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هاي درماني در درگيري مسلحانه و ديگر شرايط  ايران: بررسي كارشناسي مراقبت

  اضطراري

  

درماني هاي  كارشناسان مراقبت -)/جمعيت هالل احمر ايرانالمللي صليب سرخ ي بين (كميته /تهرانژنو

 ،ها هاي صليب سرخ و هالل احمر و دولت هاي درماني از جمعيت اضطراري و مديريت باليا و هماهنگي مراقبت

بهمن) در تهران گرد خواهند آمد تا در يك كارگاه آموزشي به ميزباني هالل  26تا  24فوريه ( 14تا  12از 

 تااين افراد قصد دارند  .حضور به هم رسانند ،المللي صليب سرخ ي بين احمر جمهوري اسالمي ايران و كميته

حانه و ديگر شرايط لتر پرسنل درماني به كساني كه در درگيري مس براي تضمين دسترسي ايمنرا اقدامات الزم 

  شناسايي نمايند. درماني نياز دارند، اضطراري به مراقبت

  

المللي  ي بين كميته«سرخ در تهران گفت: المللي صليب  ي بين دگي كميتهنير ريتر، رئيس دفتر نماي آقاي پي

به اين  ،هاي ملي صليب سرخ و هالل احمر در سراسر جهان صليب سرخ تصميم گرفته تا با همكاري جمعيت

هاي درماني  ي مراقبت چالش بشردوستانه بپردازد، تا بتوان بر ميزان حمايت از بيماران و مجروحان افزود و ارائه

بخشي از يك تالش  ،تر كرد. اين نشست يري مسلحانه و ديگر شرايط اضطراري ايمنغرض را در درگ مؤثر و بي

ترين مشكالت  شده گرفته ترين و ناديده هاي مناسب، به منظور غلبه بر يكي از مهم حل گسترده براي يافتن راه

  »است.امروز  ي بشردوستانه

  

ل احمر مصر، آلمان، اندونزي، عراق، هاي صليب سرخ و هال كنندگان اين كارگاه آموزشي از جمعيت شركت

المللي  ساحل عاج، نپال، نروژ، فلسطين، اسپانيا، سوريه، اوگاندا، انگلستان و ايران، و نيز از فدراسيون بين



از وزارت بهداشت و  ي ا هالمللي صليب سرخ هستند. نمايند ي بين هاي صليب سرخ و هالل احمر و كميته جمعيت

  نشست حضور دارد تا تجارب خود را با ديگران در ميان گذارد.اين  نيز در عراقان مدر

  

با وجود ماهيت «هالل احمر ايران گفت: جمعيت عراقي، معاون دبيركل  الدين محمدي آقاي محمدشهاب

بخش كماكان خطر ي كاركنان درماني صليب سرخ و هالل احمر،  هاي بشردوستانه طرف فعاليت غرض و بي بي

هاي اين افراد است. اين كارگاه آموزشي، فرصت خوبي است تا در رابطه با موانعي كه  اليتناپذيري از فع جدايي

قرار هاي ملي صليب سرخ و هالل احمر  جمعيت روي كاركنان پيش هاي درماني ي مراقبت روند ارائه در

  »نظر نماييم.تبادل  ،گيرند مي

  

برگزار خواهند شد.  2014تا  2012كه بين كارگاه آموزشي است  10نشست اين هفته در تهران، بخشي از 

تر از كاركنان  هاي آموزشي، تدبير در مورد اقدامات عملي مناسب براي حمايت بيش هدف از اين كارگاه

شوند، در جريان درگيري مسلحانه و ديگر شرايط  مند مي مراقبت درماني و كساني كه از خدمات آنان بهره

  اضطراري است.

  

المللي  به نهضت بين بتواند آموزشي كارگاهاين كنندگان  هاي ارائه شده توسط شركت وصيهترود كه  انتظار مي

آيي خود در  هاي ژنو كمك نمايد تا در زمان گردهم هاي عضو كنوانسيون صليب سرخ و هالل احمر و دولت

بوط به اقدامات هاي مر المللي صليب سرخ و هالل احمر، قطعنامه دومين كنفرانس بين و در قالب سي 2015سال 

  ي اضطراري را تدوين نمايند. الزم براي پاسخگويي به نيازهاي بشردوستانه

  

 2012كه در سال  متأثر از درگيريآميز بر عليه كاركنان درماني در كشورهاي  خشونت ي از هر شش حادثه

و يا  ها  توسط آن خدمات ارائه شدهيا ها بر كاركنان صليب سرخ و هالل احمر،  اند، يكي از آن گزارش شده

المللي صليب سرخ و هالل احمر نيز در زمان انجام  عضو نهضت بين 10كم  . دستستا  بيماران تأثير داشته

اند، ميزان واقعي  دست آمده هشده ب كه اين ارقام فقط با استناد به حوادث گزارش جا اند. از آن شده وظيفه كشته

  به احتمال زياد بسيار فراتر از اين ارقام است.هاي درماني  مشكل دسترسي ايمن به مراقبت


