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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 highquality services and save the lives of the wounded.
Keywords: Military nursing, war, Preparedness, Systematic review.
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چکیده
مقدمــه :اولیــن امدادگــران در شــرایط بحرانــی گروههــای 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 نظاممنــد ،روی مقــاالت و پژوهشهــای انجــامشــده در زمینــه آمادگیهــای الزم پرســتاران نظامــی
بــرای حضــور در مناطــق جنگــی انجــا م شــده اســت .در بررســی نقــش پرســتاران نظامــی در جنــگ ،بــا اســتفاده از واژگان کلیــدی

آمادگــی در جنــگ و پرســتاران یــا پرســتاری نظامــی و نقــش پرســتاری نظامــی ،کــه بــر اســاس واژگان ســرفصل موضوعــی پزشــکی
( )Subject of Heading Meshانتخــاب شــده بودنــد؛ در عنــوان و چکیــده بــا جســتجوی هدفمنــد از پایگاههــای اطالعاتــی معتبــر
 Scopus, Elsevier, PubMed, ISI, Web of Science ,SID Cochrane Library, ProQuest. Google Scholarاز ســال  2000و
بــه زبــان هــای فارســی و انگلیســی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا :از مجمــوع  235مقالــه 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 حــوادث12 ،مقالــه 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

اولیــن امدادگــران در شــرایط بحرانــی گروههــای درمانــی

نیروهــاي نظامــی و پرســتاران هســتند ( .)1بــاال بــودن ســطح

دانــش و آگاهــی پرســتاران در بحرانهــا باعــث بهبــودي
ســریعتر مجروحیــن و بازدهــی بیشــتر و ســریعتر نظــام درمانــی

خواهــد شــد ( .)2تحقیقــات انجــام شــده در سراســر دنیا نشــان داده
انــد حضــور پرســتار در شــرایط بحــران تلفــات را 50تــا  70درصــد

کاهــش مــی دهــد ( .)3علیرغــم ایــن مســئله در مطالعاتــی کــه

در ســطح بینالمللــی انجــا م شــده ،مشــخص گردیــد کــه بیــش از
 80درصــد پرســتارانی کــه داوطلــب شــرکت در بحرانهــا هســتند،

قبـ ً
ا هیــچ تجربــه و آگاهــی در مقابلــه بــا بحرانهــا نداشــتند (.)4
داشــتن مهارتهــای پرســتاری در هنــگام بــروز بالیــا بــرای

پرســتاران حیاتــی و بــا ارزش اســت .دانــش عملــی بــاال و
مهــارت هــای خــاص بـ ه عنــوان دانشــی عملــی در زمینــه هــای
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مشــخص کــردن سلســلهمراتــب ،آگاهــی از برنامــه واکنــش

ناشــناخته مــی شــود .پرســتاران نظامــی همچنیــن هنــگام مواجهه

اورژانســی ماننــد تجهیــزات حفاظــت فــردی ،پیــروی از مســیرها

روبــرو مــی شــوند .بنابرایــن آمادگــی مواجهــه بــا ایــن مســایل

ســریع ،تمرینــات عملــی منظــم ،اســتفاده صحیــح از تجهیــزات

بــا چندیــن بیمــار و کمبــود منابــع بــا معضــات اخالقــی نیــز

و کانالهــای ارتباطــی ،شــرکت در ارزیابــی تمرینــات و انجــام

بــرای پرســتاران نظامــی امــری بدیهــی اســت (.)10

طبــق گفتــه  Reineckمهــارت بالینــی نظامــی شــامل ایدههــا،

برنامــه هــای واکنشــی در صــورت نیــاز اســت.)5( .

تفــاوت اصلــی بیــن پرســتاران نظامــی و غیــر نظامــی توانایــی

کارایــی تکنیکــی ،توانایــی اســتفاده از تکنیکهــای پرســتاری

بینــی و چالــش انگیــز اســت ( .)6بــرای پرســتاران نظامــی  ،تفکــر

فیزیکــی ،تصمیمگیــری بالینــی هوشــمندانه و مهارتهــای تریــاژ

بــا تجهیــزات مخصــوص موجــود در مأموریــت ،آمادگــی بررســی

فعالیــت مســتقل ،کار در محیــط هــای خشــن ،غیــر قابــل پیــش

و ترومــا اســت .عــاوه بــر ایــن مهــارت هــا انعطافپذیــری و

انتقــادی  ،صالحیــت بالینــی و دانــش درمــورد تریــاژ نظامــی از

توانایــی انجــام کار در نقــش هــای غیرمتــداول را نیــز شــامل

مســایل اساســی اســت .بــرای مثــال از اختالفــات تریــاژ نظامــی با

مــی شــود ( .)11مهــارت در شــغل پرســتاری ،درک و کاربــرد

تریــاژ غیــر نظامــی در ایــن اســت کــه هــدف تعییــن ایــن اســت

ابتداییتریــن علــوم پرســتاری تــا انجــام مشــکلترین

کــه کــدام یــک از نیروهــا مــی تواننــد بالفاصلــه بــه کار خــود

تکنیکهــای تخصصــی را شــامل میشــود .همچنیــن توســعه و

برگردنــد و کــدام یــک نیــاز بــه درمــان دارنــد ( .)7افزایــش آگاهــی

حفــظ مهارتهــا و شــناخت اولویتهــا در حرفــه پرســتاری بســیار

و مهــارت مناســب پرســتاران نظامــی کــه در صــف مقــدم مواجهــه

مهــم اســت ( .)12رنیــک آمادگــی بالینــی را یکــی از اجــزای مهــم

و مقابلــه بــا رویدادهایــی ماننــد فجایــع و جنــگ هــا هســتند

آمادگــی فــردی نیــز میدانــد .مهارتهــای بالینــی مورداســتفاده

ضــروري اســت ( .)8درگذشــته پرســتاران بــرای انجاموظیفــه

در مأموریتهــای مختلــف ســازمانی بــه تجربیــات بالینــی خــود

در منطقــه نبــرد بایــد دقیقتــر از مراکــز درمانــی معمولــی باشــند.

