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Abstract
Introduction: The first aid workers in critical situations are the military medical groups and nurses. 
The main difference between military and civilian nurses is the ability to work independently and in 
harsh, unpredictable and challenging environments. This activity requires military nurses to be fully 
prepared for such situations.
Methods: This systematic review study was conducted on the articles and researches in the field of 
necessary preparations for military nurses in war zones. Searches in examining the role of military 
nurses in war zones were performed using the keywords, war preparation and nurses or military 
nursing and the role of military nursing, which were selected based on the vocabulary of the Medical 
Subject of Heading (Mesh); The papers in Persian and English were selected using the keywords in 
the title and abstract from the targeted search of reputable databases Scopus, Elsevier, PubMed, ISI 
Web of Science SID and Cochrane Library, ProQuest. Google Scholar from 2000 onwards.
Results: A total of 235 articles obtained in the first stage by searching for the mentioned keywords. 
Then, after omitting the articles unrelated to the subject of study and complying with inclusion and 
exclusion criteria, 83 titles were approved. Finally, after removing duplicate studies and conducted 
on other incidents, 12 articles related to the purpose of the study were reviewed in the study.
Conclusions: The findings of this study showed that nurses need to get prepared before entering 
war zones to provide better services. These preparations enable them to provide better health care 
services. Familiarity with the conditions of war-torn areas is essential for preparing nurses. The 
awareness of nurses in facing the possible incidents on the battlefield prepares them to provide high-
quality services and save the lives of the wounded.
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چکیده
مقدمــه: اولیــن امدادگــران در شــرایط بحرانــی گروه هــای درمانــی نیروهــاي نظامــی و پرســتاران هســتند. تفــاوت اصلــی بیــن پرســتاران 
نظامــی و غیــر نظامــی توانایــی فعالیــت مســتقل ، کار در محیــط هــای خشــن، غیــر قابــل پیــش بینــی و چالــش انگیز اســت. ایــن فعالیت 

مســتلزم ایــن اســت کــه پرســتاران نظامــی بــرای چنیــن شــرایطی از آمادگــی کامــل برخوردار باشــند.
روش کار: ایــن مطالعــه مــروری نظام منــد، روی مقــاالت و پژوهش هــای انجــام  شــده در زمینــه آمادگی هــای الزم پرســتاران نظامــی 
ــدی  ــا اســتفاده از واژگان کلی ــگ، ب ــی در جن ــرای حضــور در مناطــق جنگــی انجــام  شــده اســت. در بررســی نقــش پرســتاران نظام ب
آمادگــی در جنــگ و پرســتاران یــا پرســتاری نظامــی و نقــش پرســتاری نظامــی، کــه بــر اســاس واژگان ســرفصل موضوعــی پزشــکی                      
ــر  ــی معتب ــای اطالعات ــد از پایگاه ه ــا جســتجوی هدفمن ــده ب ــوان و چکی ــد؛ در عن )Subject of Heading Mesh( انتخــاب شــده بودن
Scopus, Elsevier, PubMed, ISI, Web of Science ,SID  Cochrane Library, ProQuest. Google Scholar از ســال 2000 و 

بــه زبــان هــای فارســی و انگلیســی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا: از مجمــوع 235 مقالــه کــه در مرحلــه اول بــا جســتجوی کلیــد واژگان ذکــر شــده بدســت آمدنــد، پــس از حــذف مقــاالت 
غیــر مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه ومطابقــت بــا معیارهــای ورود و خــروج، 83 عنــوان تائیــد شــدند و در نهایــت پــس از حــذف مطالعــات 
تکــراری و انجــام شــده بــر روی ســایر حــوادث، 12مقالــه کــه مرتبــط بــا آمادگــی پرســتاران بــه منظــور حضــور در مناطــق جنگــی بودنــد 

در پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
نتیجــه گیــری: یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان داد پرســتاران بــرای ارایــه خدمــات بهتــر نیازمنــد آمادگــی هایــی قبــل از ورود بــه 
مناطــق جنگــی هســتند. ایــن آمادگــی هــا آنــان را قــادر مــی ســازد خدمــات درمانــی را بــه نحــو مطلــوب تــری ارایــه کننــد. آشــنایی بــا 
شــرایط مناطــق درگیــر جنــگ بــرای آمــاده ســازی پرســتاران ضــروری اســت. ایــن مســئله کــه پرســتاران بداننــد در صحنــه نبــرد بــا چــه 

چیــزی روبــرو مــی شــوند آنــان را بــرای ارایــه خدمــات در ســطح بــاال و نجــات جــان مجروحیــن آمــاده تــر مــی کنــد.
کلیدواژه ها: پرستاری نظامی، جنگ، آمادگی، مرور سیستماتیک. 

مقدمه
درمانــی  گروه هــای  بحرانــی  شــرایط  در  امدادگــران  اولیــن 
ــطح  ــودن س ــاال ب ــتند )1(. ب ــتاران هس ــی و پرس ــاي نظام نیروه
بهبــودي  باعــث  بحران هــا  در  پرســتاران  آگاهــی  و  دانــش 
ســریع تر مجروحیــن و بازدهــی بیشــتر و ســریع تر نظــام درمانــی 
خواهــد شــد )2(. تحقیقــات انجــام شــده در سراســر دنیا نشــان داده 
انــد حضــور پرســتار در شــرایط بحــران تلفــات را50 تــا 70 درصــد 

کاهــش مــی دهــد )3(. علی رغــم ایــن مســئله در مطالعاتــی کــه 
در ســطح بین المللــی انجــام  شــده، مشــخص گردیــد کــه بیــش از 
80 درصــد پرســتارانی کــه داوطلــب شــرکت در بحران هــا هســتند، 
قبــاًل هیــچ تجربــه و آگاهــی در مقابلــه بــا بحران هــا نداشــتند )4(.

ــرای  ــا ب ــروز بالی ــگام ب ــتاری در هن ــای پرس ــتن مهارت ه داش
پرســتاران حیاتــی و بــا ارزش اســت. دانــش عملــی بــاال و 
مهــارت هــای خــاص بــه  عنــوان دانشــی عملــی در زمینــه هــای 
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ــش  ــه واکن ــی از برنام ــب، آگاه ــله  مرات ــردن سلس ــخص ک مش
ــزات  ــح از تجهی ــتفاده صحی ــی منظــم، اس ــات عمل ســریع، تمرین
اورژانســی ماننــد تجهیــزات حفاظــت فــردی، پیــروی از مســیرها 
ــام  ــات و انج ــی تمرین ــرکت در ارزیاب ــی، ش ــای ارتباط و کانال ه

