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گفت وگو

مرضیه کاویانی| مجید زارع۲۰ سال است 
که در هوای هالل احمر نفس می کش��د! این 
امدادگر مش��هدی ۳۶س��اله، در ۱۶سالگی 
با عضوی��ت در تیم ج��ودو هالل احمر با این 
جمعی��ت آش��نا و از همان موق��ع به قدری 
ب��ه حوزه های ام��دادی عالقه مند ش��ده که 
حاال یک��ی از مربی��ان باس��ابقه هالل احمر 
خراسان رضوی اس��ت. مجید در دانشگاه هم 
مدیریت امدادونجات در سوانح خوانده و چند 
وقتی می شود که در همین حوزه در جمعیت 
هالل احمر خراس��ان رضوی استخدام شده 
است. این مربی پرتالش به غیر از تخصص در 
رشته های آوار، سیالب و کمک های اولیه، در 
رش��ته های غواصی و پاراگرایدر هم تخصص 
دارد و چند س��ال اس��ت که در مس��ابقات 
کشوری رفاقت مهر در س��ازمان جوانان هم 

عضو گروه داوران است.
اما غیر از امدادگری، در زندگی مجید زارع 
یک نقطه روش��ن دیگر هم وجود دارد. نوری 
که به زندگی او برکت بخش��یده و آن افتخار 
خادم��ی حرم امام رضا علیه الس��الم اس��ت 
که ی��ک روز در هفت��ه نصیب ای��ن امدادگر 
خراس��انی می ش��ود و به قول خودش همین 
ی��ک روز در هفته، تمام زندگی ش��خصی و 

کاری او را بیمه کرده است.

از آشــنایی تان با هالل احمر برای مان 
بگویید.

آش��نایی م��ن ب��ا هالل احم��ر از ورزش 
جودو ش��روع ش��د. من از نوجوانی به صورت 
حرف��ه ای جودو کار می کردم و در  س��ال ۷۷ 
به عنوان ورزش��کار جمعی��ت هالل احمر در 
لیگ دس��ته یک عضو تیم جودو هالل احمر 
خراس��ان رضوی ش��دم. بعد از آن و با بودن 
در محی��ط هالل احم��ر به واس��طه همین 
فعالیت های ورزش��ی، به حوزه های امدادی 
عالقه مند ش��دم و تصمیم گرفتم دوره های 
امدادی را بگذرانم. همین ش��د که از  س��ال 
۷۸ به عن��وان امدادگر وارد ح��وزه امداد و با 
گذراندن دوره های تخصص��ی در پایگاه های 

امدادی مشغول به کار شدم.
هالل احمر برای شــما فقط یک تیم 
ورزشی بود! چه شــد که در این عرصه 

ماندگار شدید؟
من از وقت��ی به خاطر دارم ب��ه بحث های 
امدادی عالقه داشتم. شاید خدا می خواست 
که ب��ا عضویتم در تیم ورزش��ی هالل احمر، 
عالقه اصلی ام را پیدا کن��م. مخصوصا بعد از 
اینکه دوره های امدادی را گذراندم عالقه من 
به این حوزه بیشتروبیش��تر ش��د، طوری که 
دوره های نجات را ت��ا رده های باال طی کردم 
و درحال حاضر مربی سه رشته آوار، سیالب و 

کمک های اولیه هم هستم.
در این 20 ســال از کار امدادی خسته 

نشده اید؟
همه عملیات ه��ای امدادونجات س��خت 
هس��تند. این که در س��رما و گرما، در بی آبی 
و بی غذای��ی و در ش��رایط س��خت دوری از 
خانواده به عملی��ات می رویم، در ظاهر خیلی 
سخت هس��تند اما تفاوت این سختی در کار 
امدادونجات این است که باطن شیرینی دارد 
و همه آن س��ختی ها و خس��تگی ها با نجات 
جان یک نفر تبدیل به ش��یرینی می ش��ود و 
خس��تگی را از تن انسان درمی آورد. احساس 
وصف نش��دنی تمام ک��ردن ی��ک عملی��ات 
موفقیت آمیز را تنها ی��ک امدادگر می داند و 
همین موفقیت ها انگیزه ما امدادگران را برای 