زیــادی بیــن آمادگــی هــای پرســتاری مــورد نیــاز در مأموریتهــای

اجــرای دســتورات بــدون حضــور پزشــک ،تریــاژ ،آمادگــی بــرای

ایــن مهارتهــا شــامل آمادگــی افزایــش اســتقالل ،آمادگــی

در مراکــز درمانــی عــادی متکــی بودنــد ،درحالیکــه اختــاف

اقدامــات فیالبداهــه ،آمادگــی اســتفاده از حــواس پنجگانــه در

ســازمانی در مقایســه بــا مراکــز درمانــی عــادی وجــود دارد .ازنظــر

بررســی بیمــار بــدون اســتفاده از تجهیــزات بــا ف ّنــاوری بــاال و

 Zadinskyپرســتاران در مأموریتهــا بیشــتر مهارتهایــی را

بــه کار میبرنــد کــه در مراکــز درمانــی معمولــی چنــدان کاربــرد

آمادگــی مراقبــت از بیمــاران بــا بیماریهــای بســیار متنــوع در

درمانــی عــادی بــا مأموریتهــای ســازمانی وجــود دارد .ازجملــه

در حــال حاضــر ،پرســتاران نظامــی مراقبتهــای عمومــی و ویــژه

نــدارد و اختــاف زیــادی در نحــوه مراقبــت از بیمــاران در مراکــز

محیطهــای ناگــوار جنگــی اســت (.)13

ایــن اختالفــات میتوانــد بــه ف ّنــاوری بــاال ،تجهیــزات اتوماتیــک

را در روی زمیــن ،کشــتی و هواپیماهــای نظامــی در سراســر جهــان

و تنــوع مراقبتهــا در مأموریتهــای ســازمانی اشــاره کــرد (.)9

ارائــه میدهنــد .پرســتاران نظامــی ،عــاوه بــر ارائــه مهارتهــای

و یــا پرســتار حرفــه ای اســت زیــرا در محیــط مراقبــت هــای

مراقبــت از بیمــار در شــرایط بحــران ،مهــارت در مراقبتهــای

دامنــه آموزشــی بــرای یــک پرســتار نظامــی دو برابــر یــک ســرباز

بالینــی پرســتاران شــهری ،بایســتی از دانــش رهبــری گروههــای

بهداشــتی نظامــی و بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای عملیاتــی

احیــاء ،آمادگــی مراقبتهــای پرســتاری از مصدومــان ترومایــی،

نظامــی کــه بــا محیــط پرســتاری پرســتاران غیرنظامــی متفــاوت

ســوختگی ،حــوادث شــیمیایی  -هســته ای و نیــز تخصــص خاص

اســت فعالیــت مــی کنــد .هنگامــی کــه پرســتاران نظامــی در یــک

در فرآینــد مراقبــت از گروههــای پرخطــر و بیماریهــای غیــر

منطقــه درگیــر بالیــا یــا یــک منطقــه جنگــی مســتقر مــی شــوند،

بیولوژیــک برخــوردار باشــند .زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه

وظایــف پزشــکی را در محیطــی دشــوار انجــام مــی دهنــد .یکی از

پرســتاران نظامــی در هــر زمــان و در هــر مکانــی کــه از بیمــار

چالــش هــای معمــول پرســتاران نظامــی هنــگام اعــزام ،ســازگاری

مراقبــت میکنــد ،بایســتی باالتریــن ســطح مراقبــت را تأمیــن و

بــا محیــط خطرنــاک اســت کــه منجــر بــه تــرس از چیزهــای

ارائــه نماینــد (.)14
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بــا توجــه بــه اهمیــت حضــور نیروهــای کارآمــد و بــا آمادگــی

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺴﺘﺠﻮ :راﻫﺒـﺮد ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات

در صحنــه نبــرد ،و عــدم انجــام مطالعــه ای در ایــن زمینــه ،ایــن

ﯾـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎزﯾـﺎﺑﯽ و آﻣـﺎده

ای پرســتاران نظامــی بــرای حضــور در مناطــق جنگــی انجــام

اســتفاده از واژگان کلیــدی :آمادگــی در جنــگ و پرســتاران یــا

کامــل در حــوزه بهداشــت و درمــان بــه خصوصـ ًا پرســتاران نظامی

ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ( PICOﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﮐﻨﺘـﺮل،
ســازی ﺷﺪ .در بررســی نقــش پرســتاران نظامــی در جنــگ ،بــا

مطالعــه مــرور نظــام منــد بــا هــدف توصیــف آمادگــی هــای حرفه

پرســتاری نظامــی و نقــش پرســتاری نظامــیMilitary Nurse ،

شــده اســت.

