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و از  استبا انواع مختلفی از بالیاي طبیعی روبرو  ساله همهایران یکی از کشورهایی در جهان است که  :مقدمه
وقوع بالیاي متعدد در  رغم یعل. مورد آنها در کشورمان وجود دارد 31نوع بالیاي موجود امکان وقوع  40

و چگونگی عملیاتی نمودن آن در ارائه خدمات به آسیب دیدگان و ) پزشکی(کشورمان کمتر به مقوله اخالق 
رسی مالحظات اخالقی مطرح در ارائه خدمات هدف از انجام این مطالعه، بر. است شده پرداختهمتاثرین از بالیا 

کدهاي اخالقی جهت پاسخ به تعارضات  سینو شیپدیدگان از بالیاي طبیعی و ارائه  بیآسدرمانی به متاثرین و 
  .درمانی به آسیب دیدگان بالیاي طبیعی است -اخالقی موجود در امدادرسانی و ارائه خدمات بهداشتی

 سامانمندمرحله اول مطالعه که یک مرور . و مرحله طراحی و اجراء گردیدمطالعه حاضر در د:مواد و روشها
انجام گرفت و  Web of ScienceوMedline،Scopus،EMBASEیاطالعاتاست با جستجو در چهار بانک 

در مرحله . آنالیز مقاالت به روش تحلیل محتوا صورت گرفت .مقاله در نهایت براي آنالیز نهایی انتخاب گردید 63
 بحثجلسه  4ی به نقطه نظرات و مسائل اخالقی مطرح در حیطه بالیا در کشور بود ابی دستدوم که هدف 

تعدادي مصاحبه  ازآن پسو ) گذاران استیس -4پزشکان و  - 3پرستاران  -2نیروهاي امدادي -1: شامل(گروهی 
لب عنوان شده در بحث گروهی و مصاحبه ها بعد از پیاده نمودن مطا .تا رسیدن به اشباع انجام گرفت) عدد 11(

نفر در  55در مجموع . انجام گرفت "تحالیل محتوا گراهام "کد گذاري صورت گرفت و آنالیز یافته ها به روش 
  .نفر از ایشان زن و مابقی مرد بودند 5. بحث گروهی و مصاحبه ها شرکن نمودند

مقایسه نتایج . عنوان جدسته بندي شده است 50نتایج به دست آمده در بخش مطالعه کیفی در قالب  :نتایج
نقطه نظرات (و مطالعه کیفی ) نقطه نظرات کارشناسان خارجی( سامانمنداز دو بخش مرور  آمده دست به

مطالعه مشترك بوده و نشان می دهد که بخش قابل توجه اي از نتایج به دست آمده در دو ) کارشناسان ایرانی
در عناوین . نگردید تیرؤي دوگانه مطالعه مشاهده و در بخش دیگر ها بخشی از کیدربرخی از مطالب نیز 

نتایج ما نشان می دهد که دانش . مشترك ممکن است در محتوا تفاوتهاي قابل مالحظه اي با هم داشته باشند
کاهش (این نقیصه در تمامی مراحل بالیا . بولی قرار ندارداخالقی نیروهاي امدادي ما در بالیا در سطح قابل ق

  .مشهود می باشد) آسیب، آماده سازي، پاسخ و باتوانی

کدهاي اخالقی  سینو شیپاخالقی مطرح در بالیا و  اصولبر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه  :بحث
توجه به اخالق در تمامی مراحل بالیا و مد . دخدمات بهداشتی درمانی در بالیا تهیه گردی دهندگان ارائهبراي 

نظر قرار دادن آن در طراحی و برنامه ریزي براي ارائه خدمات به آسیب دیدگان باید مد نظر سیاستگزاران و 
  .مدیران بالیا در کشور قرار گیرد



 