ادامه کار بیشتروبیشتر می کند.
شنیده ایم که شما یک کالس آموزشی 

امدادی در خانواده تان تشکیل داده اید!
بل��ه! با توج��ه به ش��عاری ک��ه جمعیت 
هالل احم��ر دارد و می گوی��د که ب��رای هر 
خانواده یک امدادگر الزم اس��ت، ما تصمیم 
گرفتیم این شعار را از خانواده خودمان شروع 
کنیم. به خاطر عالق��ه و انگیزه ای که خانواده 

همس��رم در زمینه ام��داد و کمک های اولیه 
داش��تند، تصمیم گرفتیم با گروهی از افراد 
عالقه مند در فامیل جمع ش��ویم و دو روز در 
هفته را با مربیگ��ری من کالس برگزار کنیم. 
اتفاقا ای��ن کالس ها با نظ��م و جدیت خوبی 
دنبال ش��د و همه اعضای کالس توانس��تند 
بحث ام��داد و کمک های اولی��ه را به صورت 
کام��ل یاد بگیرن��د، باید بگوی��م این کالس 
اثرات خیلی خوبی هم داش��ت. مهم ترین اثر 
آن نجات بعضی از اطرافیان ش��اگرد هایم بود 
که به خاطر اطالعات��ی که در همین کالس ها 
کسب کرده بودند توانستند جان انسانی را از 

مرگ نجات دهند.
پیشــنهادی برای بهبــود عملکرد 

هالل احمر دارید؟
من فکر می کن��م نجاتگ��ران و امدادگران 
ما باید بیش��تر مورد توجه قرار بگیرند. مثال 
آنهای��ی ک��ه س��ال ها در جمعی��ت زحمت 
کشیده اند و حاال در شرایط خاصی از زندگی 
خود هس��تند و می خواهند تشکیل زندگی 
بدهند و یک امنیت ش��غلی داش��ته باشند، 
باید توس��ط عزیزانی ک��ه در رأس جمعیت 
هالل احمر کشور هس��تند، حمایت بیشتری 
شوند. با این حمایت، تعهد آنها هم به جمعیت 
بیش��تر می ش��ود و می توان گفت تالش ها و 
زحمت هایی که هالل احمر صرف آموزش آنها 
کرده است، از بین نمی رود. البته اقداماتی که 
به تازگی درخصوص آزمون استخدامی انجام 
شده، بسیار ستودنی اس��ت، با برگزاری این 
آزمون خیلی از امدادگران باسابقه توانستند 
جذب جمعیت ش��وند. امیدوارم این تالش ها 
ادامه دار باشند تا امدادگران باسابقه و متعهد 
ما بتوانند در جایگاهی که باید باش��ند ادامه 