، Readiness War Preparedness، Military Readiness، War

روش کار

 Nursingکــه بــر اســاس واژگان ســرفصل موضوعــی پزشــکی

اﯾــﻦﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﺮور ﺳﯿﺴــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑــــﺎ اﺳــــﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺎﻧﯿــــﻪ

( )Subject of Heading Meshانتخــاب شــده بودنــد؛ در عنــوان

ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺘـﺎ آﻧـﺎﻟﯿﺰ بــر روی مقــاالت و پژوهشهــای انجــام

Scopus, Elsevier, PubMed, ISI Web of Science , SID

و چکیــده بــا جســتجوی هدفمنــد از پایگاههــای اطالعاتــی معتبــر

( PRISMAآﯾﺘﻢﻫـﺎي ﮔـﺰارش ﺗﺮﺟﯿﺤـﯽ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي

و  Cochrane Library, ProQuest. Google Scholarدر ســال

شــده درزمینـهٔ آمادگیهــای الزم بــرای پرســتاران نظامــی جهــت

 1399مــورد بررســی قــرار گرفــت (جــدول.)1

حضــور در مناطــق جنگــی انجــامشــده اســت.

جدول :1راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه Pubmed
پایگاه اطالعاتی

PubMed

استراتژی جستجو

)](“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

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي ماننــد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت

معیــار انتخــاب مقالــه پــس از جســتجوی انجــا م شــده مرتبــط

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.

فارســی و انگلیســی و در دســترس بــودن متــن کامــل مقالــه؛

اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﮐـﻢ ،ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﮐـﺎﻓﯽ آنﻫـﺎ

بــودن خالصــه مقالــه بــا موضــوع مقالــه بــود .در ابتــدا  235مقالــه

ﻓﺮم اﺳـﺘﺨﺮاج دادهﻫــﺎي ﮐــــﻮﮐﺮان ﺑــﺮاي ﻣــﺮور ﺳﯿﺴــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ

اســتخراج گردیــد کــه پــس از ارزیابــی توســط گــروه تحقیــق

مــورد اﺳﺘﻔﺎده قــرار گرفــت .دو ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ،

بــر اســاس معیارهــای ورود بــه مطالعــه بــا حــذف مقــاالت غیــر

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را اﺳـﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮات ،ﺑﻪ

مرتبــط و تکــراری مجموع ـ ًا  12مقالــه مــورد مطالعــه و بررســی

اﺗﻔﺎق ﻧﻈـﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه اول،

قــرار گرفــت( .نمــودار )1روش پریســما در اســتخراج مقــاالت

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻗـﺪاﻣﺎت ،روش کار و

هــدف را شــرح میدهــد.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد.
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نمودار .1انتخاب مقاالت به روش پریسما

مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .یافتــه هــای بدســت آمــده نشــان داد

یافتهها

کــه در مطالعــات گذشــته در خصــوص آمادگــی هــای الزم بــرای

در اﯾــــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﻠﯿــﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

پرســتاران نظامــی در جنــگ بــه طــور کامل بررســی نشــده اســت.

ﺑﺮاﺳﺎس  4گام  PRISMAﺑــــﻪ ﻃــــﻮر ﺳﯿﺴــــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣــــﻮرد

بنابرایــن بــا توجــه بــه لــزوم آمادگــی پرســتاران نظامــی بــرای

ﺑﺮرﺳـــــﯽ ﻗـــــﺮار ﮔﺮﻓـــــﺖ .از مجموع  235مقاله کــه در مرحله

شــرایط جنگــی ،آشــنایی بــا نقــش هــا و صالحیــت هــای حرفــه ای

اول بــا جســتجوی کلیــد واژگان ذکــر شــده بدســت آمدند،پــس از

پرســتاران نظامــی در برخــورد بــا مصدومیــن جنگــی ضــروری

حــذف مقــاالت غیــر مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه و مطابقــت بــا

است .ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺧﻼﺻـﻪ و ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮور ﺷﺪه در (ﺟﺪول)2

معیارهــای ورود و خــروج 83،عنــوان تائیــد شــدند و در نهایــت

درج ﺷــــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــــﻦ ﺧﻼﺻــﻪ ﻣــﺮور ﺷــــﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن،

پــس از حــذف مطالعــات تکــراری و انجــام شــده بــر روی ســایر

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،روش کار و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

حوادث12،مقالــه کــه مرتبــط بــا هــدف مطالعــه بودنــد در پژوهــش
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جدول  .2مقاالت نهایی استفاده شده در مطالعه
عنوان

نویسندگان

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

صالحیت حرفه ای
پرستاران نظامي در بالیا و
حوادث غیرمترقبه :مروری
نظام مند(.)14

لیال لطفیان فاطمه حبیبي،
محمدعلي خوشنویس ،
محمدمهدی ساالری ،سعید
زیوری

Competencies
of military nurse
managers: A
scoping review
and unifying
framework(10).

سال چاپ

2015

1399

مجله

Nurse Education
Today

مجله طب نظامي

روش کار

گراندد

آمادگــی انجــام کارهــا بــه صــورت تیمــی بــا
دیگــر حرفــه هــا ،مدیریــت نیروهــای جدیــد،
برقــراری ارتبــاط بــا نظامیــان دیگــر ،مراقبــت
از کــودکان ،مواجهــه بــا تروماهــای شــدید،
برخــورداری از آمادگــی هــای نظامــی ،صالحیــت
بالینــی ســطح بــاال ،توانایــی تصمیــم گیــری و
عمــل مســتقل وکنتــرل تعارضــات اخالقــی
بــرای پرســتاران نظامــی الزم اســت (.)15

مروری

نظــر بــه ضــرورت ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و
ایمــن در باالتریــن ســطح ممکــن از مصدومیــن
و مجروحیــن در عرصــه هــای مختلــف بــه
خصــوص در شــرایط بحــران و بالیــا و حضــور
موثــر پرســتار نظامــی در تمامــی مراحــل بالیــا؛
الزم اســت کلیــه پرســتاران نظامــی بــه منظــور
اجــرای برنامــه هــای مراقبتــی -درمانــی از
مصدومیــن در شــرایط بحــران از آمــوزش و
توســعه دانــش مفیــد در ایــن زمینــه بهــره منــد
شــوند (.)14

Huijuan Ma
Theodora Nomusa
Chihava
Jingjing Fu Suofei
Zhang

2020

Journal of Nursing
Management

مروری

 Jing Tan iو | Lei Lei
Yu Luoو Lin

Experiences of
U.S. Military
Nurses in the Iraq
and Afghanistan
–Wars, 2003
2009(16).