ــت. )5(. ــاز اس ــورت نی ــی در ص ــای واکنش ــه ه برنام
ــی  ــی توانای ــر نظام ــی و غی ــتاران نظام ــن پرس ــی بی ــاوت اصل تف
فعالیــت مســتقل، کار در محیــط هــای خشــن، غیــر قابــل پیــش 
بینــی و چالــش انگیــز اســت )6(. بــرای پرســتاران نظامــی ، تفکــر 
ــی از  ــاژ نظام ــورد تری ــش درم ــی و دان ــت بالین ــادی ، صالحی انتق
مســایل اساســی اســت. بــرای مثــال از اختالفــات تریــاژ نظامــی با 
تریــاژ غیــر نظامــی در ایــن اســت کــه هــدف تعییــن ایــن اســت 
ــود  ــه کار خ ــه ب ــد بالفاصل ــی توانن ــا م ــک از نیروه ــدام ی ــه ک ک
برگردنــد و کــدام یــک نیــاز بــه درمــان دارنــد )7(. افزایــش آگاهــی 
و مهــارت مناســب پرســتاران نظامــی کــه در صــف مقــدم مواجهــه 
ــتند  ــا هس ــگ ه ــع و جن ــد فجای ــی مانن ــا رویدادهای ــه ب و مقابل
ــه  ــرای انجام وظیف ــتاران ب ــته پرس ــت )8(. درگذش ــروري اس ض
ــی خــود  ــات بالین ــه تجربی ــف ســازمانی ب در مأموریت هــای مختل
ــالف  ــه اخت ــد، درحالی ک ــی بودن ــادی متک ــی ع ــز درمان در مراک
زیــادی بیــن آمادگــی هــای پرســتاری مــورد نیــاز در مأموریت هــای 
ســازمانی در مقایســه بــا مراکــز درمانــی عــادی وجــود دارد. ازنظــر 
Zadinsky پرســتاران در مأموریت هــا بیشــتر مهارت هایــی را 

بــه کار می برنــد کــه در مراکــز درمانــی معمولــی چنــدان کاربــرد 
نــدارد و اختــالف زیــادی در نحــوه مراقبــت از بیمــاران در مراکــز 
ــه  ــا مأموریت هــای ســازمانی وجــود دارد. ازجمل ــی عــادی ب درمان
ایــن اختالفــات می توانــد بــه فّنــاوری بــاال، تجهیــزات اتوماتیــک 
ــرد )9(. ــاره ک ــازمانی اش ــای س ــا در مأموریت ه ــوع مراقبت ه و تن
دامنــه آموزشــی بــرای یــک پرســتار نظامــی دو برابــر یــک ســرباز 
ــای  ــت ه ــط مراقب ــرا در محی ــت زی ــه ای اس ــتار حرف ــا پرس و ی
ــی  ــای عملیات ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ــی و ب ــتی نظام بهداش
نظامــی کــه بــا محیــط پرســتاری پرســتاران غیرنظامــی متفــاوت 
اســت فعالیــت مــی کنــد. هنگامــی کــه پرســتاران نظامــی در یــک 
منطقــه درگیــر بالیــا یــا یــک منطقــه جنگــی مســتقر مــی شــوند، 
وظایــف پزشــکی را در محیطــی دشــوار انجــام مــی دهنــد. یکی از 
چالــش هــای معمــول پرســتاران نظامــی هنــگام اعــزام، ســازگاری 
ــای  ــرس از چیزه ــه ت ــه منجــر ب ــاک اســت ک ــط خطرن ــا محی ب

ناشــناخته مــی شــود. پرســتاران نظامــی همچنیــن هنــگام مواجهه 
ــز  ــی نی ــالت اخالق ــا معض ــع ب ــود مناب ــار و کمب ــن بیم ــا چندی ب
ــن مســایل  ــا ای ــه ب ــی مواجه ــن آمادگ ــی شــوند. بنابرای ــرو م روب

ــرای پرســتاران نظامــی امــری بدیهــی اســت )10(. ب
ــا،  ــامل ایده ه ــی ش ــی نظام ــارت بالین ــه Reineck مه ــق گفت طب
ــتاری  ــای پرس ــتفاده از تکنیک ه ــی اس ــی، توانای ــی تکنیک کارای
بــا تجهیــزات مخصــوص موجــود در مأموریــت، آمادگــی بررســی 
فیزیکــی، تصمیم گیــری بالینــی هوشــمندانه و مهارت هــای تریــاژ 
ــری و  ــا انعطاف پذی ــارت ه ــن مه ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــا اس و تروم
ــامل  ــز ش ــداول را نی ــای غیرمت ــش ه ــام کار در نق ــی انج توانای
ــرد  ــتاری، درک و کارب ــغل پرس ــارت در ش ــود )11(. مه ــی ش م
مشــکل ترین  انجــام  تــا  پرســتاری  علــوم  ابتدایی تریــن 
ــعه و  ــن توس ــود. هم چنی ــامل می ش ــای تخصصــی را ش تکنیک ه
حفــظ مهارت هــا و شــناخت اولویت هــا در حرفــه پرســتاری بســیار 
مهــم اســت )12(. رنیــک آمادگــی بالینــی را یکــی از اجــزای مهــم 
ــی مورداســتفاده  ــای بالین ــد. مهارت ه ــز می دان ــردی نی ــی ف آمادگ
در منطقــه نبــرد بایــد دقیق تــر از مراکــز درمانــی معمولــی باشــند. 
ــی  ــتقالل، آمادگ ــش اس ــی افزای ــامل آمادگ ــا ش ــن مهارت ه ای
اجــرای دســتورات بــدون حضــور پزشــک، تریــاژ، آمادگــی بــرای 
ــه در  ــواس پنج گان ــتفاده از ح ــی اس ــه، آمادگ ــات فی البداه اقدام
ــاال و  ــاوری ب ــا فّن ــزات ب ــتفاده از تجهی ــدون اس ــار ب ــی بیم بررس
ــوع در  ــیار متن ــای بس ــا بیماری ه ــاران ب ــت از بیم ــی مراقب آمادگ

ــت )13(. ــی اس ــوار جنگ ــای ناگ محیط ه
در حــال حاضــر، پرســتاران نظامــی مراقبت هــای عمومــی و ویــژه 
را در روی زمیــن، کشــتی و هواپیماهــای نظامــی در سراســر جهــان 
ارائــه می دهنــد. پرســتاران نظامــی، عــالوه بــر ارائــه مهارت هــای 
بالینــی پرســتاران شــهری، بایســتی از دانــش رهبــری گروه هــای 
ــای  ــارت در مراقبت ه ــران، مه ــرایط بح ــار در ش ــت از بیم مراقب
ــی،  ــان ترومای ــتاری از مصدوم ــای پرس ــی مراقبت ه ــاء، آمادگ احی
ســوختگی، حــوادث شــیمیایی - هســته ای و نیــز تخصــص خاص 
ــر  ــای غی ــر و بیماری ه ــای پرخط ــت از گروه ه ــد مراقب در فرآین
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــرا اعتق ــند. زی ــوردار باش ــک برخ بیولوژی
ــار  ــه از بیم ــی ک ــر مکان ــان و در ه ــر زم ــی در ه ــتاران نظام پرس
مراقبــت می کنــد، بایســتی باالتریــن ســطح مراقبــت را تأمیــن و 

ارائــه نماینــد )14(.
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ــی  ــا آمادگ ــد و ب ــای کارآم ــور نیروه ــت حض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
کامــل در حــوزه بهداشــت و درمــان بــه خصوصــاً پرســتاران نظامی 
در صحنــه نبــرد، و عــدم انجــام مطالعــه ای در ایــن زمینــه، ایــن 
مطالعــه مــرور نظــام منــد بــا هــدف توصیــف آمادگــی هــای حرفه 
ــام  ــی انج ــق جنگ ــور در مناط ــرای حض ــی ب ــتاران نظام ای پرس

شــده اســت.