مسیر بدهند.
نزدیک بود یکــی از قربانیان زلزله بم 

شوم
زمانی که زلزل��ه بم اتفاق افت��اد، من جزو 
تیم های اولی بودم ک��ه در هیأت امدادگران 
هالل احمر به منطقه زلزله زده اعزام ش��دم. 
محله ای که ما فعالی��ت می کردیم، در بافت 
قدیمی شهرستان بم قرار داشت که به عنوان 
شروع کار به خانه بزرگ و ویالیی زنی رفتیم 
که یک قسمت آن به کلی ویران شده بود. زن 
که بچه های خودش را در خانه ویران شده گم 
کرده بود، حال آشفته و غریبی داشت و مدام 
وس��ایل خانه اش را که در حیاط ریخته بود، 
زیرورو می کرد و دنبال بچه هایش می گشت. 
او در تمام مدت حضور ما در آنجا، دس��ت از 
جست وجو برنمی داشت و وقتی دلیل کارش 
را از او پرس��یدیم، گفت دو تا از بچه هایش در 
خانه هس��تند و او منتظر آمدن آنهاست. زن 
نمی خواست مرگ آنها را قبول کند و به خاطر 
ترس از مواجه شدن با حقیقت به داخل خانه 
پا نمی گذاش��ت. حال روحی او آن قدر وخیم 
بود که م��ا تصمیم گرفتیم هرطور ش��ده به 
خانه برویم و بچه هایش را پی��دا کنیم. چند 
س��اعتی گش��تیم اما اثری از بچه ها نبود، تا 
این که تصمی��م گرفتیم به داخ��ل زیرزمین 
خانه برویم که تنها راه ورودی آن یک پنجره 
کوچک بود. من و چند تا از دوستانم به داخل 
زیرزمین رفتیم اما موقع بیرون آمدن از آنجا، 
وقتی همه دوس��تانم از زیرزمین خارج شدند 
و من به عنوان نفر آخر می خواس��تم با کمک 
دوستم از داخل پنجره بیرون بیایم، پس لرزه 
ش��دیدی اتفاق افتاد و کل زیرزمین زیر آوار 
رفت. نمی دانم چطور ش��د که من همراه آوار 
به پایین س��قوط نکردم؛ فقط وقتی به خودم 
آمدم دیدم که دستان دوستم را محکم گرفته  
و از مرگ نجات پیدا کرده ام. می توانم بگویم 
که نجات من در آن وضع ی��ک معجزه بود و 
می دانم که دعاهای آن م��ادر داغدار برای ما 
که در تمام طول کار به گوش مان می رس��ید، 
علت زنده ماندن من بود. دعاهایی که از سوز 
درون��ش برمی آم��د و من هرگ��ز آن صدای 

حزن آلود را فراموش نمی کنم.

مجید زارع، امدادگر مشهدی که از ورزش جودو به هالل احمر رسیده است
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چراغ گردان و چش��مک زن، بلندگو دستی، گوشی 
کم کننده ص��دا، دس��تگاه آزمای��ش گاز محیط، 
دس��تگاه آزمایش رادی��و اکتیو محی��ط، کابل بر، 
فیوزکش، ولتاژ مت��ر، مالقه دس��ته بلند، چنگال 
بزرگ، قالب نوک تیز، نوارچس��ب پهن، گوه، باند 
قیری، تخته های تثبیت وسایل ناپایدار و ابر بزرگ 

مستطیلی. 
ج-۲: ابزار روش��نایی: از دالیلی که باعث می شود 
ما نتوانیم طبق استاندارد های تعیین شده کار کنیم، 
نبود نور کافی محیط است و بسیار مهم است که ما 
برای تمام عملیات های مان پیش بینی این مسأله را 
انجام دهیم. چراغ قوه )با باط��ری و المپ اضافی(، 
چراغ  هالوژنه، پروژکتور ثابت، پروژکتور دس��تی، 
پروژکت��ور مه ش��کن، هدالمپ )چراغ پیش��انی(، 
چراغ روشنایی گازی، پیک نیک )با کپسول و توری 

اضافی( و چراغ روشنایی گازی بزرگ. 
ج-۳: ابزار سبک دستیابی به مصدوم: این دسته 
از اب��زار جهت عملیات رهاس��ازی و دس��تیابی به 
مصدوم مورد استفاده قرار می گیرند، از خصوصیات 
این ابزار می توان به فراوانی، قابل دس��ترس بودن، 
تعمی��ر و تأمین مجدد آس��ان، کم حج��م بودن، 
قابل حمل بودن و کم هزینه بودن آنها اش��اره کرد. 
دیلم )کوچک، بزرگ و متوس��ط(، پتک )سنگین و 

س��بک(، تبر )کوچک و بزرگ(، تبر چندمنظوره، 
تایلیور، ج��ک، طناب نجات، پلکان تاش��و، قیچی 
فوالدبر، بی��ل، بیلچه امدادی، کلنگ، س��مبه، اره 

آهن بر و قلم تیزبر.
ج-۴: ابزار نیمه سنگین دستیابی به مصدوم: این 
دس��ته از ابزار کارایی بس��یار باالیی را جهت انجام 

عملیات های رهاسازی و نجات 
دارن��د، ولی تمام آنه��ا معموال 
پرحجم بوده و حم��ل آنها نیاز 
جداگانه ای  خودرو ه��ای  ب��ه 
به جز آمبوالنس دارد که به آنها 
خودرو های نج��ات می گویند. 
ابزار هیدرولیک: )موتور، جک، 
ف��ک، قیچ��ی و ش��لنگ های 
رابط(، ابزار برش یا سری برنال: 
)کپسول اکسیژن، کپسول گاز 
اس��تیلن، کپس��ول گاز مایع، 
فندک، سری برش(، سنگ فرز، 