Elizabeth Scannell-Desch, Mary
Ellen Doherty

Lads and Ladies,
Contenders on
the Ward—How
Trained Nurses
became Primary
Caregivers to
Soldiers during
the Second AngloBoer War (31).

Caroline Adams

2009

2018

Journal of nursing
SCHOLARSHIP

Social History of
Medicine
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نتایج

فنومنولوژی

کیفی

صالحیــت اقتصــادی و مدیریــت منابــع ،توانایــی
ایفــای نقــش بــه خصــوص در شــرایط بحرانــی،
مهــارت هــای مدیریتــی و ارتباطــی و توانایــی
انجــام فعالیــت هــای نظامــی بــرای پرســتاران
نظامــی ضــروری اســت (.)10

پرســتاران نظامــی بایــد آمادگــی اعــزام فــوری
بــه مناطــق درگیــر جنــگ را داشــته باشــند .در
مناطــق جنگــی ممکــن اســت امکانــات اولیــه
زندگــی ماننــد حمــام و غــذا بــا محدودیــت روبرو
باشــد .همچنیــن وســایل ارتباطــی ممکــن اســت
در دســترس نباشــد .از نظــر شــرایط اقلیمــی
ممکــن اســت مناطــق جنگــی بــا محــل زندگــی
بســیار متفــاوت باشــد .همچنیــن آمادگــی کار در
بیمارســتان هــای صحرایــی ،کشــتی ،هواپیمــا
و پســت هــای امــدادی و آمادگــی مواجهــه بــا
ســربازانی کــه دوســتان خــود را ازدســت میدهنــد
و یــا شــاهد مجروحیــت همرزمــان خــود هســتند
و شــرایط روحــی ناپایــدار دارنــد را داشــته باشــند.
آمادگــی مراقبــت از کــودکان آســیب دیــده در
جنــگ و نیــز ارایــه خدمــات بــه اســیران جنگــی
بــرای پرســتاران ضــروری اســت (.)16

پرســتاران نظامــی و عــادی در اداره بیمارســتان
هــای نظامــی ســهیم بودنــد کــه هــر دو گــروه
ســعی داشــتند تــا بهتریــن مراقبــت هــای ممکــن
را از بیمــاران خــود ارائــه دهنــد (.)31
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هفــت حیطــه اشــاره شــد :مشــاوره در مــورد
نــگارش  ،آمــوزش  ،مراقبــت از خــود  ،اســتفاده
از سیســتم هــای پشــتیبانی  ،صحبــت در مــورد
تجربیــات خــود  ،درک مأموریــت و عــدم آمادگــی
بــرای جنــگ .نیازهــای محیطــی  ،فرهنگــی ،
فنــاوری  ،بالینــی و روانــی اجتماعــی پرســتاران
جنــگ بایــد قبــل از اعــزام پرســتاران بــه جنــگ،
بــه طــور جامــع بررســی شــود (.)17
یافتــه هــا زمینــه هــای بالقــوه بهبــود ســامت
رفتــاری  ،پشــتیبانی و آمادگــی را نشــان مــی
دهــد .پرســتاران اشــاره کردنــد کــه آنهــا تغییــر
کــرده انــد .آنهــا شــخص دیگــری شــده انــد و
در جابجایــی در نقــش هــای پــس از اســتقرار
مشــکل داشــتند .تجــارب مثبــت شــامل رشــد
شــخصی و غــرور بــود (.)18
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
ای از توانایــی هــای پرســتاران نظامــی کــه در
طــول مشــاغل خــود کســب مــی کننــد را مــی
توانــد در ســه حیطــه ســازماندهی کــرد:
مراقبت  ،استقرار و رهبری بیمار (.)7
یــک بخــش اورژانــس کامــ ً
ا آمــاده بــرای
مقابلــه بــا بیوتروریســم مــی توانــد هــدف دوگانــه
ای بــرای مقابلــه بــا ســایر بالیــا هنــگام وقــوع
داشــته باشــد کــه همچنیــن مــی توانــد بــرای
محافظــت از مــردم در ســایر بالیــای طبیعــی کــه
ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد مفیــد باشــد (.)19
دو مضمــون (مراقبــت در جنــگ ،فرهنــگ و
مفهــوم متفــاوت و دســتاوردهای مراقبــت در
طــول جنــگ) و شــش زیرمجموعــه (شــرایط
غیرمعمــول کار  ،روحیــه کاری متفــاوت ،یــک
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
و عاطفــی و نتایــج جنــگ شناســایی شــد (.)20
تجزیــه و تحلیــل داده هــا منجــر بــه شناســایی
چهــار خوشــه اصلــی شــد :مراقبــت هــای
پرســتاری نظامــی .آمــوزش پرســتار نظامــی؛
محیــط منحصــر بــه فــرد بیمارســتان و مــکان
هــای بالینــی .از مربیــان عملــی بایــد بــرای
ارائــه آمــوزش  ،راهنمایــی  ،نظــارت و ادامــه
رشــد شــخصی در صحنــه عملیاتــی اســتفاده
شــود (.)21
درون مایــه هــای اســتخراج شــده از مصاحبــه
هــای پرســتاران عبــارت انــد از :ورود مــردان
بــه پرســتاری ،تغییــر برنامــه هــای آموزشــی
پرســتاری در اثــر جنــگ ،بــه کارگیــری تخصصی
پرســتاران در چهــار ســاله دوم جنــگ ،افزایــش
تــوان مدیریتــی پرســنل پرســتاری ،رشــد حرفــه
ای پرســتاری ،تقویــت بخشــهای اورژانــس و
مراقبتهــای ویــژه کــه در قالــب روایــت بیــان
گردیــد .نیروهــای پرســتاری توانمنــدی در جنــگ
ســاخته شــدند کــه پرســتاری را بــه ســمت حرفــه
ای شــدن پیــش بردنــد و جایــگاه پرســتاری را
توســعه دادنــد (.)22