روش کار
ایــنمطالعــه مــرور سیســتماتیک بــــا اســــتفاده از بیانیــــه 
بررسیهاي  بـراي  ترجیحـی  گـزارش  )آیتمهـاي   PRISMA

سیستماتیک و متـا آنـالیز بــر روی مقــاالت و پژوهش هــای انجــام  
شــده درزمینــٔه آمادگی هــای الزم بــرای پرســتاران نظامــی جهــت 

حضــور در مناطــق جنگــی انجــام  شــده اســت. 

عبارات  از  استفاده  بـا  جسـتجو  راهبـرد  جستجو:  استراتژي 
کنتـرل،  مداخله،  جمعیت،  یا  )بیمار   PICO بـه  مربـوط  جسـتجو 
آمـاده  و  بازیـابی  مربـوط  مطالعات  براي  نتایج(  و  مقایسـه  یـا 
ــا  ــگ، ب ــی در جن ــتاران نظام ــش پرس ــی نق ــازی شد. در بررس س
ــا  ــتاران ی ــگ و پرس ــی در جن ــدی: آمادگ ــتفاده از واژگان کلی اس
 Military Nurse ،پرســتاری نظامــی و نقــش پرســتاری نظامــی
 ، Readiness War Preparedness، Military Readiness، War

ــی پزشــکی                                                                                         ــر اســاس واژگان ســرفصل موضوع ــه ب Nursing ک

)Subject of Heading Mesh( انتخــاب شــده بودنــد؛ در عنــوان 
و چکیــده بــا جســتجوی هدفمنــد از پایگاه هــای اطالعاتــی معتبــر 
  Scopus, Elsevier, PubMed, ISI Web of Science , SID

و Cochrane Library, ProQuest. Google Scholar در ســال 
ــدول1(.  ــت )ج ــرار گرف ــی ق ــورد بررس 1399 م

Pubmed جدول1: راهبردهاي جستوجو در پایگاه

استراتژی جستجوپایگاه اطالعاتی

PubMed

)“Military Nurse “[Title/Abstract]( AND ))english[Language]( OR persian[Language]( 
))“War” [Title]( AND Nurse [Title]( AND ))english[Language]( OR persian[Language]( 
))Preparedness [Title/Abstract]( AND Nurse [Title/Abstract]( AND ))english[Language]( OR 
persian[Language](
 ))“Military”[Title/Abstract]( AND Nurse [Title/Abstract]( AND ))english[Language]( OR persian 
[Language]( 
))“War Readiness”[Title/Abstract]( AND Nurse [Title/Abstract]( AND ))english[Language]( OR 
persian[Language]( 
)“Military Readiness”[Title/Abstract]( AND ))english[Language]( OR persian[Language]( 
)“Military Nursing”[Title/Abstract]( AND ))english[Language]( OR persian[Language]( 
)“War Nursing”[Title/Abstract]( AND ))english[Language]( OR persian[Language](

معیــار ورود بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از: انتشــار مقالــه بــه زبــان 
ــه؛  ــل مقال ــن کام ــودن مت ــترس ب ــی و در دس ــی و انگلیس فارس
ــط  ــده مرتب ــام  ش ــتجوی انج ــس از جس ــه پ ــاب مقال ــار انتخ معی
بــودن خالصــه مقالــه بــا موضــوع مقالــه بــود. در ابتــدا 235 مقالــه 
ــق  ــروه تحقی ــط گ ــی توس ــس از ارزیاب ــه پ ــد ک ــتخراج گردی اس
بــر اســاس معیارهــای ورود بــه مطالعــه بــا حــذف مقــاالت غیــر 
ــه و بررســی  ــورد مطالع ــه م ــط و تکــراری مجموعــاً 12 مقال مرتب
ــاالت  ــتخراج مق ــما در اس ــودار1( روش پریس ــت. )نم ــرار گرف ق

ــد. ــرح می ده ــدف را ش ه

ــد نتایج منتشر نیافته در پایاننامهها و مقاالت  منابع خاکسـتري مانن
انتشار یافته در منابع با اعتبار کـم، بـه علت عدم اعتبار کـافی آنهـا  

مورد بررسی قرار نگرفت.
فرم اسـتخراج دادههــاي کــــوکران بــراي مــرور سیســتماتیک 
مــورد استفاده قــرار گرفــت. دو نویسـنده بـه صـورت جداگانـه، 
اطالعاتی از مطالعات را اسـتخراج کرده و پس از تبادل نظرات، به 
اول،  نویسـنده  شامل  اطالعات  استخراج  فرم  رسیدند.  نظـر  اتفاق 
سال انتشار، ملیت محققان، طراحی مطالعه و اقـدامات، روش کار و 

بود. مطالعه  یافتههاي 
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نمودار1. انتخاب مقاالت به روش پریسما

یافته ها
در ایــــن مطالعــه کلیــه پژوهشهاي انجام یافته به زبان انگلیسی 
براساس 4 گام PRISMA بــــه طــــور سیســــتماتیک مــــورد 
بررســـــی قـــــرار گرفـــــت. از مجموع 235 مقاله کــه در مرحله 
اول بــا جســتجوی کلیــد واژگان ذکــر شــده بدســت آمدند،پــس از 
حــذف مقــاالت غیــر مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه و مطابقــت بــا 
ــت  ــدند و در نهای ــد ش ــوان تائی ــروج،83 عن ــای ورود و خ معیاره
پــس از حــذف مطالعــات تکــراری و انجــام شــده بــر روی ســایر 
حوادث،12مقالــه کــه مرتبــط بــا هــدف مطالعــه بودنــد در پژوهــش 

مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. یافتــه هــای بدســت آمــده نشــان داد 
کــه در مطالعــات گذشــته در خصــوص آمادگــی هــای الزم بــرای 
پرســتاران نظامــی در جنــگ بــه طــور کامل بررســی نشــده اســت. 
ــرای  ــی ب ــتاران نظام ــی پرس ــزوم آمادگ ــه ل ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
شــرایط جنگــی، آشــنایی بــا نقــش هــا و صالحیــت هــای حرفــه ای 
ــروری  ــی ض ــن جنگ ــا مصدومی ــورد ب ــی در برخ ــتاران نظام پرس
است. توصـیف خالصـه و کاملی از مطالعات مرور شده در )جدول2(
درج شــــده اســت. ایــــن خالصــه مــرور شــــامل نویسندگان، 

سال انتشار، روش کار و نتایج نهایی است.
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جدول 2. مقاالت نهایی استفاده شده در مطالعه

نتایجروش کارمجلهسال چاپنویسندگانعنوان
Characteristics 

and values 
of a British 

military nurse. 
International 
implications 
of War Zone 
qualitative 

research(15).

