


دکتر علی خاجی

مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران

بالیا و کودکان



تعریف اخالق در بالیا-1

پیشگیری و عدم آسیب رساندن-2

پیامدهای ناشی از عدم رعایت اصول اخالقی-3

آسیب های خاص کودکان در بالیا-4



Injury

Trauma





Natural hazards can be classified by the types of geophysical processes 
involved in their occurrence. The four types of natural hazards are:

▲ Meteorological (hurricanes, tropical storms, typhoons, tornadoes, 
snow and ice storms, thunderstorms, etc.).  

▲ Geological (earthquakes, volcanoes, tsunamis, landslides,  
subsidence, etc.).

▲ Hydrological (floods, droughts, wildfire, etc.).

▲ Extraterrestrial (meteorites impacting the earth’s surface).

Types of Natural Hazards



In general terms, there are two major classifications of man-made hazards:

1- Technological hazards 2- Terrorism.

Technological hazards are usually caused by accident—either through

incompetence, poor planning, faulty equipment, bad weather, or some other

mishap; no one intended the hazard to occur.

Terrorism, on the other hand, infers an intentional act; that is, some individual

or group means to cause harm in order to further a political agenda; a social,

economic or religious mission; or because they are delusional or misguided in

some way.

Man-Made Hazards



ا بالیا همه ساله باعث مرگ و میر هزاران نفر در سراسر جهان می شود و میلیون ه

ز این ایران نیز ا. نفر نیز بر اثر آن متحمل خسارات مالی و اجتماعی فراوان میشوند

نفر در 3000-2000قاعده مستثنی نبوده و بر اساس آمارهای موجود هر ساله بین 

.  ایران بر اثر بالیا جان خود را از دست میدهند

مورد آن در ایران  31نوع بالیا 40کشور ما در معرض انواع بالیا می باشد و از حدود 

حادثه طبیعی در سال جزو ده کشور  3/4کشورمان با میانگین . به وقوع می پیوندد

.حادثه خیز جهان به شمار میرود
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ضرورت پرداختن به اخالق در بالیا

شرایط ناپایدار و غیر معمول-1

کمبود و یا عدم تناسب منابع با نیازهای مردم-2

میزان باالی افراد نیازمند به مراقبتهای مختلف و متنوع درمانی-3

آسیب دیدن ساختارهای اجتماعی-4

آسیبب پذیر بودن بسیاری از متاثرین و آسیب دیدگان از بالیا-5
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 کىه  ولىى هنگىامی  : گاه فعلى که از انسان سر می زند، شكل مستمری ندارد-

و مانند امساك در بىلل و بششى   )کارى به طور مستمر از کسى سر می زند 

ر اعمىاق  دلیل به این است که یك ریشه درونى و باطنى د( کمك به دیگران

.جان و روح او دارد، آن ریشه را خلق و اخالق می نامند

.اخالق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است-

.ودبعضى از اعمال و رفتارى که از خلقیات درونى انسان ناشى می ش-

4/16/2019
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MoralityEthics

Morals رودبكار می"خلق وخوی راسخ در نفس"به معنای  .

Ethics  های پیرامون رفتار خوب و بد، درست و خطا، پىاك و  نظریهبرای بیان

.رودپلید انسان، بكار می

.نمایدای را بیان میتر اخالق در فضای خاص حرفهای، اصول کلیاخالق حرفه

4/16/2019



رای  گفتمانی است که به دنبال تعریف دستورالعمل های اخالقی ب
.مراقبت از بیماران است

ا،  اخالق پزشكی در حیطه عملكرد طبی، بدیهیات و ارزش ه
.نبایدها بحث می کندوخوب و بد، صحیح و نادرست و باید