مرتضی خاقانی زاده و محمد گوشی دهقی

بررســی مطالعــات انجــام شــده بــه آمادگــی الزم بــرای پرســتاران

آمادگی های روانی:

توانایــی کنتــرل احساســاتی مانند تنهایــی ،جدایــی ،دوری از خانواده

اشــاره مــی شــود.

مدیریــت اســترس ،مواجهــه بــا مــرگ ،تصمیــم گیــری در شــرایط

در میدانهــای نبــرد تفــاوت قائــل شــده و معتقــد اســت کــه

(.)18

متفــاوت اســت .خــوردن ،خوابیــدن ،گذرانــدن اوقــات فراغــت و

و دوســتان ،از دســت دادن همــکاران و بــی خبری ،خســتگی مفرط،

نورمــن 1985 ،بیــن تجربیــات حرفــه ای و شــخصی پرســتاران

بحرانــی و تفکــر منطقــی از مهــارت هــای پرســتاران نظامی اســت

تجربیــات شــخصی و حرفــه ای پرســتاران در میدانهــای نبــرد

آمادگی نظامی و ارایه مراقبت در شرایط بحرانی:

نــوع کار کــردن در جنــگ بــا حالــت معمــول کار پرســتاری متفاوت

پرســتاران نظامــی در رده هــای مختلــف نیــروی زمینــی ،دریایــی،

میباشــد .کار در اتــاق عمــل ،بخــش ویــژه ،اورژانــس ،تریــاژ در

صحرایــی ،در میــدان جنــگ یــا در کشــتی و یــا در آمبوالنــس

شــیوع بیماریهــای واگیــردار ماننــد تیفــوس ،ماالریــا و بیماریهــای

و صالحیــت بالینــی پرســتاری از از آمادگــی شــخصی ،روحــی و

مهــارت هایــی بیــش از پرســتاری معمولــی اســت (.)25

بــرای مقابلــه بــا حــوادث و بالیــا برخــوردار باشــند (.)14،23

الزم بــرای پرســتاران در شــرایط بحــران را ایــن چنیــن ذکــر

پرســتاران در شــرایط جنگــی بــا طیــف گســترده ای از مجروحیــن

اقدامــات اولیــه یــا پیشــگیرانه؛ اعمــال اصــول مدیریــت بحــران؛

مراقبــت بــه آنــان نیازمنــد آمادگــی علمــی و علمــی باالیــی اســت.

حادثــه؛ درک و اجــرای برنامــه عملیــات اضطــراری ســازمان یــا

جراحــات شــدید ناشــی از انفجــار ماننــد قطــع عضوهــای شــدید و

سیســتم فرماندهــی حادثــه و نقــش افــراد در آن؛ ارائــه دانــش و

کــودکان و ســالمندان از ایــن جملــه انــد (.)19

پرســتاران نظامــی بایــد آمادگــی اعــزام فــوری بــه مناطــق درگیــر

هوایــی ،و در محیــط هــای مختلــف ،ماننــد بیمارســتان هــای

جنــگ ،دیــدن تروماهــای مختلــف و آســیب نواحــی مختلــف بدن،

هــای هوایــی فعالیــت میکننــد .بنابرایــن باید عــاوه بر شایســتگی

فــردی پرســتاران و شــرایط زندگــی در محیطهــای جنگــی نیازمنــد

جســمی ،مهارتهــای ســربازی و توانایــی زندگی در شــرایط ســخت

 Edbertو همــکاران هفــت مــورد از صالحیــت هــای حرفــه ای

آمادگی مراقبت از طیف گسترده مجروحین:

میکنــد :تشــخیص بــروز حــوادث فاجعــه بــار بالقــوه و انجــام

بــا مجروحیــت هــای خــاص و شــدید روبــرو مــی شــوند کــه ارایــه

تعییــن و بکارگیــری اصــول حیاتــی بــرای حفــظ ایمنــی در برابــر

مواجهــه بــا مجروحیــن حمــات شــیمیایی ،میکروبی و هســته ای،

بیمارســتان؛ تعییــن روشــهای برقــراری ارتبــاط در حادثــه؛ درک

خونریــزی و مواجهــه بــا مجروحیــن غیــر نظامــی ماننــد زنــان،

مهــارت الزم بــرای تحقــق نقــش فــرد در شــرایط حادثــه (.)26

آمادگی های ارتباطی:

جنــگ را داشــته باشــند .در مناطــق جنگــی ممکــن اســت امکانات

مراقبــت هــای ارائــه شــده ،ممکــن اســت در طــی شــرایط ســخت

اولیــه زندگــی ماننــد حمــام و غــذا بــا محدودیــت روبــرو باشــد.