اره برقی ی��ا بنزینی، ابزار جرثقی��ل: )جرثقیل های 
دس��تی، تیفر، چین بالک، وینچ، اه��رم زنجیری، 
قرقره س��اده و مرکب، انواع ق��الب، طناب پنبه ای 
و نخی(، کیس��ه های نجات: )کیس��ه های ۷تایی یا 
۹تایی، کپسول اکس��یژن، ش��لنگ های رابط که 

از ۱/۵تا ۶۵ت��ن را از زمین بلند می کنن��د(، انواع 
جک های بزرگ باالبرنده، دس��تگاه های زنده یاب: 
)مدل اورتانگس��گرات یا  A۰۸۲، م��دل اوربیفون 

.))ORBIPHON
ج-۵: ابزار آبگیری و آبدهی: این دسته از وسایل 
جهت تخلیه یا انتقال آب و م��واد مایع دیگر مورد 
استفاده قرار می گیرند. پمپ های 
)آبکش، لجن ک��ش، کف کش و 
اسیدکش(، ش��لنگ های رابط از 
معمولی تا فش��ار قوی، آکاتور، 
تانکره��ای آب از مخ��ازن ۹۰۰ 
لیتری ثاب��ت تا ۵ه��زار لیتری 
چرخ��دار و ۲۵ ه��زار لیت��ری 

ماشینی. 
ج-۶: ابزار تعمیر سبک: جعبه 
ابزار کام��ل، کابل ه��ای رابط، 

بکسل )طنابی، سیمی و نواری(.
 ج-۷: اب��زار اطف��ای حریق: 
خاموش کننده های دس��تی: )پودر و هوای خشک، 
پ��ودر و گاز، گاز CO۲، کف-  هالوژن��ه، آب و گاز(، 
پتوی نسوز، سطل آتش نش��انی، انواع سیستم های 

ثابت اطفای حریق و اعالم خطر حریق. 
ج-۸: اب��زار غواص��ی: لب��اس کامل ضدفش��ار 

)تابس��تانه و زمس��تانه(، کپسول اکس��یژن، گیج 
اکس��یژن )دیم��ن وال(، کفش غواص��ی )فین(، 
اشنوگل، فشارس��نج، قطب نما، ساعت، دستکش، 

ماسک، کاله، جوراب، خنجر. 
)کوه ن��وردی،  کوهس��تان  تجهی��زات  ج-۹: 
س��نگ نوردی(: تجهیزات کوه نوردی: کوله پشتی 
)یک روزه، چندروزه(، کیسه خواب، کفش )از مدل 
س��بک کوه پیمایی تا مدل س��نگین جهت برف(، 
کفش کوه اس��کی، لباس پر )کت، ش��لوار، جوراب 
و دس��تکش(، لباس گرتکس، کاله ب��وران، عینک 
)بوران و برف(، کلنگ، گرامپ��ون، مینی گرامپون، 

پانچو، گتر، چادر، چراغ قوه، قطب نما.
انس��ان ها در طول حیات خود همواره در معرض 
خطرات و حوادث بوده اند. گس��ترش شهرنشینی، 
پیشرفت علم و صنعت گرچه باعث افزایش حوادث 
شده اما توانایی انسان را در پیشگیری و رویارویی  با  
حوادث نیز افزایش داده اس��ت. حوادثی که ساالنه 
جان هزاران نفر را در دنیا می گیرند، به چندین هزار 
نفر آس��یب وارد می کنند و هزینه های بس��یاری 
را به جوامع وارد می کنند. حوادث چون دش��منی 
قهار تمامیت ارضی و کیان ملی کش��ورها را تهدید 
می کنن��د و جان انس��ان ها را می گیرن��د. لذا همه 
دولت ها برای حفظ امنیت و س��المت شهروندان  و 
جامعه می کوشند توان خود را در برخورد با حوادث 
افزایش دهند تا هنگام حادث��ه بتوانند از جامعه و 
کشورش��ان دفاع کنند. کمک به آس��یب دیدگان 
و بازماندگان حوادث جدای از وظیفه انس��انی که 
برعهده هم��ه )هم دولت و هم ملت( اس��ت، نقش 
بس��زایی در تأمین امنیت  و س��المت جامعه دارد. 
ضمن این که کمک رس��انی به موقع و اصولی نقش 
مهم��ی در کاهش تلفات و ع��وارض این حوادث  و 

