناسرر  تنیسرری ماسررک از اسررتیاده

 طریرق  از بیمراری  انتبرال  مبابل در احتیاطی اقدامات

 ،مصررف  بار یک ر پوش از استیاده شامل ها ریزقطره

 از کمترر  ةفاصرل  در که صورتی در سکما   دستک 

نصر  ماسرک جراحری     ،شرود  می کار بیمارمتری  2

 بررای  ،کننرد  مری معمولی بررای بیمرارانی کره سررفه     

 پرسرنل  . در نهایرت هرا   جلوییری از انتشار ریزقطرره 

 کنند فعالیت 1سرد ةمنطب در باید پزشکی یها فوریت

(12). 

ا مراقبررت ا رژانسرری برررای بیشررتر بیمررارانی کرره برر  

بره مراقبرت    ،انرد  ی بیولوژیرک آلروده شرده   هرا  سال 

، )حیظ دمرای مناسر  بردن    شود میحمایتی مهد د 

 تجویز اکسیژن   در برخری مروارد تزریرق مایعرات(    

(14). 

 برای را حیاظتی تجهیزات باید ا رژان  یها سازمان

 تجهیرزات  ایرن  .کننرد  تأمین خود پرسنل از حیاظت

 N95 ةدشر  تسرت    مناسر   ماسرک  :شامل حداقل

 مهافظ ، چش  مهافظ ،مناس  دستک  ،نیر هر برای

 یرا  مصررف  برار  یک مناس  ر پوش یا یان ،صورت

 .(12) است 2 ک تی مناس  لباس

 تحقیق  روش

برا   ،اسرت در این تهبیق که از نوع مبطعی توصرییی  

از  =1/0dبا مبدار خطرای   استیاده از فرمول کوکران

                                                           
1. 

Cold zone 
2
.Tyvek
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 ، ی شرهر تهرران  ی پزشرک ها نیر پرسنل فوریت 1000

 ،اطمینان بیشتر برایآمد که  به دستنمونه  88تعداد 

بره صرورت   نیر  121جامعه یعنی  درصد 10بی  از 

سررپ  پرسشررنامه  ند.تصررادفی سرراده انتخرراب شررد 

 تکمیل در اختیار آنران قررار یرفرت.    برای  طراحی 

سئواالت پرسشنامه در پنج بخ  طراحی شد کره در  

   1کولررک ةوی مطالعررطراحرری سررئواالت آن از الگرر

در جلسراتی برا    .(15) استیاده شد( 2009)همکاران 

 سرازی  میبرو  بره  نسربت  حضور کارشناسان مربوطه،

 برا    یردید اقدام آن پایایی   ر ایی تعیین   ها یویه

 براالی  حرد  در امهترو صوری    ر ایی ،خبریان نظر

 در نری  پایرایی  سنج  برای. دش ارزیابی قبول قابل

کرل   برای که شد انتخاب آزمودنی نیر 40 ،پرسشنامه

ی هرا   سازه برای ،9/0 کر نباخ یپرسشنامه مبدار آلیا

تجهیرزات   ،9/0آمروزش عملری    ،9/0 نظریآموزش 

 آمرد.  به دست 8/0 ها  جود دستورالعمل   7/0الزم 

کردن نیز مورد سرنج  قررار    پایایی به ر ش د  نیمه

 آمد. به دست 89/0یرفت که 

برا اسرتیاده از    ،پرسشنامه دهی به سئواالتامتیاز برای

 صیر ترا  بین نظریکل آموزش  ةنمر ،نشست خبریی

 ةنمرر  ،14 صریر ترا   کل آموزش عملی بین ةنمر ،16

 هرا  کل دسرتورالعمل  ة  نمر12 صیر تا کل تجهیزات

کل آمادیی از  ة  در نهایت نمر شدمنظور  6صیر تا 

 ،آمرروزش عملرری  ،نظررریحاصررل جمررع آمرروزش  

مهاسربه   48 صیر ترا  بین ها هیزات   دستورالعملتج

   هرا   پ  از تکمیل پرسشنامه توسرط آزمرودنی   شد.

اطالعات  ارد رایانره     ،آ ری آن توسط مهبق جمع

                                                           
1 . 