داشتن تخصص و مهارت

داوطلب بودن

اخالقی بودن حرفه پزشکی و پرستاری

تی، انسانیت و بشردوس)اصول اخالقی اعالم شده توسط صلیب سرخ 

...(بی طرفی، عدم وابستگی و استقالل و 

اقدام بر اساس شاخصهای مطرح شده در پروژه اسفیر 

چهار اصل اخالق پزشکی
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داشتن تشصص و مهارت

داوطلب بودن

اخالقی بودن حرفه پزشكی و پرستاری

بی طرفی،  بشردوستی،انسانیت و )اصول اخالقی اعالم شده توسط صلیب سرخ 

...(استقالل و وابستگی و عدم 

اقدام بر اساس شاخصهای مطرح شده در پروژه اسفیر  

چهار اصل اخالق پزشكی

اخالق بالیا
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پزشكیاخالقاصلچهار

گرافضیلتاخالق

سودگرااخالق

عمومیبهداشتاخالق

..……وبشرحقوقمنشورهمچوندستیباالسندهای

)سرخصلیبگانه 10کدهای همانندالمللیبینوملی(اخالقیکدهای

اخالق بالیا
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اصل اخالق پزشكی  چهار 
خود آیینی، عدم ضرر رساندن، )

(سودرسانی، عدالت

(Pubic Health Ethics)اخالق بهداشت عمومی 

(Principles)برخی اصول اخالقی 

Disaster Ethics



اخالق اصول گرا

خود آئینی-1
سودرسانی-2
عدم ضرررسانی-3
عدالت-4

عدالت-1
عدم ضرررسانی-2
سودرسانی-3
خود آئینی-4



عدالت در سالمت 

.تمامی بیماران به یك چشم دیده می شوند-1

توزیع عادالنه و منصفانه منابع-2



1- Respect for Autonomy (خود آیینی)
2- Non-maleficence (عدم ضرر رساندن)
3- Beneficence (سود رساندن)
4- Justice (عدالت)

جامعه محور بودن خدمات 
(Community-Based  )
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کدهای اخالقیاصول اخالقی



راهنمای  
عمومی

پیشنویس راهنمای   
اخالقی در بالیا

راهنمای  
اختصاصی

سازمانهای امدادرسان
ارائه خدمات بهداشتی و 

امداد و نجات/ درمانی

کمکهای بشر دوستانه



Co-
operation

Responsibility

Duty to 
Care

AccountabilityTransparency

Duty to 
Trust

Media

ااصول اخالقی در بالی



Duty to Plan
Duty to 

Prevention

Education
Preventive

Ethics

Preparedness

اصول اخالقی مطرح در مرحله پیشگیری و آمادسازی



(  To Inform)اطالع رسانی 
(No-Burden Principle)اصل سربار نبودن

 Mandatory)تخلیه اجباری 
Evacuation )

 Security)نظم و امنیت 
and Public order)

(  Duty to steward resources)به خرجی
(  Non-Discrimination)عدم تبعیض 

(  Flexibility)انعطاف پذیری
وفاداری  

(Fidelity  )
(  Need Assessment)نیازسنجی 

(  Managing Eexpectations)مدیریت انتظارات 
جامعه محور بودن خدمات  

(Community-Based)
بازتوانی

 (Rehabilitation)

Respect for Autonomy 





اورژانسها

و  میببراز زیان پیشگیری کرده، آن را از بین -3و 2یمبرساننباید ضرر -1
.یمباشسودرسان -4



مصادیق ضرر  
رساندن

دیر رسیدن

نداشتن تجهیزات و نداشتن تشصص
مهارت الزم

شرایط جسمی  
نامناسب

شرایط روحی و  
روانی  

همراه داشتن مایحتاج 
اولیه



دیر رسیدن-1





.وقتی که شب شد، دیگه ناله ها خاموش شد
.یعنی شب ششم، شب وحشتناکی بود
.  دیگه اصالً از زیر آوار ها صدا نمیومد