نقش بسزایی در کاهش هزینه های بعدی دارد. 
حوادث و کشور ما

 کشور ما یکی از کشورهای حادثه خیز دنیاست. 
هر ۲۵ دقیق��ه یک نف��ر در اثر تص��ادف در ایران 
می میرد. روزانه  صدها نفر در تصادفات ش��هری و 
جاده ای گرفتار می ش��وند. هر س��ال صدها نفر در 
آب های کشور غرق می شوند. مرتب اخبار مشکالت 
و مرگ ومیر کوه نوردان شنیده می شود. قرار گرفتن 
ای��ران روی خط زلزله باعث ش��ده ت��ا هرازگاهی 
زلزله ای مهیب بخشی از کشور را بلرزاند. همه ساله 
روستاها و شهر های بسیاری از کشور ما در معرض 
س��یل قرار دارند. به هم��ه اینها بای��د خودروها و 
جاده های غیراس��تاندارد و ناایمن، ساختمان های 
غیرمقاوم، ساخت وس��از های غیراصول��ی و... را نیز 
اضافه کرد. یاری رساندن به کسانی که در اثر حادثه 
نیازمند کمک هس��تند را امداد گویند، مثل دادن 
غذا و اسکان بازماندگان زلزله. به مجموعه اقداماتی 
که برای رهایی و خروج یک مصدوم از صحنه حادثه 
انجام می ش��ود، نجات می گویند، مثل خارج کردن 
مصدوم از میان الش��ه خودرو های تصادفی، نجات 
یک نفر از زی��ر آوار، نج��ات یک غری��ق در دریا، 
پیداکردن کس��ی در کوه، همه و هم��ه مثال هایی 
از امدادونجات هس��تند. امدادونجات ش��اخه های 
مختلف��ی دارد از جمله: آب و س��یالب، آوار، جاده 

و کوه.
 اهمیت امدادونجات در حوادث

 هن��گام بروز حادثه تعدادی از اف��راد در دم جان 
می دهند اما عده ای نیز زنده می مانند ولی در صحنه 
حادثه درگیر می شوند، مانند کسانی که بعد از زلزله 
زیر آوار می مانند یا کس��انی ک��ه زیر بهمن مدفون 
می ش��وند و... مهم ترین کار بعد از حادثه دسترسی 
به این افراد  و خروج آنها از صحنه حادثه است، قبل 
از این که جان شان را از دست بدهند و بدون این که 
آسیب جدیدی ایجاد شود که این وظیفه نیروهای 
امدادی اس��ت. همان گونه که می بینی��د زمان در 
انجام ای��ن وظیفه نق��ش مهم��ی دارد. نیروهای 
آموزش دی��ده و مجهز در کاه��ش تلفات و عوارض 

حوادث نقش بسزایی دارند و بسیار تأثیرگذارند.

هنگام بروز حادثه تعدادی 
از افراد در دم جان می دهند 
اما عده ای نیز زنده می مانند 
ولی در صحنه حادثه درگیر 

می شوند،   مهم ترین کار بعد از 
حادثه دسترسی به این افراد  
و خروج آنها از صحنه حادثه 

است، قبل از این که جان شان را 
از دست بدهند

سالمت، محیط زیست، نسل های آینده، سرمایه ها 
و خدمات جوامع که در آینده مي تواند ایجاد  شود. 
خطرپذیري، رابطه مس��تقیم با ماهیت مخاطره 
)ش��دت، وس��عت و تواتر وقوع( و آسیب پذیري 
جامعه و رابطه عکس ب��ا کارایي مدیریت بحران و 