Kollek 

ی ضری  ها   آزمون SPSS-20افزار با استیاده از نرم

 .شد ارزیابیریرسیون آنالیز همبستگی   

 ها  یافته

ز تجزیره   تهلیرل   آمرده ا  بره دسرت  بر اساس نتایج 

انگین سررن میرر هررا،  اطالعررات دمویرافیررک آزمررودنی

برود کره    5/6برا انهرراف معیرار     سال 34 ها  آزمودنی

بره   باشرد.  مری سال  54  بیشترین آن  23کمترین آن 

 هرا   رصرد آزمرودنی  د 1/28 ،لها  سطح تهصریالت 

درصرد   7/20 ،درصرد فرو  دیرپل     43 ،مدرک دیپل 

رک فو  لیسان    براالتر  مد نیزدرصد  5 لیسان   

درصد افراد نیز سطح تهصریالت   2/3ضمناً ؛ داشتند

ی هرا   آزمرودنی تهصیلی  ةرشت ند.کردخود را اعالم ن

 درصرررد 5/21شرررامل  دارای مررردرک دانشرررگاهی

 5/16 ،هوشربری  درصرد  4/12 ،ی پزشرکی ها فوریت

ضمناً  .باشد میپزشکی  درصد 5/2پرستاری   درصد 

 مررتبط  تهصریالت دانشرگاهی  فاقد  نیزدرصد  1/47

میرانگین   ،کراری در ا رژانر    ساببةبه لها   بودند.

بود کره بیشرترین    5سال با انهراف معیار  6/8 ساببة

باشرد.   مری  سال 1سال   کمترین آن  25کاری  ساببة

 (1 ة)جد ل شمار

درصد افراد هریرز در   4/60 ،نظریدر مورد آموزش 

بیولوژیرک  ی هرا   مورد برخرورد برا شررایط آلرودیی    

افرراد بری  از    درصرد  5/28آموزشی ندیده بودند   

درصرد از   1/11 فبرط یک سال پی  آموزش دیده   

میران   در آموزش دیده بودند.اخیر افراد در یک سال 

شناسایی  ةافراد در مورد نهو درصد 7/58 ها  آزمودنی

آلوده به عوامل میکر بی آمروزش ندیرده    ةیک صهن

د در این زمینه آموزش دیده افرا درصد 3/41 بودند  
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درصد از این افراد در یک سرال   2/13 فبطکه بودند 

 .دیده بودند  اخیر آموزش

 ةیرک صرهن   کنترل ی ها   ر ش ها پر تکل ةدر زمین

هریز آموزش ندیده بودند  ،درصد افراد 8/62  ،آلوده

 بودند افراد در این زمینه آموزش دیده درصد 2/37  

در یررک سررال اخیررر  آنهرراز درصررد ا 7/10 فبررطکرره 

زدایری بیمرار    در مرورد آلرودیی   آموزش دیده بودند.

یونره   هی آنها درصد  8/72 ،آلوده به عوامل میکر بی

درصد افراد  2/27آموزشی دریافت نکرده بودند   از 

درصرد در یرک سرال اخیرر      4/7فبط  ،آموزش دیده

   1داغ ةتعریر  منطبر   ةدر زمین آموزش دیده بودند.

درصد افراد آمروزش ندیرده بودنرد   از     6/63 ،سرد

 درصرد  7/10فبرط   ،درصد افراد آموزش دیرده  4/36

 ةآنها در یک سال اخیر آموزش دیده بودند. در زمینر 

ی میکر بری  هرا   انجام اقدامات احتیراطی در آلرودیی  

 6/11درصررد آمرروزش ندیررده بودنررد   فبررط   9/57

در یرک   ،درصد افراد آمروزش دیرده   1/42درصد از 

درصرد از   7/15فبرط   سال اخیر آموزش دیده بودند.

درصد افراد آموزش دیده در مرورد اینکره چره     9/52

در  ،نرد کنموقع از تجهیزات حیاظت فرردی اسرتیاده   

هری   درصرد   1/47   دیرده  یک سال اخیرر آمروزش  

در مررورد شناسررایی عالئرر   آموزشرری ندیررده بودنررد.

 درصرد  3/65ی ناشی از عوامرل میکر بری   ها بیماری

 درصرد از  1/9افراد هی  آموزشی ندیده بودند   فبط

سررال اخیررر  در یررک ،دیرردیان آمرروزشدرصررد  7/34

درصررد از افررراد هرری   4/55آمرروزش دیررده بودنررد. 