Alan Finnegan a, Sara 
Finnegan b, Hugh 

McKenna c, Stephen 
McGhee d, Lynda 

Ricketts e, Kath Mc              
Court f,

JemWarren g, Mike 
Thomas h

2015Nurse Education 
Todayگراندد

ــا  ــی ب ــورت تیم ــه ص ــا ب ــام کاره ــی انج آمادگ
ــد،  ــای جدی ــت نیروه ــا، مدیری ــه ه ــر حرف دیگ
ــت  ــر، مراقب ــان دیگ ــا نظامی ــاط ب ــراری ارتب برق
از کــودکان، مواجهــه بــا تروماهــای شــدید، 
برخــورداری از آمادگــی هــای نظامــی، صالحیــت 
ــری و  ــم گی ــی تصمی ــاال، توانای ــی ســطح ب بالین
عمــل مســتقل وکنتــرل تعارضــات اخالقــی 

ــت )15(. ــی الزم اس ــتاران نظام ــرای پرس ب

صالحیت حرفه ای 
پرستاران نظامی در بالیا و 
حوادث غیرمترقبه: مروری 

نظام مند)14(.

لیال لطفیان  فاطمه حبیبی، 
محمدعلی خوشنویس ، 

محمدمهدی ساالری، سعید 
زیوری

مروریمجله طب نظامی1399

ــا کیفیــت و  ــه خدمــات ب ــه ضــرورت ارائ نظــر ب
ایمــن در باالتریــن ســطح ممکــن از مصدومیــن 
و مجروحیــن در عرصــه هــای مختلــف بــه 
ــا و حضــور  ــرایط بحــران و بالی خصــوص در ش
موثــر پرســتار نظامــی در تمامــی مراحــل بالیــا؛ 
ــه منظــور  الزم اســت کلیــه پرســتاران نظامــی ب
اجــرای برنامــه هــای مراقبتــی- درمانــی از 
مصدومیــن در شــرایط بحــران از آمــوزش و 
توســعه دانــش مفیــد در ایــن زمینــه بهــره منــد 

ــوند )14(. ش

Competencies 
of military nurse 

managers: A 
scoping review 
and unifying 

framework(10).

Huijuan Ma 
Theodora Nomusa 

Chihava 

Jingjing Fu Suofei 
Zhang 

| Lei Lei و Jing Tan i 
Lin وYu Luo 

2020Journal of Nursing 
Managementمروری

صالحیــت اقتصــادی و مدیریــت منابــع، توانایــی 
ایفــای نقــش بــه خصــوص در شــرایط بحرانــی، 
ــی  ــی و توانای ــی و ارتباط ــای مدیریت ــارت ه مه
ــتاران  ــرای پرس ــی ب ــای نظام ــت ه ــام فعالی انج

نظامــی ضــروری اســت )10(.

Experiences of 
U.S. Military 

Nurses in the Iraq 
and Afghanistan 

Wars, 2003–
2009(16).

Elizabeth Scan-
nell-Desch, Mary 

Ellen Doherty
2009Journal of nursing 

SCHOLARSHIPفنومنولوژی

ــوری  ــزام ف ــی اع ــد آمادگ ــی بای ــتاران نظام پرس
ــگ را داشــته باشــند. در  ــر جن ــه مناطــق درگی ب
ــه  ــات اولی ــت امکان ــن اس ــی ممک ــق جنگ مناط
زندگــی ماننــد حمــام و غــذا بــا محدودیــت روبرو 
باشــد. همچنیــن وســایل ارتباطــی ممکــن اســت 
ــی  ــرایط اقلیم ــر ش ــد. از نظ ــترس نباش در دس
ممکــن اســت مناطــق جنگــی بــا محــل زندگــی 
بســیار متفــاوت باشــد. همچنیــن آمادگــی کار در 
ــا  ــتی، هواپیم ــی، کش ــای صحرای ــتان ه بیمارس
ــا  ــه ب ــی مواجه ــدادی و آمادگ ــای ام و پســت ه
ســربازانی کــه دوســتان خــود را ازدســت میدهنــد 
و یــا شــاهد مجروحیــت همرزمــان خــود هســتند  
و شــرایط روحــی ناپایــدار دارنــد را داشــته باشــند. 
ــده در  ــیب دی ــودکان آس ــت از ک ــی مراقب آمادگ
جنــگ و نیــز ارایــه خدمــات بــه اســیران جنگــی 

ــرای پرســتاران ضــروری اســت )16(. ب

Lads and Ladies, 
Contenders on 

the Ward—How 
Trained Nurses 
became Primary 

Caregivers to 
Soldiers during 

the Second Anglo-
Boer War (31).

Caroline Adams2018Social History of 
Medicineکیفی

ــتان  ــادی در اداره بیمارس ــی و ع ــتاران نظام پرس
ــد کــه هــر دو گــروه  هــای نظامــی ســهیم بودن
ســعی داشــتند تــا بهتریــن مراقبــت هــای ممکــن 

را از بیمــاران خــود ارائــه دهنــد )31(.
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Lessons learned 
and advice 

from Vietnam 
war nurses: a 

qualitative Study 
(17).

Elizabeth A. Scan-
nell-Desch2004

ISSUES AND 
INNOVATIONS IN 
NURSING PRAC-

TICE

فنومنولوژی

ــورد  ــاوره در م ــد: مش ــاره ش ــه اش ــت حیط هف
نــگارش ، آمــوزش ، مراقبــت از خــود ، اســتفاده 
از سیســتم هــای پشــتیبانی ، صحبــت در مــورد 
تجربیــات خــود ، درک مأموریــت و عــدم آمادگــی 
ــی ،  ــی ، فرهنگ ــای محیط ــگ. نیازه ــرای جن ب
ــی اجتماعــی پرســتاران  ــی و روان ــاوری ، بالین فن
جنــگ بایــد قبــل از اعــزام پرســتاران بــه جنــگ، 

ــه طــور جامــع بررســی شــود )17(. ب

Military nurse 
deployments: 
Similarities, 

differences, and 
resulting issues 

(18).

Felecia Rivers, San-
dra Gordon,2017Nurs Out lookآنالیز محتوا

ــود ســالمت  ــه هــای بالقــوه بهب ــه هــا زمین یافت
ــی  ــان م ــی را نش ــتیبانی و آمادگ ــاری ، پش رفت
ــد کــه آنهــا تغییــر  دهــد. پرســتاران اشــاره کردن
ــد و  ــد. آنهــا شــخص دیگــری شــده ان کــرده ان
ــتقرار  ــس از اس ــای پ ــش ه ــی در نق در جابجای
ــد  ــامل رش ــت ش ــارب مثب ــتند. تج ــکل داش مش

ــود )18(. ــرور ب ــخصی و غ ش

Military Nursing 
Competencies (7).