.  معلوم بود که اونا فوت شدن و این خیلی وحشتناك بود



. اعالم خطر و وقوع سیل در استان ایالم و خوزستان(: 1395/01/24)سه شنبه روز 

.سیل در ایالم جریان پیدا می کند(: 1395/01/25)شب چهارشنبه 

:ساعت سه بعد از ظهر، شبکه خبراعالم می نماید(: 1395/01/26)پنج شنبهروز 

.در ساعات آینده تشکیل جلسه خواهد دادعالی مدیریت بحرانکمیته 



همراه داشتن تجهیزات تشصصی





نداشتن داشتن آموزش



حدود دوسوم جراحانی که در مرحله پاسخ به زلزله هائیتی  

سابقه % 37)شرکت کردند هیچ گونه سابقه تجربه کار در بالیا 

رایطی  و یا آموزش برای فعالیت در چنین ش( قبلی شرکت در بالیا

. را نداشته اند( دارای آموزش برای بالیا بودند% 24)

Sonshine DB, Caldwell A, Gosselin RA, Born CT, Coughlin RR. Critically assessing the Haiti earthquake response and the barriers to quality orthopaedic care. Clin
Orthop Relat Res. 2012;470(10):2895-904.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22487879


آموزش پزشكی یا پرستاری

آموزش بالیا



یا  پزشك یا پرستار بودن برای ارائه خدمات در بال
افراد باید آموزش بالیا دیده و. کفایت نمی کند

.مهارتهای الزم را کسب نموده باشند



توی بحران حتی اگر عابدترین، زاهدترین فرد باشِ،  "
سعه صدر نداشته باشِ، آموزش ندیده باشِ، وارد کارهای  

".غیراخالقی می ِ، بدون اینكه بشواهد



آموزش ندیده بودن پرسنل

ان،  پزشك)آموزش بالیای طبیعی باید برای تمامی حرفه مندان پزشكی 

.  وداجباری باشد و در کوریكولوم آموزشی آن ها دیده ش( پرستار، دانشجویان







.نیروهای مردمی غیر سازمان یافتهحضور 

افی  تعداد کثیری نیروهای رسمی سازمان یافته با امكانات کم و ناکحضور 

ز  بطوری که صف این نیروهای برای دریافت حواله اقالم در برخی از موارد ا

.صف مردم آسیب دیده طوالنی تر بود

مدیریت بحران از نگاه بیژن دفتری



آسیب های روانی

وعده دادنانگ زدن

یمهمانند آنها لباس بپوش



 (No-Burden Principle)اصل سربار نبودن

.افراد باید دارای تشصص و مهارتی باشند که در پروسه کمك به آسیب دیدگان مورد نیاز است-1

د نیىاز  تعداد افراد متشصص و ماهری که به منطقه وارد می شوند بر اساس نیاز باشد و افراد بی  از ح-2

(. از حد اقل افراد برای خدمات رسانی استفاده شود)وارد منطقه نشوند 

.هر زمانیكه ماموریت خود را انجام داده و دیگر به وجود آنها نیازی نیست از منطقه خارج شوند-3

.افراد و سازمانها باید وسایل و مایحتاج اولیه خود را همراه بیاورند-4

.سازمانها نیروهای خود را به وسایل تشصصی مورد نیاز برای انجام وظایفشان مجهز نمایند-5

استفاده نیروهای امدادی از امكانات و  -2حضور نیروهای امدادی بی  از نیاز-1
ملزومات متعلق به آسیب دیدگان



Disaster Tourist











Tourist







اخالقی ترین اقدام در بالیا چیست؟

پیشگیری

Disaster Prevention











مدیریت بحران

یقدیم-سنتی  جدید

تمام تالشها بر پاسخ متمرکز می باشدپیشگیری مقدم بر درمان است



مدیریت بالیا

بحران  
مدیریت

استراتژی کالن
تفكر قانونگلاری

سیاستمداران

59
Guidotti TL. Hurricane Katrina: an American tragedy. Occup Med (Lond). 2006;56(4): 222-4.

Ozge Karadag C, Kerim Hakan A. Ethical dilemmas in disaster medicine. Iran Red Crescent Med J. 2012; 14(10): 602-12.