 زی پیشرررگیری ا هرررا  آموزشررری در مرررورد ر ش 

درصد  9/9 فبطی میکر بی ندیده بودند   ها  آلودیی

                                                           
1
. Hot zone 

در یک سال اخیر  ،درصد افراد آموزش دیده 6/44از 

 .در این زمینه آموزش دیده بودند

افرراد هری     درصد 9/68ی عملی ها در مورد آموزش

آموزش عملی برای مبابلره برا تهدیردات بیولوژیرک     

افراد در بی  از یک سال درصد  5/21 ندیده بودند  

درصد از افراد در یرک سرال اخیرر     6/9 فبطاخیر   

 5/40ی عملری قررار یرفتره بودنرد.     ها تهت آموزش

ی عملری اسرتیاده از   هرا  ر ش ةافراد در زمینر  درصد

 تجهیزات حیاظت شخصی آموزش دیده بودنرد کره  

درصد آنها در یرک سرال اخیرر آمروزش      4/12 فبط

هری  آموزشری ندیرده    نیرز  درصد افراد  5/59دیده   

مورد انجام آزمای  مناس  بودن ماسک   در  بودند.

درصد افرراد ایرن    1/42 ،تجهیزات حیاظت شخصی

درصرد   5/11انجام داده بودند که از این تعداد کار را 

سرال اخیرر    در یرک  آزمرای  را که این بودند افرادی 

هریرز ایرن    نیز افراددرصد  9/57  بودند انجام داده 

در مورد اسرتیاده از تجهیرزات    اند. کار را انجام نداده

درصد افرراد هریرز    4/74 ، اقعی حیاظتی در شرایط

درصررد  6/25  از  دبودنررایررن کررار را انجررام نررداده 

 7/10فبرط   ،بودنرد   افرادی که این کار را انجرام داده 

کرار   درصد آنها در یک سال اخیر مبرادرت بره ایرن   

تمرینری از تجهیرزات    ةدر مرورد اسرتیاد   ه بودند.کرد

درصد هریز این کار را انجرام   57 ،حیاظت شخصی

ادی که این فعالیرت را  درصد افر 43نداده بودند   از 

در یک سال اخیر  درصد 7/15فبط  ،بودند جام دادهان

 .این کار را انجام داده بودند

 بررای میکر بری   ةی آلرود هرا   در مورد  ر د به صهنه

درصررد  8/76 ،ی پزشررکیهررا فوریررتامررور انجررام 

 هرا   ند که هریز  ارد این صهنهکردعنوان  ها آزمودنی



 حبی منیع ، نادر حیدر ندریان مهسن مرادیان، جواد شجاع فرد،
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 پاسخ آنها مثبت افرادی کهدرصد  2/23اند   از  نشده

ی ها  درصد در یک سال اخیر  ارد صهنه 5 فبط ،بود

ند که کردفراد اظهار ادرصد  8/81 مذکور شده بودند.

