ورود رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی رواﻧﯽ در ﺑﺤﺮان

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮادث و اﻟﺘﯿﺎم آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎیاﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزشدﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻧﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﻣﺪادﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎدﺛﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺗﻬﺮان،
اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺴﺎد ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را درون ﮐﯿﺴﻪ اﺟﺴﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮات روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرﻣﻮری ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
زﯾﺎدی وارد ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ  800ﭘﺲﻟﺮزه آن ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺿﺮورت ورود
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن را در اﯾﻦ ﺣﻮادث اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،
ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ از
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻣﺪادﮔﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
اﻟﻠﻪﯾﺎری ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ روح و روان ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ  15درﺻﺪ از ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روح و روان اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  10ﻫﺰار رواﻧﺸﻨﺎس ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺤﺮان وﺟﻮد
دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺘﺮک ،اﻋﺰام ﻣﺸﺎوران رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت اﻣﺪادﮔﺮان در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