Vulnerability in disaster



کنىد، بلكىه   بالیای طبیعی به شكل راندوم قربانیان خود را انتشاب نمىی 

گیرنىد  پلیر هستند در اولویت قرار میکسانی که از نظر اجتماعی آسیب

.کودکانزنان و ،همانند سالشوردگان

Disasters do not Kill Randomly: 

It is the “Socially Vulnerable People” 

Such as the elderly, Woman and Children





خصوصیات فیزیكی-1

فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی-2

بروز شرایط جدید-3



به دنبال وقوع سیل در یكی از کشورهای منطقه وسیعی دچار

خود را آسیب گردیده و چند میلیون نفر از ساکنین خانه و کاشانه

ك  ی. این افراد نیازمند کمكهای غلایی می باشند. از دست داده اند

ك را شرکت غلایی برای کمك به این افراد مقادیر زیادی شیر خش

برخی از مسئولین اردوگاه های آوارگان از پلیرش. هدیه داده است

.شیر خشك خودداری می کنند



شهر بم را (  صبح)5:28:40ریشتر در ساعت 6.6زلزله ای به قدرت 1382دی ماه سال 5در تاریخ  
.لرزاند

این دو نفر، پدر . نفره زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند6در روز سوم دو نفر از اعضاء یك خانواده 
ت فو( دو دختر و یك پسر)مادر خانواده به همراه سه فرزند دیگر . ساله وی بودند13خانواده و دختر 
.کرده بودند

گی فمور وی دچار شكستگی دو دنده و همچنین شكست. پدر از ناحیه توراکس و ران پا آسیب دیده بود
ام می هر دو ابتداء جهت درمان به شهر کرمان اعز.  بوده و دختر نیز دچار شكستگی کالیس شده بود

دیگر پدر شوند اما به دلیل نبود تشت و ازدحام در بیمارستانهای شهر کرمان، بدون اطالع از وضعیت یك
.  به مشهد اعزام شده و دختر وی نیز به شهر تهران فرستاده می شود

خصوص  در شهر تهران یك محقق در یكی از دانشگاهای علوم پزشكی شهر تهران طرح تحقیقاتی را در
ه از این  شیوع اسهال در میان مجروحین زلزله طراحی و به مرحله اجراء گلاشته بود و قصد گرفتن نمون

ای بیمار از همكاری خوداری می کند و پژوهشگر از پرستار بش  می خواهد که بر. دختر خانم را دارد
. گرفتن نمونه به او کمك کرده و کودك را راضی به همكار نمایند



.روز مراقبت و بهبود جراحات طبق نظر پزشك معالج آماده ترخیص است4دختر پس از 

( ع)پدر به علت شدت جراحات و انجام عمل جراحی همچنان در بیمارستان امام رضا 

.مشهد بستری است

:سوال

آیا فرستادن این مصدومین به شهرهای مشتلف برای درمان کار درستی بوده؟-

د؟پس از پایان درمان و ترخیص بیماران، چگونه باید از آنها مراقبت به عمل آورده شو-

مشابه برای با توجه به اینكه اینگونه وقایع هر چند سال یك بار اتفاق می افتد و فرصتی-

ر طرح انجام برخی از پژوهشها بسیار کم می باشد آیا می توان کودك را مجبور به شرکت د

پژوهشی نمود؟



غلای کودك        -1

تناسب درمان و تجهیزات        -2

توزیع منابع و سن-3

قاچاق انسان               -4

کسب رضایت برای کودکان بدون سرپرست-5



تغلیه





تناسب امکانات و وسایل و خورد و خوراک نیروهای امدادی با 

افراد آسیب دیده



قاچاق انسان

Human Traffic

)(



یا عمل استشدام، حمل و نقل، انتقال، نگهداری"یونیسف قاچاق کودکان را به عنوان 
.ندتعریف می ک"دریافت یك کودك به منظور بهره برداری در داخل یا خارج از کشور

Why child trafficking spikes after natural disasters – and what we can do about it. http://theconversation.com/why-child-trafficking-spikes-after-
natural-disasters-and-what-we-can-do-about-it-53464

The 2004 Indonesian tsunami left 35,000 
children without one or both parents. To guard 
against predators, authorities in Aceh banned 
children from leaving the province unless they 
were with a verifiable family member.