ی بیولوژیرک  هرا   های پاسخ به آلودییهریز در مانور

 درصرد  2/18از  درصرد  2/4اند   فبط  شرکت نکرده

در  در یک سرال اخیرر   ،کننده در مانورها رکتشافراد 

در مرورد شررکت در    .بودنرد ه کررد شررکت   مانورها

 ی آموزشری اسرتیاده از تجهیرزات حیاظرت    ها کاریاه

که  دنکردعنوان  ها  درصد از آزمودنی 4/74 ،شخصی

 2/8انرد   فبرط    نکررده  شرکت ها یونه کاریاه در این

در یرک   ،اد شررکت کننرده  درصد افر 6/25درصد از 

  .ه بودندکردشرکت  ها کاریاهسال اخیر در 

ات مناس  در آمبوالن  بررای  در مورد  جود تجهیز

درصرد   5/40 ،ی بیولوژیکها مبابله با شرایط آلودیی

کرره تجهیررزات الزم در  دنررکرداعررالم  هررا آزمررودنی

درصررد عنرروان  5/48 جررود دارد    آنهررا آمبرروالن 

درصرد   11که تجهیزات الزم  جرود نردارد      دنکرد

که اطالعی از  جود ایرن تجهیرزات    دنکردعنوان نیز 

نرد  کردافراد اعالم  درصد 7/15 ن  ندارند.در آمبوال

 62 ،هرا  جرود دارد  آندر آمبروالن    N95که ماسک 

افرراد از   3/22ند که  جود ندارد   کردصد اعالم رد

درصد افرراد   7/58 ند.کرداطالعی   بی جود آن اظهار 

پیشرگیری از   بررای که دستک  مناس   کردنداظهار 

 ،دارد انتبررال عیونررت در آمبرروالن  آنهررا  جررود    

پاسرخ  بره ایرن سرئوال    افراد  درصد 7/34که  درحالی

اطالعری    بری  اردرصرد افرراد اظهر    6/6 منیی دادند  

در پاسخ بره سرئوال  جرود ماسرک جراحری       ند.کرد

درصد افراد پاسخ مثبت  4/50 ،معمولی در آمبوالن 

درصرد اظهرار    6/6   نرد درصد پاسخ منیی داد 43  

مرورد  جرود    راد درافر  درصد 6/6ند. کرداطالعی   بی

پاسرخ   ،در آمبوالن  خود ( ک تی) لباس مخصو 

نرد    کرداطالعری    بری اظهرار  نیز درصد  2/13 ،مثبت

درصررد  8/81پاسررخ منیرری دادنررد     درصررد 2/80

نرد کره عینرک مهرافظ در     کرداظهرار   دهندیان پاسخ

درصد افراد به ایرن   2/13 ، جود داردآمبوالن  آنها 

درصد افراد نیرز اظهرار    5  ند سئوال پاسخ منیی داد

کره   دنکردافراد اعالم  درصد 8/29 ند.کرداطالعی   بی

زدایرری دسررت    در آمبرروالن  آنهررا مررواد آلررودیی 

افرراد پاسرخ    درصرد  9/57 اما ،تجهیزات  جود دارد

افررراد نیررز  درصررد 3/12  در نهایررت  نرردمنیرری داد

 .اطالعی از موضوع نداشتند

زم برای مبابلره برا   ی الها مورد  جود دستورالعمل در

 اعالمدرصد افراد  51 ،حوادث پرتلیات   بیولوژیک

 هرا  این قبیرل دسرتورالعمل   ،که در سازمان آنها کردند

که این کردند  عالمدرصد افراد ا 3/25 جود ندارد   

درصد افراد نیز از  7/23 جود دارد    ها دستورالعمل

 ند.کرداطالعی   بیابراز  ها  جود این دستورالعمل

وال کره آیرا در سرازمان شرما     ئپاسرخ بره ایرن سر     در

یی برای مواجهه با حروادث میکر بری   ها دستورالعمل

دهنردیان عنروان    درصرد پاسرخ   19فبط  ، جود دارد

که  در حالی ؛ جود دارد ها ند که این دستورالعملکرد

درصرد   7/20درصد افراد پاسخ منیی دادنرد     3/60

درصرد   5/16 فبرط  نرد. دکراطالعی   بیافراد نیز ابراز 

 در پاسرررخ بررره سرررئوال  جرررود   هرررا آزمرررودنی

ی یررزارش مرروارد مشررکوک برره   هررا دسررتورالعمل

 2/56   نرد پاسرخ مثبرت داد   ،ی میکر بری ها  آلودیی

 3/27سئوال پاسخ منیی دادنرد    ن افراد به ایدرصد 

در  افراد نیز از این موضوع اطالعری نداشرتند.  درصد 
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ان بره سرئوال   درصرد از پاسرخ دهنردی    5/40نهایت 

یی بررای مردیریت حروادث      هرا    جود دستورالعمل

درصد نیرز   4/36دادند   پاسخ مثبت فجایع پرتلیات 

اطالعری    بیدرصد نیز اظهار  1/23پاسخ منیی داده   

 .ندکرد

مقابله باا   ی پزشکی برایها آمادگی پرسنل فوریت

 شرایط حمالت بیولوژیک

 28) نظرری  شآموز ةنمر 16 از نمره 5/4 ها آزمودنی

 1/20)عملری  آمروزش  ةنمر 14 از نمره 9/2 ،(درصد

 1/40) تجهیزات  جود ةنمر 12 از نمره 9/4 ،(درصد

 25) هرا  دسرتورالعمل  ةنمرر  6 از نمره 5/1  ( درصد

 از نمرره  3/13 نهایرت  در که ندکرد کس  را( درصد

  آ ردند. به دست را (درصد 28) آمادیی ةنمر 48

 مرثثر ی مختلر   ها  ین سازهبرای بررسی همبستگی ب

از ضرری  همبسرتگی اسرپیرمن اسرتیاده      ،بر آمادیی

دهرد   مری نشران   2ةیونه که جرد ل شرمار   همان شد.

 جرود تجهیرزات      ،آموزش عملری  ،نظریآموزش 

همگی دارای همبستگی مثبرت   ها  جود دستورالعمل

با آمادیی کلری   01/0داری  داری در سطح معنی معنی

رین میزان همبستگی بین آموزش بیشت .دهستنپرسنل 

  آمادیی کلی  جود دارد   کمترین میزان آن  نظری

   آمادیی کلی است. ها بین  جود دستورالعمل

آمده از آنالیز ریرسریون   به دستبر اساس اطالعات 

 ،(3شررمارةبررر آمررادیی کلی)جررد ل   مررثثرعوامررل 

آمروزش   ،نظرری آمروزش   ی مسرتبل شرامل  ها  متغیر

 هرا      جود آئین نامهمناس  هیزات  جود تج ،عملی

درصرد تغییررات متغیرر     51 ،ی الزمها   دستورالعمل

 کننرد  مری بینری    ابسته یعنری آمرادیی کلری را پری     

(51/0R2=). با توجره بره    ،ی مستبلها در میان متغیر

آمروزش  متغیرر   ،آمده به دستنتایج آنالیز ریرسیون 

آمرادیی  بینری تغییررات    بیشترین توان در پی  نظری

ی دیگرر بره ترتیر     ها (   متغیرβ=83/0کل را دارد )