ظرفیت های )نقاط قوت( جامعه دارد.
    Risk Reduction  :کاهش خطرپذیري
تمهیدات و راهبرد از پیش طراحي شده جهت 
ایجاد آمادگ��ی )Preparedness( و کاهش 
 ،)Vulnerability Lessen( آس��یب پذیري
  )Capacity Building(توانمن��دي افزایش 
یک جامع��ه و همچنین پیش��گیري از حدوث 
مخاط��رات)Prevention(  و اینکه مخاطرات 
در صورت بروز، خس��ارات کمت��ري را از خود به 

. )Mitigation(جاي گذارند
    Prevention  :پیشگیري

تمهیدات��ي که جه��ت جلوگی��ري از وقوع یا 
خس��ارات جاني و مالي مخاطرات اندیش��یده و 
اجرا مي شود، مثل احداث س��د و ایجاد پوشش 
گیاهی جهت جلوگیري از جاري ش��دن سیل یا 
نصب دکل هاي ضدصاعقه روي سازه هاي بلند به 
منظور پیشگیري از خسارات ناشي از صاعقه یا به 
حداکثر رساندن تمهیدات یا ضریب ایمنی پرواز 

هواپیماها برای پیشگیری از سقوط.
کاهش شدت خسارات سوانح و بالیا )یا 

  Mitigation :)کاهش آثار مخاطرات
اقداماتي که طي آن چنانچ��ه نتوان از حدوث 
س��انحه یا بلیه جلوگیري ک��رد، در عوض بتوان 
آثار زیان بار و خسارت آور آن را به حداقل رساند، 
مانند مقاوم س��ازي س��اختمان ها و تأسیسات 
زیربنایي در مقابل زلزله، آمادگي هاي الزم از نظر 
برنامه ریزي، سازماندهي، آموزش و تمرین جهت 
مقابله به موقع و موثر با سانحه یا پاسخ کارآمد و 
کنترل موثر س��انحه پس از حدوث آن. در برخی 

رفرانس ه��ا، پیش��گیري ی��ا Prevention را 
زیرمجموع��ه Mitigation  قلمداد می کنند و 
در تعریف Mitigation  اینگونه بیان می دارند 
که عبارت اس��ت از تمهیدات و اقداماتی که یا از 
وقوع رخدادهای خس��ارت بار جلوگیری می کند 
یا در صرت وقوع از شدت و خس��ارات کاسته یا 
به طورکل��ی پیامدهای آن را ب��ه حداقل ممکن 

می رساند.
 Preparedness :آمادگي

وظایف و فعالیت هاي برنامه ریزي ش��ده جهت 
ایجاد، حف��ظ و بهب��ود توانایي ه��اي جامعه یا 
سازمان به منظور پیش��گیري، کاهش خسارات، 
محافظت، واکنش و بازس��ازي در سوانح و بالیا. 
اقدامات��ی از قبیل    برنامه ریزی، س��ازماندهی، 
تجهیز، آموزش، تمرین و مانور و نهایتا بازنگری و 

به روز نگهداری سیستم.
 Response :مقابله یا پاسخ

ش��امل اقدامات فوري و سیس��تماتیک حین 
سانحه جهت نجات جان انس��ان ها، حفاظت از 
اموال، دارایی ها، ش��ریان های حیاتی و برآوردن 
نیازه��ای ض��روری نظیر س��رپناه، غ��ذا، آب، 

بهداشت و امنیت است.
آمادگي جهت مقابله با 

 Preparedness for  :سانحه
Response

آن بخش از برنامه ریزي، س��ازماندهي، جذب، 
آموزش منابع انس��اني، تجهی��ز و تمرین جهت 

پاسخ موثر به سانحه.
احیا، بازیابی، بهبود یا بازگشت به حالت 

  Recovery :طبیعي
ارایه، هماهنگي و اجراي خدمات و برنامه هاي 
بازتوانی، بازسازي و ترمیم مناطق آسیب دیده از 
سوانح و بالیا و اقدامات اساسي جهت بازگرداندن 
وضعیت اقتصادي، سیاس��ي، رفاهي، محیطي و 