The link between natural disasters, crises, and human trafficking. https://www.interaction.org/newsroom/blog/link-between-natural-disasters-crises-and-
human-trafficking 



تقانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرس

ت، ى امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرس2ماده
ازمان با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار س

.نامیده می شود

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/866926

44608/1021/7/13۹2شماره



درجه در مقیاس  8میالدی زلزله ای به قدرت 20008می سال 12در تاریخ 

حدود  براثر این زلزله. ریشتر در استان سیچوان این کشور به وقوع پیوست

ده  نفر به شدت مجروح شده و تعداد افراد ناپدید ش347600نفر کشته، 70000

نفر از کشته شدگان را کودکان  5300بی  از . می رسد18000به حدود 

تمان  مدرسه ای تشكیل می دادند که در محل تحصیل و به دلیل تشریب ساخ

.مدارس جان خود را از دست دادند



اصل تخییر اصل تزاحم

واجب  
عینی

واجب کفایی

امکانات اهدائی و قاعده احسان
مسئله وقف



وظیفه تمامی سازمان های دولتی و غیردولتی: [1]اصل پیشگیری-
طبیعی است تا با اجرای اصول پیشگیرانه از مردم در مقابل بالیای

وع  للا بر اساس این اصل الزم است که این موض. محافظت نمایند
.  رددر تمامی فعالیت های بش  دولتی و خصوصی مدنظر قرار گی

ر  اصل سودرسانی و عدم ضرر رساندن ایجاب می نماید تا مردم را د
مورد خطرات احتمالی آگاه نموده و اقدامات الزم برای حفاظت و 

گیرانه  اقدامات پیش. مراقبت از ایشان در مقابل بالیا صورت پلیرد
ی  بر اساس نوع بالیا، مناطق مشتلف کشور و شرایط آب و هوائ

.متفاوت است

[1] Duty to Prevention



حادثه
(Accident)

بحران
(Crisis)

بالیا
(Disaster)



.پیشگیری مقدم بر درمان است

.تروما قابل پیشگیری می باشد



شهر بم را (  صبح)5:28:40ریشتر در ساعت 6.6زلزله ای به قدرت 1382دی ماه سال 5در تاریخ  
.لرزاند

اولین گروه  . دی ماه به محل میرسد6بامداد 01:00-12:30اولین گروه درمانی حالل احمر در ساعت 
به بم  ( دی ماه6)بعد از ظهر روز دوم ( که یك تیم از ارت  اکراین بود)از نیروهای امدادی خارجی 

یبا سالم مانده از دو بیمارستان شهر، یكی تقریبا به طور کامل تشریب شده و بیمارستان دوم تقر. رسید
در روز سوم و چهارم تمامی مجروحین از شهر خارج و به شهرکرمان و شهرهای دیگر همچون . بود

.  مشهد، تهران، شیراز، اصفهان و غیره انتقال داده شدند
این دو نفر، پدر . نفره زنده از زیر آوار بیرون آورده شدند6در روز سوم دو نفر از اعضاء یك خانواده 

ت فو( دو دختر و یك پسر)مادر خانواده به همراه سه فرزند دیگر . ساله وی بودند13خانواده و دختر 
.کرده بودند

گی فمور وی دچار شكستگی دو دنده و همچنین شكست. پدر از ناحیه توراکس و ران پا آسیب دیده بود
ام می هر دو ابتداء جهت درمان به شهر کرمان اعز.  بوده و دختر نیز دچار شكستگی کالیس شده بود