Mary Candice Ross2010Nursing the clinicsآنالیز محتوا

در طــی دهــه گذشــته هــزاران پرســتار نظامــی 
بــه نیــروی کار پرســتاری غیرنظامــی نقــل 
مــکان کــرده انــد کــه مهــارت هــای نظامــی بــی 
نظیــری را بــا خــود بــه همــراه دارنــد. مجموعــه 
ــه در  ــی ک ــتاران نظام ــای پرس ــی ه ای از توانای
ــد را مــی  طــول مشــاغل خــود کســب مــی کنن

ــرد: ــد در ســه حیطــه ســازماندهی ک توان
مراقبت ، استقرار و رهبری بیمار )7(.

Nurses’ and 
Medical Officers’ 

Knowledge, 
Attitude, and 
Preparedness 

Toward Potential 
Bioterrorism 
Attacks (19).

Atakro et al.2019SAGE Open Nurs-
ingآنالیز محتوا

یــک بخــش اورژانــس کامــاًل آمــاده بــرای 
مقابلــه بــا بیوتروریســم مــی توانــد هــدف دوگانــه 
ــا ســایر بالیــا هنــگام وقــوع  ای بــرای مقابلــه ب
ــرای  ــد ب ــی توان ــن م ــه همچنی ــد ک ــته باش داش
محافظــت از مــردم در ســایر بالیــای طبیعــی کــه 

ــد باشــد )19(. ــد مفی ــاق بیفت ممکــن اســت اتف

Nurses’ of care 
during wartime: 

a qualitative 
study(20).

Flora Rahimaghaee, 
Khadijeh Hatamo-

pour,

Khatere Seylani,  
Vida Delfan

2016International Nurs-
ing Reviewآنالیز محتوا

دو مضمــون )مراقبــت در جنــگ، فرهنــگ و 
مفهــوم متفــاوت و دســتاوردهای مراقبــت در 
ــرایط  ــه )ش ــش زیرمجموع ــگ( و ش ــول جن ط
ــک  ــاوت، ی ــه کاری متف ــول کار ، روحی غیرمعم
کالس واقعــی امــا غیررســمی، خودآمــدی حرفــه 
ای، نتایــج بــرای جامعــه حرفــه ای، خــود تغییــر 
یافتــه( از داده هــا بیــرون آمــد. طیــف وســیعی از 
عوامــل و شــرایط محیطــی ، مشــکالت روحــی 
ــج جنــگ شناســایی شــد )20(. و عاطفــی و نتای

Preparing 
British Military 
nurses to deliver 
nursing care on 

deployment. 
An Afghanistan 

study(21).

Alan Finnegan, Sara 
Finnegan, David 

Bates, Debra Rits-
peris, KathMcCourt, 

Mike Thomas

2014Nurse Education 
Todayگراندد

ــه شناســایی  تجزیــه و تحلیــل داده هــا منجــر ب
چهــار خوشــه اصلــی شــد: مراقبــت هــای 
ــی؛  ــتار نظام ــوزش پرس ــی. آم ــتاری نظام پرس
ــکان  ــتان و م ــرد بیمارس ــه ف ــط منحصــر ب محی
ــرای  ــد ب ــی بای ــان عمل ــی. از مربی ــای بالین ه
ــه  ــارت و ادام ــی ، نظ ــوزش ، راهنمای ــه آم ارائ
ــتفاده  ــی اس ــه عملیات ــخصی در صحن ــد ش رش

شــود )21(.

The Effects of 
Imposed War on 
Iran’s Nursing: 

A Historical Re-
search)22(.

 Firouzkouhi,
 Zargham-Boroujeni,
 Nouraei, Rahnama,

Babaiepur

2015Journal of Military 
Medicineتاریخی

ــه  ــده از مصاحب ــتخراج ش ــای اس ــه ه درون مای
ــردان  ــد از: ورود م ــارت ان ــتاران عب ــای پرس ه
ــی  ــای آموزش ــه ه ــر برنام ــتاری، تغیی ــه پرس ب
پرســتاری در اثــر جنــگ، بــه کارگیــری تخصصی 
ــش  ــگ، افزای ــار ســاله دوم جن پرســتاران در چه
تــوان مدیریتــی پرســنل پرســتاری، رشــد حرفــه 
ای پرســتاری، تقویــت بخشــهای اورژانــس و 
ــان  ــت بی ــب روای ــه در قال ــژه ک ــای وی مراقبته
گردیــد. نیروهــای پرســتاری توانمنــدی در جنــگ 
ســاخته شــدند کــه پرســتاری را بــه ســمت حرفــه 
ــتاری را  ــگاه پرس ــد و جای ــش بردن ــدن پی ای ش

ــد )22(. ــعه دادن توس
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آمادگی های روانی:

توانایــی کنتــرل احساســاتی مانند تنهایــی، جدایــی، دوری از خانواده 
و دوســتان، از دســت دادن همــکاران و بــی خبری، خســتگی مفرط، 
مدیریــت اســترس، مواجهــه بــا مــرگ، تصمیــم گیــری در شــرایط 
بحرانــی و تفکــر منطقــی از مهــارت هــای پرســتاران نظامی اســت 

.)18(
آمادگی نظامی و ارایه مراقبت در شرایط بحرانی:

پرســتاران نظامــی در رده هــای مختلــف نیــروی زمینــی، دریایــی، 
ــای  ــتان ه ــد بیمارس ــف، مانن ــای مختل ــط ه ــی، و در محی هوای
ــس  ــا در آمبوالن ــتی و ی ــا در کش ــگ ی ــدان جن ــی، در می صحرای
هــای هوایــی فعالیــت میکننــد. بنابرایــن باید عــالوه بر شایســتگی 
ــی شــخصی، روحــی و  ــی پرســتاری از از آمادگ ــت بالین و صالحی
جســمی، مهارتهــای ســربازی و توانایــی زندگی در شــرایط ســخت 

ــا حــوادث و بالیــا برخــوردار باشــند )14،23(. بــرای مقابلــه ب
آمادگی مراقبت از طیف گسترده مجروحین:

پرســتاران در شــرایط جنگــی بــا طیــف گســترده ای از مجروحیــن 
بــا مجروحیــت هــای خــاص و شــدید روبــرو مــی شــوند کــه ارایــه 
مراقبــت بــه آنــان نیازمنــد آمادگــی علمــی و علمــی باالیــی اســت. 
مواجهــه بــا مجروحیــن حمــالت شــیمیایی، میکروبی و هســته ای، 
جراحــات شــدید ناشــی از انفجــار ماننــد قطــع عضوهــای شــدید و 
ــان،  ــد زن ــی مانن ــر نظام ــن غی ــا مجروحی ــه ب ــزی و مواجه خونری

کــودکان و ســالمندان از ایــن جملــه انــد )19(.
آمادگی های ارتباطی:

مراقبــت هــای ارائــه شــده، ممکــن اســت در طــی شــرایط ســخت 
نظیــر بالیــا و یــا عملیــات نظامــی تغییــر یابــد کــه لــزوم آمادگــی 
کامــل پرســتاران و اســتفاده از مهارتهــای خالقانــه و تفکــر انعطاف 
پذیــر نســبت بــه موقعیــت، در محــدوده نقــش و ارزیابی اثربخشــی 
اقدامــات انجــام شــده را ایجــاب مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل برای 
پاســخ بــه شــرایط بحــران از واژه آمادگــی اضطــراری اســتفاده مــی 
شــود کــه شــامل مهــارت هــای آمادگــی اورژانــس و مهارتهــای 

پاســخگویی اســت )24(.