کامــل پرســتاران و اســتفاده از مهارتهــای خالقانــه و تفکــر انعطاف

از نظــر شــرایط اقلیمــی ممکــن اســت مناطــق جنگــی بــا محــل

اقدامــات انجــام شــده را ایجــاب مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل برای

موقعیــت امادگــی داشــته باشــند .پرســتاران بایــد آمادگــی کار

شــود کــه شــامل مهــارت هــای آمادگــی اورژانــس و مهارتهــای

امــدادی را داشــته باشــند .پرســتاران همچنیــن بایــد آمادگــی

نظیــر بالیــا و یــا عملیــات نظامــی تغییــر یابــد کــه لــزوم آمادگــی

همچنیــن وســایل ارتباطــی ممکــن اســت در دســترس نباشــد.

پذیــر نســبت بــه موقعیــت ،در محــدوده نقــش و ارزیابی اثربخشــی

زندگــی بســیار متفــاوت باشــد .لــذا پرســتاران بایــد بــرای ایــن

پاســخ بــه شــرایط بحــران از واژه آمادگــی اضطــراری اســتفاده مــی

در بیمارســتان هــای صحرایــی ،کشــتی ،هواپیمــا و پســت هــای

پاســخگویی اســت (.)24

مواجهــه بــا ســربازانی کــه دوســتان خــود را ازدســت میدهنــد و

بحث

ناپایــدار دارنــد را داشــته باشــند .آمادگــی مراقبــت از کــودکان

یــا شــاهد مجروحیــت همرزمــان خــود هســتند و شــرایط روحــی

هــدف از انجــام ایــن مطالعــه ،تلفیــق نتایــج حاصــل از مطالعــات

آســیب دیــده در جنــگ و نیــز ارایــه خدمــات بــه اســیران جنگــی

پرســتاران نظامــی در رابطــه بــا آمادگــی بــرای جنــگ بــود .بــا

بــرای پرســتاران ضــروری اســت (.)16
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دانــش و مهــارت هایــی کــه بــه عنــوان صالحیــت هــای پایــه

داشــته باشــند و قــادر باشــند کــه ابهــام ،ســردرگمی ،تغییــرات

شناســایی زنجیــره فرماندهــی حادثــه و کار تیمــی و همــکاری بــا

مثبــت باقــی بماننــد .از آنجــا کــه در بســیاری از حــوادث و بالیــا

و انجــام تمرینــات عملیاتــی آنهــا بصــورت منظــم؛ توانایــی

توانایــی اســتفاده از ســاح ،بــه ویــژه ســاح هــای کمــری بــرای

شــخصی (پیگیــری نقشــها و شناســایی کانــال هــای ارتباطــی

اســتفاده از تجهیــزات مأموریــت ،تجهیــزات حفاظتــی ،برخــورداری

ارزیابــی تمرینــات عملیاتــی و در صــورت نیــاز اصــاح طــرح هــای

محیــط ،جهــت یابــی و ناوبــری زمینــی بــا اســتفاده از نقشــه هــا و

صالحیــت هــای بالینــی ضــروری پرســتاری نظیــر ،مدیریــت

ایــن مــوارد اســت (.)28 ,27

روشــهای امــداد -احیــاء و نجــات زندگــی ،رفــع آلودگــی ،خصوصــا

اســت .آمــاده ســازی پرســتاران نظامــی بــرای تطابــق و ارتبــاط

تلفــات ناشــی از ســاح هــای هســته ای ،بیولوژیکــی و شــیمیایی؛

حمایــت روانــی از خــود و ســایرین از ضروریــات اســت .توســعه

اســتفاده بهینــه از تجهیــزات ارزیابــی– تشــخیصی موجــود در

پیــدا کــردن پشــتیبانی؛ یادگیــری چگونگــی شــناخت و جســتجوی

گــزارش تغییــرات و دگرگونیهــای ناشــی از استرســهای مربــوط بــه

کابــوس از مــواردی اســت کــه توصیــه مــی شــود (.)28

بــه لحــاظ آن کــه در میــدان مبــارزه ،تجهیــزات تشــخیصی

گــروه هــای آســیب پذیــر و خصوصــا کــودکان تشــکیل میدهنــد.

مهــارت هــای ارزیابــی بالینــی مســتقل از تکنولــوژی در ارزیابــی

مواجهــه بــا ایــن شــرایط ،بایــد بــرای مراقبــت هــای الزم و خــاص

بــا وقــوع تلفــات گســترده ،همــراه بــا اســترس بســیار شــدید اســت

پرســتاران نظامــی در بســیاری از شــرایط ،وظایفــی خــارج از

بالینــی پرســتاران بایــد اتوماتیــک و بــا کیفیــت عالــی باشــد (.)14

نظیــر پزشک-پرســتار را ایفــا کننــد .نقــش پزشــک– پرســتار

هوایــی ،و در محیــط هــای مختلــف ،ماننــد بیمارســتان هــای

و میادیــن نبــرد ،بــدون آمــوزش قبلــی آنهــا را انجــام مــی دهنــد و

هوایــی فعالیــت مــی کننــد .بنابرایــن بایــد عــاوه بــر شایســتگی

حیطــه وظایــف پرســتاری نیســت (.)30

جســمی ،مهارتهــای ســربازی و توانایــی زندگی در شــرایط ســخت

مشــاهده تروماهــای شــدید ماننــد قطــع چنــد عضــو بــه خصــوص

پرســتاران نظامــی بایــد آمادگــی وقــوع وقایــع غیــر منتظــره را

نظامــی بــرای مواجهــه بــا ایــن مــوارد بایــد آمــوزش کافــی دیــده

ای ضــروری در حــوادث و بالیــا تاکیــد شــده انــد؛ عبارتنــد از:

ســریع را تحمــل کــرده و در صــورت امــکان انعطــاف پذیــر و

ســایر اعضــا تیــم؛ آگاهــی از طــرح پاســخ اضطــراری ســازمان

ایمنــی پرســنل نجــات دهنــده بــه طــور جــدی تهدیــد میشــود،

بکارگیــری صحیــح تجهیــزات اورژانســی) ماننــد وســایل حفاظتــی

دفــاع از خــود و بیمــاران بــرای پرســتاران نظامــی الزامــی اســت.