شامل آمروزش   ،بینی تغییرات متغیر  ابسته توان پی 

 جرررود تجهیرررزات مناسررر    ،(β=82/0عملررری )

(62/0=βجود دستورالعمل    ) ی الزمها (54/0=β )

 ند.هست

 بحث

میررانگین سررن  ،آمررده برره دسررتبررر اسرراس نتررایج 

جمعیرت میانسرالی را    سال است کره  34 ها  آزمودنی

درصرد   71به لها  مردرک تهصریلی    دهد. مینشان 

مردرک تهصریلی فرو  دیرپل         دارای هرا  آزمودنی

دارنردیان مردرک تهصریلی فرو         هستندتر  پایین

درصررد  5لیسرران    برراالتر بسرریار پررایین   حررد د 

یرد پرایین برودن    ثاین موضروع م  هستند. ها  آزمودنی

 ةبه لها  رشرت  باشد. می ها  سطح تهصیالت آزمودنی

ی هررا فوریرت  ةتهصریلی بیشرترین فرا انری برا رشرت     

التهصریالن ایرن    که فارغ ییباشد   از آنجا میپزشکی 

 برا  لذا ایرن نتیجره   ،دهستنرشته در مبطع فو  دیپل  

 همخروانی دارد.  هرا   فرا انی مدرک تهصیلی آزمودنی

 ها،  ی تهصیلی آزمودنیها  کمترین میزان در بین رشته

که این موضروع نیرز برا فرا انری      استته پزشکی رش

در مبطع تهصریلی   ها کمتر مدارک تهصیلی آزمودنی

کراری   سراببة  خروانی دارد.  فو  لیسان    باالتر ه 

کره کمتررین    ردی قرار دا سیع ةدر یستر ها آزمودنی

کرار   ساببةسال   میانگین  25بیشترین  ،سال  آن یک

نتیجه برا میرانگین    این باشد. میسال  6/8 ها آزمودنی

جمعیت  ةدهند   نشان ردهمخوانی دا ها  سن آزمودنی

 .استجوان تا میانسال پرسنل این مرکز 
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ی هررا آمررده در مررورد پاسررخ  برره دسررتاطالعررات 

دهرد   مینشان  نظریبه سئواالت ارزیابی  ها  آزمودنی

برخرورد   ةدرصد افراد هریز در زمینر  60 بی  ازکه 

وژیک   مسائل مررتبط برا   ی بیولها  با شرایط آلودیی

توانررد  مرریانررد کرره ایررن میررزان  آن آموزشرری ندیررده

آموزش ناکافی پرسنل ایرن مرکرز   کر      ةدهند نشان

از  باشررد. ی آموزشرری در ایررن زمینرره هررا  بررودن د ره

توانرد باعرث افرزای      مری  نظریکه آموزش  ییآنجا

مبابله با تهدیدات بیولوژیرک     ةدان  افراد در زمین

رسرد   مری لذا به نظر  ،شودی آلوده ها  شناسایی صهنه

ی آموزشرری برررای ایررن پرسررنل  هررا  بریررزاری د ره

ی آموزشی   برازآموزی  ریز در برنامه   بایدضر ری 

درصرد   40درصرد از   28حرد د   آنها ینجانده شود.