بحث
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه، تلفیــق نتایــج حاصــل از مطالعــات 
ــا  ــود. ب ــگ ب ــرای جن ــی ب ــا آمادگ ــی در رابطــه ب پرســتاران نظام

بررســی مطالعــات انجــام شــده بــه آمادگــی الزم بــرای پرســتاران 
اشــاره مــی شــود.

ــتاران  ــخصی پرس ــه ای و ش ــات حرف ــن تجربی ــن، 1985 بی نورم
ــه  ــت ک ــد اس ــده و معتق ــل ش ــاوت قائ ــرد تف ــای نب در میدانه
ــرد  ــای نب ــتاران در میدانه ــه ای پرس ــخصی و حرف ــات ش تجربی
ــت و  ــات فراغ ــدن اوق ــدن، گذران ــوردن، خوابی ــاوت اســت. خ متف
نــوع کار کــردن در جنــگ بــا حالــت معمــول کار پرســتاری متفاوت 
ــاژ در  ــس، تری ــژه، اورژان ــش وی ــل، بخ ــاق عم ــد. کار در ات میباش
جنــگ، دیــدن تروماهــای مختلــف و آســیب نواحــی مختلــف بدن، 
شــیوع بیماریهــای واگیــردار ماننــد تیفــوس، ماالریــا و بیماریهــای 
فــردی پرســتاران و شــرایط زندگــی در محیطهــای جنگــی نیازمنــد          

ــی اســت )25(.  ــی بیــش از پرســتاری معمول مهــارت های
ــه ای  Edbert و همــکاران هفــت مــورد از صالحیــت هــای حرف

ــر  ــن ذک ــن چنی ــران را ای ــرایط بح ــتاران در ش ــرای پرس الزم ب
ــام  ــوه و انج ــار بالق ــه ب ــوادث فاجع ــروز ح ــخیص ب ــد: تش میکن
اقدامــات اولیــه یــا پیشــگیرانه؛ اعمــال اصــول مدیریــت بحــران؛ 
تعییــن و بکارگیــری اصــول حیاتــی بــرای حفــظ ایمنــی در برابــر 
ــا  ــات اضطــراری ســازمان ی ــه عملی ــه؛ درک و اجــرای برنام حادث
ــه؛ درک  ــاط در حادث ــراری ارتب ــهای برق ــن روش ــتان؛ تعیی بیمارس
ــش و  ــه دان ــراد در آن؛ ارائ ــه و نقــش اف سیســتم فرماندهــی حادث
ــه )26(. ــرد در شــرایط حادث ــق نقــش ف ــرای تحق ــارت الزم ب مه

پرســتاران نظامــی بایــد آمادگــی اعــزام فــوری بــه مناطــق درگیــر 
جنــگ را داشــته باشــند. در مناطــق جنگــی ممکــن اســت امکانات 
ــرو باشــد.  ــت روب ــا محدودی ــد حمــام و غــذا ب ــه زندگــی مانن اولی
ــد.  ــترس نباش ــت در دس ــن اس ــی ممک ــایل ارتباط ــن وس همچنی
از نظــر شــرایط اقلیمــی ممکــن اســت مناطــق جنگــی بــا محــل 
ــن  ــرای ای ــد ب ــتاران بای ــذا پرس ــد. ل ــاوت باش ــی بســیار متف زندگ
ــی کار  ــد آمادگ ــتاران بای ــند. پرس ــته باش ــی داش ــت امادگ موقعی
در بیمارســتان هــای صحرایــی، کشــتی، هواپیمــا و پســت هــای 
ــی  ــد آمادگ ــن بای ــتاران همچنی ــند. پرس ــته باش ــدادی را داش ام
ــد و  ــا ســربازانی کــه دوســتان خــود را ازدســت میدهن مواجهــه ب
یــا شــاهد مجروحیــت همرزمــان خــود هســتند و شــرایط روحــی 
ــودکان  ــت از ک ــی مراقب ــند. آمادگ ــته باش ــد را داش ــدار دارن ناپای
آســیب دیــده در جنــگ و نیــز ارایــه خدمــات بــه اســیران جنگــی 

ــت )16(. ــروری اس ــتاران ض ــرای پرس ب
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ــه  ــای پای ــت ه ــوان صالحی ــه عن ــه ب ــی ک ــارت های ــش و مه دان
ــد از:  ــد؛ عبارتن ــده ان ــد ش ــا تاکی ــوادث و بالی ــروری در ح ای ض
شناســایی زنجیــره فرماندهــی حادثــه و کار تیمــی و همــکاری بــا 
ــم؛  آگاهــی از طــرح پاســخ اضطــراری ســازمان  ــایر اعضــا تی س
و انجــام تمرینــات عملیاتــی آنهــا بصــورت منظــم؛ توانایــی 
بکارگیــری صحیــح تجهیــزات اورژانســی( ماننــد وســایل حفاظتــی 
ــی  ــای ارتباط ــال ه ــایی کان ــها و شناس ــری نقش ــخصی )پیگی ش
ــرکت در  ــران؛ ش ــرایط بح ــات در ش ــراری ارتباط ــی برق و توانای
ارزیابــی تمرینــات عملیاتــی و در صــورت نیــاز اصــالح طــرح هــای 