سالمت جامعه به وضعیت عادي در میان مدت و 
 )Rehabilitation به صورت موقت )بازتوانی یا
ی��ا  )بازس��ازی  اساس��ی  و  بلندم��دت  و 
Reconstruction(. به عنوان مثال، اس��کان 
بازماندگان از س��وانح و بالیا در کانکس یا چادر، 
بازتوانی و س��اخت بناهای فروریخته و اس��کان 
مردم در س��اختمان های مس��کونی، بازسازی 
محسوب می شود. حس��ب تعریفی دیگر، درمان 
و بازگرداندن انس��ان ها به وضع طبیعی را از نظر 
روحی، جس��می و حت��ی اجتماع��ی، بازتوانی 
گفته و ترمیم و س��اخت مجدد اجزای فیزیکی 

و سازه های جامعه را بازسازی قلمداد می کنند.
 Rescue :نجات

اقدام��ات اضطراري جهت  یافتن، رهاس��ازي، 
اقدام��ات درمان اضط��راري و انتق��ال قربانیان 

سانحه توسط نیروهاي مجهز و آموزش دیده.
 Relief :امداد

اقدامات اضط��راري جهت بقاي انس��ان هاي 
نجات یافت��ه و بازمان��ده از س��وانح و بالیا نظیر 
س��رپناه اضطراري، تغذیه، بهداشت و تأمین آب 

و پوشاک.
مرکز یا ستاد عملیات اضطراري:  

Emergency( 
Operating Center (EOC 

فضا یا ساختماني که جهت استقرار مسئوالن 
و نمایندگان دس��تگاه هاي ذیرب��ط در مدیریت 
بح��ران طراحي ش��ده اس��ت تا در ای��ن مکان 
هماهنگي بین بخشي و تصمیم س��ازي با توجه 
به اطالعات دریافتي به منظور پشتیباني هدایت 

عملیات مقابله با سانحه انجام پذیرد.
در واقع این مرکز، ماهیت س��تادی داش��ته و 
فرماندهی نمی کن��د، بلکه ب��ا مدیریت صحیح 
منابع و هماهنگی های الزم، از فرماندهی میدانی 

سانحه حمایت می کند.

 سامانه مدیریت سانحه:
 IMS) Incident Management 

)System
سامانه اي یکپارچه اس��ت که در تمام سطوح 
کشوري )تحت عنوان NIMS(، استاني، شهري، 
محلي و سازمانی قابل اجرا اس��ت و در سوانح و 
بالیا، بدون توجه به علت، اندازه و پیچیدگي آنها 
همه سازمان ها را به ش��کلي موثر و کارآمد براي 
پیشگیري، ایجاد آمادگی، ارایه پاسخ و بازگشت 
به حالت طبیعي، هم راس��تا مي کند. این سامانه 
در شرایط اضطراری )بحران(، فرماندهی ستادی 
را تشکیل می دهد که در EOC یا مرکز عملیات 

اضطراری مستقر می شود.
 سامانه فرماندهي سانحه:

)ICS) Incident Command System 
س��امانه و س��ازوکاري عملیات��ي و اصطالحا 
میدان��ی ش��امل س��اختار س��ازمانی، برنامه، 
عملیات��ی  دس��تورالعمل های  تجهی��زات، 
استاندارد ش��ده که مأموریت آن در زمان پاسخ 
ب��وده و پس��ت آن )ICP(  در نزدیک��ي منطقه 
س��انحه دیده جهت انجام اقدام��ات میداني به 
منظ��ور ارایه خدم��ات فوریتی، نج��ات، امداد، 
کنترل خس��ارات وارده بر تأسیسات حساس و 
محیط زیست و نیز ارایه سایر خدمات پشتیبانی 
به حادثه دی��دگان در صحنه عملیات اس��تقرار 

می یابد.
برنامه براي بلیه )بحران (:  

(DP) Disaster Plan
قسمتي از برنامه ریزي استراتژیک یا راهبردي 
یک سازمان/ جامعه که در آن اشاره هاي اجمالي 
و کلي به برنامه ها، فعالیت ها و روش هاي مدیریت 
بحران در تمام ابعاد آن )پیشگیري، کاهش آثار 
مخاطرات، آمادگي، مقابله و بازس��ازي( ش��ده 

است. 
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