فرم یک صفحٍ ای ترجمان داوش
عىًان طرح :مرير وظام مىذ متًن مذیریت خطر جامعٍ محًر اوتشاریافتٍ تًسط محققیه سالمت در سطح جُان
مجری طرح :علی اردالى ،سبًبز سْرابی زادُّ ،بًی هَافی
مخاطبان طرح:
 -1هتخظظیي ٍ پژٍّشگراى سالهت در بالیب
 -2هذیراى ٍ سیبستگساراى بالیب
 -3سبزهبىّبی هرتبط بب هذیریت بحراى
پیام اصلی طرح:
یىی از هَثرتریي راّىبرّبی وبّش آسیبّبی ًبشی از بالیبی طبیعی ،پیشگیری از پیبهذّبی زیبًببر آىّبست .در ایي راستب ،هشبروت افراد
اجتوبع یىی از اجسای ولیذی رٍیىردّبی آهبدگی ٍ وبّش آسیب هخبطرات طبیعی هی ببشذ .بٌببرایي ،پژٍّشّبی هذیریت خطر وِ بِ طَرت
هردم هحَر ٍ در سطح اجتوبع بِ اًجبم هی رسٌذ ،از جبیگبُ ٍیژُ ای در بیي هطبلعبت هذیریت بالیب برخَردارًذ .بر ایي اسبس ،سیستن سالهت بب
تَجِ بِ ًمش عوذُ ای وِ در تأهیي سالهت افراد جبهعِ بر عْذُ دارد ،از جبیگبُ ٍیژُ ای در هذیریت خطر بالیب در وشَر برخَردار است .اهب،
یبفتِ ّبی پژٍّش بیبًگر تَجِ ًبوبفی ٍ هشبروت بسیبر جسئی هحممیي ٍ هتخظظیي سالهت در هطبلعبت هذیریت خطر بالیبی هردم هحَر هی
ببشذ .بطَریىِ بخش عوذُ ای از پژٍّشّبی وبّش آسیب ٍ آهبدگی در بالیب تَسط هحممیي ٍ سبزهبىّبیی اًجبم شذُ اًذ وِ فبلذ ّرگًَِ
ٍابستگی بِ سیستنّبی سالهت بَدُ اًذ .عالٍُ بر آى ،بسیبری از پژٍّشّبی هذیریت خطر هردم هحَر ًیس تَسط هحممیي آهریىبیی بِ اًجبم
رسیذُ اًذ وِ در یىی از هراوس تحمیمبتی ٍ داًشگبُّبی ٍابستِ بِ سیستن سالهت فعبل بَدُ اًذ .ایي در حبلیست وِ سیستن سالهت وشَر
دارای اهىبًبت ٍ پتبًسیلّبی هْوی در زهیٌِ اجرای طرحّبی هذیریت خطر بالیبی هردم هحَر هی ببشذ وِ از آى جولِ هی تَاى بِ شبىِّبی
بْذاشتی درهبًی ٍ پژٍّشگراى فعبل در هراوس تحمیمبتی ٍ داًشگبُّب اشبرُ ًوَد.
یافتٍَای پژيَش:
 -1اًتشبر  131همبلِ تَسط هحممیي سالهت وِ تٌْب  66هَرد آى هَضَع وبّش آسیب ٍ آهبدگی هردم هحَر را هَرد هطبلعِ لرار دادُ اًذ.
 %16/5 -2از ول همبالت هذیریت خطر هردم هحَر تَسط پژٍّشگراى فعبل در سیستنّبی سالهت  11وشَر جْبى اًتشبر یبفتِ اًذ
 -3بخش عوذُ ای از هطبلعبت هذیریت خطر بالیبی هردم هحَر ( )%57/6تَسط هحممیي آهریىبیی اجراًَ ،شتِ ٍ چبپ شذُ اًذ.
 -4هتخظظیي سالهت در دٍ وشَر ایراى ٍ چیي بِ ترتیب بب هیساى هشبروت  6/2 ٍ 4/5درطذ ببالتریي سْن اًتشبر همبالت هذیریت خطر بالیبی
هردم هحَر را در لبرُ آسیب بِ خَد اختظبص دادًذ.

 -5تأهیي بَدجِ  %86از ول همبالت ( )n=60تَسط داًشگبُّب ٍ هراوس تحمیمبتی ٍابستِ بِ ًْبدّبی دٍلتی اًجبم گرفتِ است .سبیر همبالت بب
ّسیٌِ شخظی پژٍّشگر ٍ ًیس تأهیي هبلی ًْبدّبی هردم هحَر بِ سراًجبم رسیذُ است.
وتیجٍ گیری:
هشبروت پژٍّشگراى سیستن سالهت در پژٍّشّبی وبّش آسیب ٍ آهبدگی بالیب بب توروس بر اجتوبع ،اًذن هی ببشذ .بر ایي اسبس ،تذٍیي
هىبًیسمّبی تشَیمی یب حوبیتی ،تسْیل فرآیٌذّبی اًجبم پژٍّش ٍ ،تخظیض بَدجِ بِ اًجبم پژٍّشّبی وبّش خطر بالیب در جبهعِ ،تَسط
سیبستگساراى سالهت الساهی است تب پژٍّشگراى ٍابستِ بِ سیستن سالهت را بِ بررسی ٍ اًجبم پیوبیشّبی هربَط بِ وبّش آسیبّبی ًبشی
از بالیب در جبهعِ ،سَق دّذ .ایي اهر ،بِ جبهعِ سالهت وشَر در راستبی اًجبم بخشی از هسئَلیت ببلمَُ خَد( ،وِ ایجبد یه جبهعِ سبلن است)،
ووه ًوَدُ ٍ توروس آى را از تسْیالت سالهت بِ سوت تسْیالت اجتوبعی در سطَح گستردُ تر ،تیییر هی دّذ.
درس آمًختٍَا:
سیستن سالهت هی تَاًذ ًمش بسسایی در پیشگیری از آسیبّبی ًبشی از بالیبی طبیعی از طریك اجرای پژٍّشّبی هذیریت خطر بالیبی
هردم هحَر بب استفبدُ از پتبًسیل شبىِّبی بْذاشتی درهبًی ٍ هحممیي فعبل خَد داشتِ ببشذ.
کاربرد پژيَش:
اطالع از شىبف هَجَد بیي ًیبز بِ پژٍّشّبی هذیریت خطر بالیبی هردم هحَر ٍ هیساى پژٍّشّبیی وِ تبوٌَى اًجبم شذُ است .ایي اهر
تخظیض بَدجِّبی تحمیمبتی برای اًجبم اٍلَیتّبی پژٍّشی هذیریت خطر جبهعِ هحَر در داًشگبُّب ،هراوس پژٍّشی ٍ سبزهبىّبی هردم
ًْبد وشَر را تسْیل هی وٌذ.
سًاالت پاسخ دادٌ وشذٌ:
-

هَاًع ٍ هحذٍدیتّبی هحممیي فعبل در حیطِ پژٍّشّبی هذیریت خطر بالیبی جبهعِ هحَر چیست؟

-

اٍلَیتّبی پژٍّشی هربَط بِ هذیریت خطر بالیبی جبهعِ هحَر وذاهٌذ؟