ــی )14(. ــخ ده پاس
ــت  ــر، مدیری ــتاری نظی ــروری پرس ــی ض ــای بالین ــت ه صالحی
ــی؛  ــوختگیها - جراح ــا- س ــا در تروم ــه مراقبته ــوزش و ارائ ، آم
روشــهای امــداد- احیــاء و نجــات زندگــی، رفــع آلودگــی، خصوصــا 
ــه مصدومیــن و  ــه مراقبــت ب اقدامــات احیــای پایــه درمــان و ارائ
تلفــات ناشــی از ســالح هــای هســته ای، بیولوژیکــی و شــیمیایی؛ 
ــات؛  ــاد تلف ــداد زی ــا تع ــه ب ــت در مواجه ــی و مدیری ــاژ نظام تری
ــود در  ــخیصی موج ــی– تش ــزات ارزیاب ــه از تجهی ــتفاده بهین اس
سیســتم هــای پزشــکی، تدویــن و ارائه گزارشــهای پــس از اقدام و 
گــزارش تغییــرات و دگرگونیهــای ناشــی از استرســهای مربــوط بــه 
حادثــه فاجعــه بــار در جنــگ و بالیــا تاکیــد شــده اســت. همچنیــن 
ــخیصی  ــزات تش ــارزه، تجهی ــدان مب ــه در می ــاظ آن ک ــه لح ب
ــد                                                                                           ــی بای ــتاران نظام ــت، پرس ــترس اس ــدودی در دس ــی مح طب
مهــارت هــای ارزیابــی بالینــی  مســتقل از تکنولــوژی در ارزیابــی 
مجــروح و مصــدوم باشــند. از آن جایــی کــه موقعیــت هــای نظامی 
بــا وقــوع تلفــات گســترده، همــراه بــا اســترس بســیار شــدید اســت 
ــای  ــخ ه ــت، پاس ــیار باالس ــک بس ــت کم ــرای دریاف ــا ب و تقاض
بالینــی پرســتاران بایــد اتوماتیــک و بــا کیفیــت عالــی باشــد )14(.
 پرســتاران نظامــی در رده هــای مختلــف نیــروی زمینــی، دریایــی، 
ــای  ــتان ه ــد بیمارس ــف، مانن ــای مختل ــط ه ــی، و در محی هوای
صحرایــی، در میــدان جنــگ یــا در کشــتی و یــا در آمبوالنس های 
هوایــی فعالیــت مــی کننــد. بنابرایــن بایــد عــالوه بــر شایســتگی 
ــی شــخصی، روحــی و  ــی پرســتاری از از آمادگ ــت بالین و صالحی
جســمی، مهارتهــای ســربازی و توانایــی زندگی در شــرایط ســخت 

بــرای مقابلــه بــا حــوادث و بالیــا برخــوردار باشــند )14, 23(.
ــره را  ــر منتظ ــع غی ــوع وقای ــی وق ــد آمادگ ــی بای ــتاران نظام پرس

ــرات  ــردرگمی، تغیی ــام، س ــه ابه ــند ک ــادر باش ــند و ق ــته باش داش
ــر و  ــاف پذی ــکان انعط ــورت ام ــرده و در ص ــل ک ــریع را تحم س
مثبــت باقــی بماننــد. از آنجــا کــه در بســیاری از حــوادث و بالیــا 
ــد میشــود،  ــه طــور جــدی تهدی ایمنــی پرســنل نجــات دهنــده ب
توانایــی اســتفاده از ســالح، بــه ویــژه ســالح هــای کمــری بــرای 
دفــاع از خــود و بیمــاران بــرای پرســتاران نظامــی الزامــی اســت. 
اســتفاده از تجهیــزات مأموریــت، تجهیــزات حفاظتــی، برخــورداری 
از مهارتهــای حفــظ زندگــی در شــرایط ســخت شــامل بهداشــت 
محیــط، جهــت یابــی و ناوبــری زمینــی بــا اســتفاده از نقشــه هــا و 
قطــب نمــا، بکارگیــری از تجهیــزات ارتباطــی و مخابراتــی از جمله 

ــوارد اســت )27, 28(. ــن م ای
ــردی  ــی ف ــر از آمادگ ــی  ناپذی ــی جدای ــی بخش ــی احساس آمادگ
ــاط  ــق و ارتب ــرای تطاب ــاده ســازی پرســتاران نظامــی ب اســت. آم
بــا واکنــش هــای عاطفــی آینــده بــه منظــور تــاب آوری و 
ــعه                                                                                           ــات اســت. توس ــایرین از ضروری ــود و س ــی از خ ــت روان حمای
ــاز  ــورت نی ــات؛ در ص ــردن احساس ــه؛ آزاد ک ــای مقابل ــارت ه مه
پیــدا کــردن پشــتیبانی؛ یادگیــری چگونگــی شــناخت و جســتجوی 
ــروز  ــردگی، ب ــا افس ــک و ی ــاه، ش ــاس گن ــوارد احس ــک در م کم

ــود )28(. ــی ش ــه م ــه توصی ــت ک ــواردی اس ــوس از م کاب
ــا را  ــوادث و بالی ــن ح ــی از مصدومی ــدود نیم ــه ح ــی ک از آنجای
گــروه هــای آســیب پذیــر و خصوصــا کــودکان تشــکیل میدهنــد. 
لــذا پرســتاران نظامــی ضمــن برخــورداری از آمادگــی الزم بــرای 
مواجهــه بــا ایــن شــرایط، بایــد بــرای مراقبــت هــای الزم و خــاص 

ایــن گــروه هــا نیــز آمــاده باشــند )29(.
پرســتاران نظامــی در بســیاری از شــرایط، وظایفــی خــارج از                                                                                                  
نقــش هــای پرســتاری را بایــد انجــام دهنــد و نقشــهای مختلفــی 
ــتار  ــک– پرس ــش پزش ــد. نق ــا کنن ــتار را ایف ــر پزشک-پرس نظی
وظایفــی را در بــر دارد کــه پرســتاران در شــرایط حــوادث غیرمترقبه 
و میادیــن نبــرد، بــدون آمــوزش قبلــی آنهــا را انجــام مــی دهنــد و 
یــا باالجبــار پروســیجرهایی را اجــرا و یــا تکمیــل میکننــد کــه در 

حیطــه وظایــف پرســتاری نیســت )30(.
ــه رو نمــی شــوند.  ــا تروماهــای جنگــی روب پرســتاران معمــوال ب
مشــاهده تروماهــای شــدید ماننــد قطــع چنــد عضــو بــه خصــوص 
ــتاران  ــن پرس ــت. بنابرای ــده اس ــر کنن ــوان متاث ــای ج ــرو ه در نی
نظامــی بــرای مواجهــه بــا ایــن مــوارد بایــد آمــوزش کافــی دیــده 
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باشــند. همچنیــن برنامــه ریــزی شــیفت کاری بــه صورت گردشــی 
بــرای ایجــاد ایــن آمادگــی هــا موثــر بــه نظــر مــی رســد. ارتقــای 
برنامــه اموزشــی و آمــوزش نقــش هــای فراتــر از پرســتاری بــرای 
ایجــاد آمادگــی در پرســتاران نظامــی توصیــه مــی شــود. برگــزاری 
دوره هــای صالحیــت حرفــه ای پرســتاران نظامــی قبــل از بــه کار 
گیــری در شــرایط نظامــی نیــز بــرای ایجــاد آمادگــی در آنــان موثر 
اســت. اموزشــهای نظامــی و ایجــاد آمادگــی بــرای ارایــه خدمــات 
در شــرایط ســخت و مختلــف ماننــد بیمارســتان هــای صحرایــی  
محیــط هــای ناامــن بــرای پرســتاران نظامــی الزامــی اســت )21(.
ــت  ــرای جه ــتیبانی ب ــی و پش ــی روان ــد آمادگ ــتاران نیازمن پرس
خــود مراقبتــی در برابــر عــوارض روانــی ناشــی از جنــگ 
ــاد و آســیب هــای شــدید  ــر زی ــا مــرگ و می هســتند. مواجهــه ب
ــی  ــرای ایجــاد آمادگ ــد. ب ــی کن ــروز PTSD م ــان را مســتعد ب ان
ــرورش                                            ــات و پ ــتی و معنوی ــن پرس ــس میه ــه ح ــه ب ــی توج روان
ــت.  ــده اس ــک کنن ــیار کم ــه بس ــی و خالقان ــای انطباق ــارت ه مه
آمادگــی مواجهــه بــا محیــط، تجهیــزات، افــراد، مــکان ها و شــرایط 
ــی اســت.  ــی الزام ــرای پرســتاران نظام ــز ب ــاوت نی فرهنگــی متف
ــن  ــاد ای ــرای ایج ــان ب ــای همس ــروه ه ــارب گ ــتفاده از تج اس