تهرت آمروزش قررار     نظرری افرادی که به صرورت  

بی  از یک سال پری  آمروزش دیرده     ،دیرفته بودن

درصد  22فبط  ،(2009) 1ژ ه  چاپوتدر پ .بودند

در این زمینره   سال یذشته هی  آموزش افراد در یک

 1ی مختل  برین  ها ندیده بودند   ببیه افراد با میزان

 .(16) ساعت تهت آموزش قرار یرفته بودنرد  40تا 

درصد افراد تهرت   39( نیز 2009) کولک ةدر مطالع

برودن  پرایین   .(15) قرار یرفته بودنرد  نظریآموزش 

در این  نظریصد پرسنل آموزش دیده به صورت در

ی برازآموزی   بره   هرا   نشان از کمبرود د ره  ،پژ ه 

ر ز نبودن اطالعات پرسنل دارد   ضر رت ترد ین  

ی برراز آمرروزی را بیشررتر نمایرران  هررا    اجرررای د ره

بره  به لها  آموزش عملری نیرز اطالعرات     سازد. می

 بری  از د کره  دهر  مینشان  ها آمده از آزمودنی دست

هریرز تهرت آمروزش عملری      ها  درصد آزمودنی 68

                                                           
1
 Chaput 

 ،انررد فتررهرمبابلرره بررا تهدیرردات بیولوژیررک قرررار نگ 

درصرد   61 ،(2009) که در پرژ ه  کولرک   درحالی

 .(15) پرسنل تهت آموزش عملی قرار یرفته بودنرد 

بودن درصد افراد آموزش ندیده به صورت عملی باال

ی ریرز  برنامره  ةدهنرد  نشانتواند  می ،در این پژ ه 

نامناس  آموزشی   لها  نشدن آمروزش عملری در   

منتج   ی آموزشی این پرسنل باشد ها  مجموعه برنامه

به این نتیجه شود که مهارت عملری ایرن پرسرنل در    

ی بیولوژیرک   نیرز   هرا   برخورد برا شررایط آلرودیی   

لرذا  ضعی  است؛  ،ستیاده از تجهیزات الزمتوانایی ا

ی عملری  ها منظور تبویت مهارت ایرکه ب استالزم 

 انجرام  ،ی آموزشری هرا  کاریراه  بریرزاری  ،این پرسنل

ی هرا   آمروزی در برنامره   ی مهارتها   تمرین ها مانور

ضمن در صورتی کره  در  ؛آموزشی آنها ینجانده شود

ی عملرری برره عنرروان همراسررتا   مکمررل هررا آمرروزش

توانرد بره    مری در نظر یرفته شود  نظریی ها آموزش

همزمرران باعررث افررزای  دانرر    تبویررت صررورت 

ی هرا   مهارت این پرسرنل در مبابرل شررایط آلرودیی    

 بیولوژیک یردد.

 جرود تجهیرزات الزم در آمبروالن  بررای      در مورد

 48بری  از   ،ی بیولوژیرک ها  مبابله با شرایط آلودیی

ند که تجهیرزات الزم در  کرداعالم  ها آزمودنی درصد

اطرالع   جرود آن بری  یرا از   آمبوالن   جرود نردارد   

 1/18نیرز فبرط    ،(2007) 2در پژ ه  ریلری  .هستند

تجهیرزات   ،سازمان آنهاند که کرددرصد افراد عنوان 

 ه اسرت کردالزم برای مبابله با این حوادث را فراه  

( مشرخ  شرد کره    2009) کولرک  ةدر مطالع .(17)

ی ا رژان  اقدام به تجهیرز  ها درصد سازمان 12فبط 

                                                           
2
 Reilly  
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 انرد  هکررد هیزات حیاظت شخصری  جپرسنل خود با ت

(15). 

 هرا   ی آزمرودنی هرا  در این میران برا توجره بره پاسرخ     

مربروط بره  جرود     ، جود تجهیرزات  میزان ینبیشتر

عینک مهرافظ   دسرتک  در آمبروالن    کمتررین     

(   تری  ک ) آنها مربوط به  جود لبراس مخصرو   

دهرد کره    میاین اطالعات نشان  .است N95ماسک 

م برررای مبابلرره بررا شرررایط    هنرروز تجهیررزات الز 

در حررد  هررا  ی بیولوژیررک در آمبرروالن هررا  آلررودیی

تری  )به  یژه لبراس مخصرو     ؛مناس   جود ندارد

که نب  مهافظتی برای پرسرنل   N95 ماسک  (  ک

کمبرود   در مبابل آلودیی بیولوژیک خواهرد داشرت.  

  یرا عردم    هرا  تجهیزات حیاظتی الزم در آمبروالن  

نهررا   نداشررتن دانرر    آیرراهی پرسررنل از  جررود آ

توانرد   مری  ،مهارت کافی پرسنل در کار با این  سایل

ی هررا  احتمررال آلررودیی پرسررنل در شرررایط آلررودیی 

این حروادث   مانبیولوژیک   کار با بیماران   مصد 

رسد کره سرازمان    میلذا الزم به نظر  ؛را افزای  دهد

تعری  دقیق از تجهیزات حیراظتی الزم   با ،ا رژان 

 ،ی بیولوژیکها  رسنل در مبابل شرایط آلودییبرای پ

 هرا  ایرن  سرایل   تجهیرز آمبروالن      تأمیننسبت به 

رسرانی صرهیح بره پرسرنل از      اقدام   ضرمن اطرالع  

ی هررا  د ره ، جررود ایررن تجهیررزات در آمبرروالن   

بررای   را   عملی کار با ایرن  سرایل   نظریآموزشی 

در صرورت عردم مهافظرت     زیرا دبریزار کنپرسنل 

 ،ی بیولوژیررکهررا  بابررل آلررودییمفی پرسررنل در کررا

در نهایررت احتمررال آلررودیی   بیمارشرردن پرسررنل   

رسررانی آنهررا د ر از ذهررن اخررتالل در فعالیررت امداد

 نخواهد بود.