و توانایــی برقــراری ارتباطــات در شــرایط بحــران؛ شــرکت در

از مهارتهــای حفــظ زندگــی در شــرایط ســخت شــامل بهداشــت

پاســخ دهــی (.)14

قطــب نمــا ،بکارگیــری از تجهیــزات ارتباطــی و مخابراتــی از جمله

 ،آمــوزش و ارائــه مراقبتهــا در ترومــا -ســوختگیها  -جراحــی؛

آمادگــی احساســی بخشــی جدایــی ناپذیــر از آمادگــی فــردی

اقدامــات احیــای پایــه درمــان و ارائــه مراقبــت بــه مصدومیــن و

بــا واکنــش هــای عاطفــی آینــده بــه منظــور تــاب آوری و

تریــاژ نظامــی و مدیریــت در مواجهــه بــا تعــداد زیــاد تلفــات؛

مهــارت هــای مقابلــه؛ آزاد کــردن احساســات؛ در صــورت نیــاز

سیســتم هــای پزشــکی ،تدویــن و ارائه گزارشــهای پــس از اقدام و

کمــک در مــوارد احســاس گنــاه ،شــک و یــا افســردگی ،بــروز

حادثــه فاجعــه بــار در جنــگ و بالیــا تاکیــد شــده اســت .همچنیــن

از آنجایــی کــه حــدود نیمــی از مصدومیــن حــوادث و بالیــا را

طبــی محــدودی در دســترس اســت ،پرســتاران نظامــی بایــد

لــذا پرســتاران نظامــی ضمــن برخــورداری از آمادگــی الزم بــرای

مجــروح و مصــدوم باشــند .از آن جایــی کــه موقعیــت هــای نظامی

ایــن گــروه هــا نیــز آمــاده باشــند (.)29

و تقاضــا بــرای دریافــت کمــک بســیار باالســت ،پاســخ هــای

نقــش هــای پرســتاری را بایــد انجــام دهنــد و نقشــهای مختلفــی

پرســتاران نظامــی در رده هــای مختلــف نیــروی زمینــی ،دریایــی،

وظایفــی را در بــر دارد کــه پرســتاران در شــرایط حــوادث غیرمترقبه

صحرایــی ،در میــدان جنــگ یــا در کشــتی و یــا در آمبوالنس های

یــا باالجبــار پروســیجرهایی را اجــرا و یــا تکمیــل میکننــد کــه در

و صالحیــت بالینــی پرســتاری از از آمادگــی شــخصی ،روحــی و

پرســتاران معمــوال بــا تروماهــای جنگــی روبــه رو نمــی شــوند.

بــرای مقابلــه بــا حــوادث و بالیــا برخــوردار باشــند (.)23 ,14

در نیــرو هــای جــوان متاثــر کننــده اســت .بنابرایــن پرســتاران
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باشــند .همچنیــن برنامــه ریــزی شــیفت کاری بــه صورت گردشــی

فرهنگــی و زبانــی منطقــه درگیــر جنگ و امادگــی برقــراری ارتباط

برنامــه اموزشــی و آمــوزش نقــش هــای فراتــر از پرســتاری بــرای

ماموریــت هــای دوره ای مــی توانــد بــه ایجــاد ایــن آمادگــی هــا

بــرای ایجــاد ایــن آمادگــی هــا موثــر بــه نظــر مــی رســد .ارتقــای

بــا افــراد حاضــر در صحنــه بســیار مهــم اســت .برنامــه ریــزی

ایجــاد آمادگــی در پرســتاران نظامــی توصیــه مــی شــود .برگــزاری

در پرســتاران کمــک کنــد (.)7

دوره هــای صالحیــت حرفــه ای پرســتاران نظامــی قبــل از بــه کار

توانایــی کنتــرل احساســاتی ماننــد تنهایی،جدایــی ،دوری از خانواده

گیــری در شــرایط نظامــی نیــز بــرای ایجــاد آمادگــی در آنــان موثر

و دوســتان ،از دســت دادن همــکاران و بــی خبــری ،خســتگی

اســت .اموزشــهای نظامــی و ایجــاد آمادگــی بــرای ارایــه خدمــات

مفــرط ،مدیریــت اســترس ،مواجهــه بــا مــرگ ،تصمیــم گیــری

در شــرایط ســخت و مختلــف ماننــد بیمارســتان هــای صحرایــی

در شــرایط بحرانــی و تفکــر منطقــی از مهــارت هــای پرســتاران

محیــط هــای ناامــن بــرای پرســتاران نظامــی الزامــی اســت (.)21

نظامــی اســت (.)18

پرســتاران نیازمنــد آمادگــی روانــی و پشــتیبانی بــرای جهــت

پرســتاران بایــد از نظــر فیزیکــی ،روانــی و حرفــه ای بــرای مواجهه

خــود مراقبتــی در برابــر عــوارض روانــی ناشــی از جنــگ

بــا شــرایط جنگــی آمادگــی داشــته باشــند .امادگــی قــرار گرفتــن

هســتند .مواجهــه بــا مــرگ و میــر زیــاد و آســیب هــای شــدید

در محیــط نــا آشــنا ،بــدون امکانــات و بــا محدودیــت هــای زیــاد

انــان را مســتعد بــروز  PTSDمــی کنــد .بــرای ایجــاد آمادگــی

نیــز از آن جملــه اســت .همچنیــن امادگــی بــرای واکنــش ســریع

روانــی توجــه بــه حــس میهــن پرســتی و معنویــات و پــرورش

و انتقــال از محلــی بــه محــل دیگــر در پیشــروی هــا یــا عقــب

مهــارت هــای انطباقــی و خالقانــه بســیار کمــک کننــده اســت.