ــت )20(.  ــده اس ــک کنن ــیار کم ــا بس ــی ه آمادگ
آمادگــی مواجهــه بــا حمــالت هســته ای، شــیمیایی و بیولوژیکــی 
از دیگــر آمادگــی هــای ضــروری بــرای پرســتاران نظامــی اســت. 
توانایــی شناســایی ایــن گونــه حمــالت، راه هــای حفاظــت فــردی، 
اســتفاده از تجهیــزات خــاص و مراقبــت از مجروحیــن ایــن حمالت 

بایــد بــه پرســتاران نظامــی آمــوزش داده شــود )19(.
تفکــر خالقانــه، توانایــی رهبــری و مدیریــت، آشــنایی بــا               
ماموریــت هــای ســازمانی، مهــارت هــای ارتباطــی، حفاظــت فــردی 
ــی، شــناخت سلســله  ــکان یاب ــه، م ــات محرمان و حفاظــت اطالع
مراتــب و پرتــکل هــای نظامــی و توانایــی حفــظ حیــات در شــرایط 
دشــوار از دیگــر آمادگــی هــای الزم بــرای پرســتاران نظامــی اســت. 
ــف  ــای مختل ــیوه ه ــرای ش ــد ب ــی بای ــتاران نظام ــن پرس همچنی
حمــل، جابجایــی و انتقــال مجروحیــن در شــرایط جنگــی آمادگــی 
ــی،  ــرای کار در محیــط هــای هوای داشــته باشــند. آمادگــی الزم ب
دریایــی و زمینــی مختلــف نیــز بــرای پرســتاران نظامــی ضــروری 
اســت. توانایــی ارایــه مراقبــت در لبــاس نظامــی و یــا لبــاس خاص 
شــرایط جنگــی بایــد آمــوزش داده شــود. توجــه بــه تفــاوت هــای 

فرهنگــی و زبانــی منطقــه درگیــر جنگ و امادگــی برقــراری ارتباط 
ــزی  ــه ری ــم اســت. برنام ــیار مه ــه بس ــراد حاضــر در صحن ــا اف ب
ماموریــت هــای دوره ای مــی توانــد بــه ایجــاد ایــن آمادگــی هــا 

ــد )7(. در پرســتاران کمــک کن
توانایــی کنتــرل احساســاتی ماننــد تنهایی،جدایــی، دوری از خانواده 
ــتگی  ــری، خس ــی خب ــکاران و ب ــت دادن هم ــتان، از دس و دوس
ــری  ــم گی ــرگ، تصمی ــا م ــه ب ــت اســترس، مواجه ــرط، مدیری مف
در شــرایط بحرانــی و تفکــر منطقــی از مهــارت هــای پرســتاران 

ــی اســت )18(. نظام
پرســتاران بایــد از نظــر فیزیکــی، روانــی و حرفــه ای بــرای مواجهه 
بــا شــرایط جنگــی آمادگــی داشــته باشــند. امادگــی قــرار گرفتــن 
در محیــط نــا آشــنا، بــدون امکانــات و بــا محدودیــت هــای زیــاد 
نیــز از آن جملــه اســت. همچنیــن امادگــی بــرای واکنــش ســریع 
ــا عقــب  ــه محــل دیگــر در پیشــروی هــا ی ــی ب و انتقــال از محل
نشــینی الزم اســت. آشــنایی بــا فرهنــگ، مردمــان، زبــان و آب و 
هــوای منطقــه درگیــر جنــگ بــرای ارایــه مراقبــت بهتــر کمــک 
ــای  ــاری ه ــان بیم ــرای درم ــه ای ب ــی حرف ــده اســت. آمادگ کنن
شــایع در منطقــه، مراقبــت از زنــان، ســالخوردگان و کــودکان و نیز 
آمادگــی روانــی بــرای ارایــه مراقبــت از اســیران جنگــی ضــروری 
اســت. توانایــی آرام ســازی خــود و دیگــران نیــز در شــرایط جنگــی 
ــه  ــع روزان ــرات و وقای ــت خاط ــوزش ثب ــده اســت. آم ــک کنن کم
ــت  ــد اس ــز مفی ــرات نی ــادآوری خاط ــی و ی ــداف آموزش ــرای اه ب
)17(. از محدودیــت هــای پژوهــش میتــوان بــه جســتجوی 

مقــاالت صرفــا بــه زبــان فارســی و انگلیســی اشــاره کــرد.

نتیجه گیری
ــی در  ــای نظام ــن نیروه ــروری تری ــن و ض ــز اولی ــتاران ج پرس
صحنــه نبــرد بــه شــمار میرونــد. یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان 
داد پرســتاران بــرای ارایــه خدمــات بهتــر نیازمنــد آمادگــی هایــی 
قبــل از ورود بــه مناطــق جنگــی هســتند. ایــن آمادگــی ها آنــان را 
قــادر مــی ســازد خدمــات درمانــی را بــه نحــو مطلــوب تــری ارایــه 
ــاده  ــرای آم ــگ ب ــر جن ــا شــرایط مناطــق درگی ــنایی ب ــد. آش کنن
ــتاران  ــه پرس ــئله ک ــن مس ــت. ای ــروری اس ــتاران ض ــازی پرس س
ــا چــه چیــزی روبــرو مــی شــوند آنــان  بداننــد در صحنــه نبــرد ب
را بــرای ارایــه خدمــات در ســطح بــاال و نجــات جــان مجروحیــن 
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آمــاده تــر مــی کنــد. تدویــن برنامــه هــای آمــاده ســازی پرســتاران 
نظامــی، اســتفاده از تجربیــات دیگــر پرســتاران و ماموریــت هــای 

دوره ای در ایجاد این امادگی ها بسیار موثر است. 

مالحظـات اخالقی 
ــه شــرط  ــی از جمل ــه حاضــر تمامــی مالحظــات اخالق در مطالع

امانــت و صداقــت مورد توجه قرار گرفته اســـت و بـــا توجـــه بـــه 
نـــوع و موضـــوع مطالعـه، پژوهـش حاضــر، کــــد اخالق ندارد.

تضاد منافع
نویســندگان تصریــح مــی کننــد کــه هیــچ گونــه تضــاد منافعــی 

در مطالعــه حاضــر وجــود نــدارد.
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