آمرده در ایرن پرژ ه  در     بره دسرت  طبق اطالعات 

ی الزم بررای مبابلره برا    هرا  مورد  جود دسرتورالعمل 

 25فبررط  ،شرررایط حرروادث پرتلیررات   بیولوژیررک 

دند که این مبررات   کرعنوان  ندهندیا درصد پاسخ

ورد نظرر  جرود دارد     میط ابرای شر ها دستورالعمل

  مبرررات   ها که این دستورالعمل ندکرداظهار د  ببیه

 هررا  یافترره ؛اطرالع هسررتند   بررییررا از آن  جرود نرردارد  

لرز م  این موضوع باشد که هنوز  ةدهند تواند نشان می

 جرای  ،رخورد برا حروادث بیولوژیرک   ب برایآمادیی 

   ییرنرردیان پیرردا نکرررده در ذهررن تصررمی  مناسرربی

   هرا   نامره  آئرین  ،مبررات تد ین برایحساسیت الزم 

کمبرود   ،اسرت  هکررد ایجراد ن ی الزم هرا  دستورالعمل

یا عدم    مبررات الزم در این زمینه   ها لدستورالعم

 سرراز توانررد زمینرره مرری آنهررا ازآیراهی کررافی پرسررنل  

سردریمی   تشوی  اذهران پرسرنل در مواجهره برا     

  در نهایت برخورد  ط تهدیدات بیولوژیک شودشرای

 ممکن اسرت  ،ای   اقدام تعری  نشده یا بعضاً سلیبه

شردن بهرران      بغررنج ن شرایط   کردسب  پیچیده 

رسد  میلذا الزم به نظر  .یردد ا ضاعکنترل نامناس  

یان دکننر  ان   ادارهارذی سیاست ،ییرندیان که تصمی 

 ،ضمن توجه   درک عمیق شرایط ،ا رژان سازمان 

 بررای   مبررات الزم  ها اقدام به تد ین دستورالعمل

ایجرراد ر یرره  احررد   مناسرر  در عملکرررد سیسررت  

ضمن تمررین     ،ا رژان  نمایند   در شرایط مشابه

بره   ،  مبرررات  ها سازی این دستورالعمل تکرار پیاده

از یرک   ،آلودیی بیولوژیرک  یها ل در مانورعنوان مثا

رسرانی  صال  مدا م   رفع معای    بره ر ز سو به ا

از سروی     مبرررات بپردازنرد     هرا  این دستورالعمل
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پرسنل   اشراف آنان بر مبررات    دیگر به فراییری

 .یاری رسانند ها دستورالعمل

 آمرادیی  ةنمر 48 از نمره 3/13 ها آزمودنیدر نهایت 

آ ردنررد کرره ایررن میررزان  برره دسررت را (صررددر 28)

آمادیی پایین ایرن پرسرنل در مبابلره برا      ةدهند نشان

 بررای  .استی بیولوژیک ها  ث   شرایط آلودییدحوا

افزای  آمادیی پرسنل بررای مبابلره برا تهدیردات       

 ةی بیولوژیک الزم است در هر چهار زمینر ها  آلودیی

 نتررأمی ،ی عملرریهررا آمرروزش ،نظررریی هررا آمرروزش

   هررا تجهیررزات مناسرر    تررد ین دسررتورالعمل   

 ی الزم اقداماتی صورت ییرد.ها  نامه آئین

آمرده از آنرالیز ریرسریون     بره دسرت  براساس نترایج  

  آمروزش عملری بره     نظریعوامل آموزش  ها،  متغیر

تغییررات   ةبینی کنند ی پی ها  ترین متغیر عنوان اصلی

ی هرا   مره آمادیی کلی تعیین شدند که الزم اسرت برنا 

بینری     عملری پری    نظریی ها ی برای آموزشا ه یژ

 یردد.

