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گاهی اوقات بیماري هاي عفونی یک عامل عمده مرگ و میر در شرایط پس از وقوع حوادث و بالیا هستند تا جایی که مقدمه و هدف: 
 ،یتنفس یعفون يها يماریمطالعات، ب جیبراساس نتا از تعداد تلفات اولیه بالیا بیشتر بوده است.ي عفونی از بیماري هاتعداد تلفات ناشی 

هاي زیرساخت از بین رفتن .داشته اند ایرا بعد از وقوع بال وعیش نیشتریب تیمرتبط با ازدحام جمع يها يماریو ب منتقله از راه آب يها يماریب
نترل و ناکارآمدي برنامه هاي ک دفع غیربهداشتی فاضالب، سوءتغذیهمصرف آب و مواد غذایی ناسالم، محل اسکان غیر بهداشتی، بهداشتی، 

بعد از وقوع حوادث و بالیا می باشد. با توجه به اینکه ایران یکی از حادثه خیز ترین عفونت از مهمترین عوامل بروز بیماري هاي عفونی 
  ی باشد. م رانیدر ا یعیطب يایپس از حوادث و بال یعفون يها يماریب تیریمد یبررسکشورهاي دنیا می باشد لذا هدف از انجام این مطالعه 

اطالعات و مدارك  يجستجو گاهیپا ،یجهاد دانشگاه یشامل بانک اطالعات علم یمطالعه پنج بانک اطالعات نیدر ا روش پژوهش:
 يهاواژه دیکشور با استفاده از کل اتیو بانک اطالعات نشر یبانک اطالعات مقاالت علوم پزشک ران،یا یکشور، بانک اطالعات توانبخش یعلم

دف را که مرتبط با ه یمقاالت، مقاالت يلزله جستجو شدند. با مطالعهو ز بیماري هاي واگیر، اپیدمی، حوادث و بالیا ،بیماري هاي عفونی
  مطالعه بود انتخاب شدند.

 يستورالعمل هاو د يزیربرنامه ازمندین ایدر حوادث و بال یعفون يها يماریو کنترل ب تیریمدبراساس نتایج مطالعات و اسناد علمی،  نتایج:
ها  تیو فور ایدر بال ریواگ يها يماریپاسخ به ب اتیعمل یبرنامه مل نهیزم نیاز استاد مهم در ا یکی رانیباشد. در حال حاضر در ا یمستند م

ها و کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از  ياز بروز و شیوع وگسترش بیمار يسند تأمین سالمت و پیشگیر نیا نیباشد. هدف از تدو یم
مراقبت  . برقراري نظامباشدریع بهداشتی منطقه حادثه دیده میع بالیا، ارزیابی سوقواولین مرحله بعد از  است. دهیآنها در جمعیت آسیب د

پیشگیري و کنترل بیماري هاي واگیر، ایمن سازي، بررسی طغیان ها و کنترل طغیان بیماري ها به ترتیب در مراحل بعدي قرار بیماري ها، 
   می گیرند.

ه مشخصه ک ازهایاست تا بتواند به انبوه ن يضرور يامر یدرمان-یبهداشت يها ستمیس یآمادگ ران،یبودن ا زیبا توجه به حادثه خبحث: 
اندگان مت بازمالمحسوب شده و در حفظ س یعنوان جزء کلیدي پاسخ نظام بهداشته بعفونی هاي  کنترل بیماريبحران است پاسخ دهد. 

یی کافی نمی باشد. آموزش مفاهیم به پرسنل واحد هاي مختلف تدوین دستورالعمل کنترل بیماري هاي عفونی به تنها .نقش حیاتی دارد
  ضروري می باشد.و انجام تمرین و مانور  درمانی-بهداشتی

  