دیگر پدر شوند اما به دلیل نبود تشت و ازدحام در بیمارستانهای شهر کرمان، بدون اطالع از وضعیت یك
.  به مشهد اعزام شده و دختر وی نیز به شهر تهران فرستاده می شود

خصوص  در شهر تهران یك محقق در یكی از دانشگاهای علوم پزشكی شهر تهران طرح تحقیقاتی را در
ه از این  شیوع اسهال در میان مجروحین زلزله طراحی و به مرحله اجراء گلاشته بود و قصد گرفتن نمون

ای بیمار از همكاری خوداری می کند و پژوهشگر از پرستار بش  می خواهد که بر. دختر خانم را دارد
. گرفتن نمونه به او کمك کرده و کودك را راضی به همكار نمایند



.  تروز مراقبت و بهبود جراحات طبق نظر پزشك معالج آماده ترخیص اس4دختر پس از 

( ع)پدر به علت شدت جراحات و انجام عمل جراحی همچنان در بیمارستان امام رضا 

.مشهد بستری است

:سوال

آیا فرستادن این مصدومین به شهرهای مشتلف برای درمان کار درستی بوده؟-

ود؟پس از پایان درمان و ترخیص بیماران، چگونه باید از آنها مراقبت به عمل آورده ش-

ی مشابه با توجه به اینكه اینگونه وقایع هر چند سال یك بار اتفاق می افتد و فرصت-

رکت برای انجام برخی از پژوهشها بسیار کم می باشد آیا می توان کودك را مجبور به ش

در طرح پژوهشی نمود؟

مالحظات اخالقی در مدیریت بحران؟-
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Lack of plan for mass casuality 
management in hospital
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مصادیق ضرر  
رساندن

دیر رسیدن-1
نداشتن تجهیزات-2
نداشتن تشصص-3
شرایط جسمی مناسب-4
شرایط روحی مناسب-5



اخالق پزشكی در بالیا 

Disaster (Medical) Ethics



What’s the plan, Jan?

• Describe an approach to ethics

• Outline fundamental ethical principles

• Define trauma

• Examine some areas of  ethics that are more 

salient in working with victim

• Not conceptually linear



عدم ضرررسانی



اصول اخالق پزشكی



تصمیمات و اعمال

سیستمها و پروسه ها

محیط و فرهنگ

Ethics quality is the product 

of the interplay of factors at 

three levels:

1- Decisions and actions

2- Systems and processes

3- Environment and culture. 

INTEGRATEDETHICS: AN INNOVATIVE PROGRAM  TO IMPROVE ETHICS QUALITY IN HEALTH CARE The Innovation Journal: The 

Public Sector Innovation Journal, Vol. 15(2), article 8. 



.مدیران غیر حرفه ای نمی توانند اخالقی عمل کنند

. مدیران موقت-

.دارای چندین شغل یا سمت هستند-

.تشصص الزم را دارا نیستند-

.در مسیر اهداف سازمان خود قدم بر نمی دارند-





تعریف تروما



تفاوت تروما و اینجری

Major trauma is any injury that has the potential to cause prolonged disability
or death.[1]

Polytrauma and multiple traumata are medical terms describing the condition 
of a person who has been subjected to multiple traumatic injuries, such as a 
serious head injury in addition to a serious burn. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Injury
https://en.wikipedia.org/wiki/Disability
https://en.wikipedia.org/wiki/Death
https://en.wikipedia.org/wiki/Major_trauma
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_trauma


اولین اصل در شرایط اضطراری و بحرانی این
.است که به فردی آسیب نرسانیم



که افرادی  بالیا قربانیان خود را به صورت اتفاقی انتخاب نمی نماید بل
.که ازنظر اجتماعی آسیب پذیر هستند انتخاب می شوند