 گیری نتیجه

ی از ا لرین  ی مختلر  یکر  هرا  کره در بهرران    از آنجا

ی پزشرکی  هرا  فوریرت  ،ی حاضر در صرهنه ها  احد

 ،پرسررنل ا رژانرر لررذا الزم اسررت کرره  ،باشررد مرری

ی الزم برای مبابله با حوادث مختلر  بره   ها  آمادیی

ایرن تهبیرق    نرد. کنلوژیک را کس  حوادث بیو ه یژ

ابعاد آمروزش   یتمامدهد که این پرسنل در  مینشان 

   هررا  نامرره  جررود آئررین  ،آمرروزش عملرری  ،نظررری

  اطررالع پرسررنل از آنهررا    جررود  هررا دسررتورالعمل

کره در   اسرت دارای ضع   ،تجهیزات    سایل الزم

نهایت منجر به آمادیی ضعی  این پرسنل در مبابرل  

 ی بیولوژیک شده اسرت. ها  رایط آلودییحوادث   ش

   هرا   آلرودیی  ،توجره بره اینکره در اغلر  مروارد      با

بینری   تشرخی  ا لیره     حوادث بیولوژیک قابل پی 

لذا الزم است پرسنل ا رژان  همواره بررای   ،نیست

 داشرته باشرند،  آمادیی مناسبی مواجهه با این شرایط 

  که این امر خود مسرتلزم شرناخت دقیرق موضروع     

 ،نظرری ی هرا  ی مناس  بره لهرا  آمروزش   ریز برنامه

ی الزم   در نهایرت  هرا  ترد ین دسرتورالعمل   ،عملی

اران ذی تجهیزات الزم توسط مدیران   سیاست تأمین

  در  اسرت ی پزشرکی  هرا  سرالمت   فوریرت   ةحوز

احتمرال افرزای     ،بره ایرن مروارد    یتوجه بیصورت 

   تلیات   یسترش آلودیی  جود خواهد داشت.
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ها آزمودنی دموگرافیک اطالعات :1 شمارة جدول  

 اطالعات سن کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار

 سال
 ها سن آزمودنی

50/6 98/33 00/54 00/23 

 ساببةاطالعات  کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار

 سال

کاری  ةسابق

 1 25 6/8 5 ها آزمودنی

 عدم اعالم
فو  لیسان    

 باالتر
 لیسان 

فو  

 دیپل 
 مدرک تهصیلی دیپل 

 

 تعداد )نیر(

 درصد

مقطع تحصیلی 

 34 52 25 6 4 ها آزمودنی

2/3 5 7/20 43 1/28 

مدارك 

 غیرمرتبط
 هوشبری پرستاری پزشکی

های  فوریت

 رشتة تهصیلی پزشکی

 تعداد )نیر(

 درصد

رشتة تحصیلی 

 26 15 20 3 57 ها آزمودنی

1/47 5/2 5/16 4/12 5/21 

 

 
 

 

 01/0دار در سطح  **معنی

 

 

 

تاثیر گذار بر آمادگی کلیهای   : آنالیز رگرسیون متغیر3جدول شمارة   

 =β Standard error t P.value 51/0 R2 های مستقل  متغیر

 0/0 44/16 11/0 83/0 نظریآموزش 

 0/0 63/15 14/0 82/0 آموزش عملی

 0/0 81/8 26/0 62/0 وجود تجهیزات مناسب

 0/0 1/7 33/0 54/0 های الزم  وجود دستورالعمل

 05/0=  دار سطح معنی

: ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای آمادگی کلی2جدول شمارة  

 ها دستورالعمل  جود تجهیزات  جود عملی آموزش نظری آموزش نام مؤلفه

 521/0  ** 541/0  ** 740/0  ** 861/0  ** آمادگی کلی
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Abstract 

Today, health care and medical preparedness against biological threats are 

important. In the event of a biological incident scene, emergency medical personnel 

among the other employee's health care system will aid due to the inherent nature of 

its activities. 

This study accomplished aimed to assess the readiness of emergency medicine 

personnel against biological incidents, with 121 samples selected from Tehran EMS 

personnel in 2012.  

According to the results, the average age of respondents is 34 years, most of them 

were associate degree, and average personnel experience 8/6 years. About 60/4% of 

staff had not received any theoretical education against biological contamination 

conditions. About 68/9% of staff had not received any practical training to deal with 

biological threats. About the necessary equipment for dealing with biological events, 

48/5% of the participants declared there is no equipment in ambulance. About the 

operating procedures to deal with biological incidents, 51% of the staff declared they 

have no sufficient instructions. Finally, personnel preparedness against biological 

events was estimated at about 28%. 

Keywords: preparedness, emergency medical services, biological incidents 
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