نشــینی الزم اســت .آشــنایی بــا فرهنــگ ،مردمــان ،زبــان و آب و

فرهنگــی متفــاوت نیــز بــرای پرســتاران نظامــی الزامــی اســت.

کننــده اســت .آمادگــی حرفــه ای بــرای درمــان بیمــاری هــای

آمادگــی هــا بســیار کمــک کننــده اســت (.)20

آمادگــی روانــی بــرای ارایــه مراقبــت از اســیران جنگــی ضــروری

آمادگــی مواجهــه بــا محیــط ،تجهیــزات ،افــراد ،مــکانها و شــرایط

هــوای منطقــه درگیــر جنــگ بــرای ارایــه مراقبــت بهتــر کمــک

اســتفاده از تجــارب گــروه هــای همســان بــرای ایجــاد ایــن

شــایع در منطقــه ،مراقبــت از زنــان ،ســالخوردگان و کــودکان و نیز

آمادگــی مواجهــه بــا حمــات هســته ای ،شــیمیایی و بیولوژیکــی

اســت .توانایــی آرام ســازی خــود و دیگــران نیــز در شــرایط جنگــی

توانایــی شناســایی ایــن گونــه حمــات ،راه هــای حفاظــت فــردی،

بــرای اهــداف آموزشــی و یــادآوری خاطــرات نیــز مفیــد اســت

بایــد بــه پرســتاران نظامــی آمــوزش داده شــود (.)19

مقــاالت صرفــا بــه زبــان فارســی و انگلیســی اشــاره کــرد.

از دیگــر آمادگــی هــای ضــروری بــرای پرســتاران نظامــی اســت.

کمــک کننــده اســت .آمــوزش ثبــت خاطــرات و وقایــع روزانــه

اســتفاده از تجهیــزات خــاص و مراقبــت از مجروحیــن ایــن حمالت

( .)17از محدودیــت هــای پژوهــش میتــوان بــه جســتجوی

تفکــر خالقانــه ،توانایــی رهبــری و مدیریــت ،آشــنایی بــا

نتیجهگیری

ماموریــت هــای ســازمانی ،مهــارت هــای ارتباطــی ،حفاظــت فــردی

و حفاظــت اطالعــات محرمانــه ،مــکان یابــی ،شــناخت سلســله

پرســتاران جــز اولیــن و ضــروری تریــن نیروهــای نظامــی در

دشــوار از دیگــر آمادگــیهــای الزم بــرای پرســتاران نظامــی اســت.

داد پرســتاران بــرای ارایــه خدمــات بهتــر نیازمنــد آمادگــی هایــی

حمــل ،جابجایــی و انتقــال مجروحیــن در شــرایط جنگــی آمادگــی

قــادر مــی ســازد خدمــات درمانــی را بــه نحــو مطلــوب تــری ارایــه

دریایــی و زمینــی مختلــف نیــز بــرای پرســتاران نظامــی ضــروری

ســازی پرســتاران ضــروری اســت .ایــن مســئله کــه پرســتاران

شــرایط جنگــی بایــد آمــوزش داده شــود .توجــه بــه تفــاوت هــای

را بــرای ارایــه خدمــات در ســطح بــاال و نجــات جــان مجروحیــن

مراتــب و پرتــکل هــای نظامــی و توانایــی حفــظ حیــات در شــرایط

صحنــه نبــرد بــه شــمار میرونــد .یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان

همچنیــن پرســتاران نظامــی بایــد بــرای شــیوه هــای مختلــف

قبــل از ورود بــه مناطــق جنگــی هســتند .ایــن آمادگــی ها آنــان را

داشــته باشــند .آمادگــی الزم بــرای کار در محیــط هــای هوایــی،

کننــد .آشــنایی بــا شــرایط مناطــق درگیــر جنــگ بــرای آمــاده

اســت .توانایــی ارایــه مراقبــت در لبــاس نظامــی و یــا لبــاس خاص

بداننــد در صحنــه نبــرد بــا چــه چیــزی روبــرو مــی شــوند آنــان
73
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امانــت و صداقــت مورد توجه قرار گرفته اســـت و بـــا توجـــه بـــه
. کــــد اخالق ندارد، پژوهـش حاضــر،نـــوع و موضـــوع مطالعـه

 تدویــن برنامــه هــای آمــاده ســازی پرســتاران.آمــاده تــر مــی کنــد
 اســتفاده از تجربیــات دیگــر پرســتاران و ماموریــت هــای،نظامــی
.دوره ای در ایجاد این امادگی ها بسیار موثر است

تضاد منافع
نویســندگان تصریــح مــی کننــد کــه هیــچ گونــه تضــاد منافعــی
.در مطالعــه حاضــر وجــود نــدارد

مالحظـات اخالقی
در مطالعــه حاضــر تمامــی مالحظــات اخالقــی از جملــه شــرط
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