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Abstract
Background and Aim: Bioterrorism is the deliberate release of highly pathogenic biological agents including
a variety of microorganisms or biological toxins that kill a large number of people. By training self-care programs
about bioterrorism, the severe effects and consequences of bioterrorism actions can be reduced to some extent.
The present study outlines the importance and role of self-care programs in bioterrorism attacks.
Methods: In this review, published papers related to self-care programs in bioterrorism attacks were searched
in the library resources and databases of Google, SID, Google Scholar, Science Direct, Civilica and the CDC
website from 2015 to 2020. Keywords of microbial agents, bioterrorism, biological warfare, self-care and selfrescue, bioluminescence, nanosensor and detector and training were used. The retrieved papers were critically
reviewed and evaluated in line with the objectives of the study.
Results: A total of 186 papers were found in the search. After excluding the papers without full text, 91 articles
remained. In the screening stage, 34 papers were removed due to the non-relevance of the title and abstracts. Then
23 papers were removed due to invalid methodology, inconsistency of title and text, and finally, 34 papers were
critically evaluated.
Conclusion: Considering the effective role of training in self-care programs to deal with bioterrorism agents;
it is recommended that in addition to the national media, these programs be included in the curriculum of all
academic disciplines.
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چکیده
زمینه و هدف :بیوتروریسم ،استفاده عمدی از عوامل بیولوژیک شدیداً بیماری زا شامل انواعی از میکروارگانیسمها یا سموم بیولوژیک
است که عده کثیری از مردم را به کام مرگ میکشد .با آموزش برنامههای خودمراقبتی در مورد بیوتروریسم و عوامل آن میتوان تا حدودی
از عوارض و عواقب شدید اقدامات بیوتروریستی کاست .در مطالعه حاضر اهمیت و نقش برنامههای خودمراقبتی در حملات بیوتروریسم ترسیم
شده است.
روشها :در این مطالعه مروری ،جستجوی مقالات مرتبط با برنامههای خودمراقبتی در حملات بیوتروریسم در منابع کتابخانهای و
انجام شد .در جستجوی مقالات؛ از کلمات کلیدی عوامل میکروبی ،بیوتروریسم ،جنگ بیولوژیک ،خودمراقبتی و خودامدادی ،بیولومینسانس،
نانوسنسور و آشکارساز و آموزش استفاده گردید .مطالعات بدست آمده در راستای اهداف مطالعه ،بررسی و ارزیابی نقادانه شد.
یافتهها :در جستجوی انجام شده تعداد  181مقاله بدست آمد .پس از حذف مقالات فاقد متن کامل 01 ،مقاله باقی ماند .در مرحله
غربالگری با توجه به ارتباط عنوان و خلاصه مقالات تعداد  34مورد حذف شد .سپس تعداد  23مقاله بدلیل غیرمعتبر بودن متدولوژی ،عدم
همخوانی عنوان و متن از مطالعه حذف و در نهایت تعداد  34مقاله ارزیابی نقادانه شد.
نتیجه گیری :با توجه به نقش موثر آموزش در برنامههای خودمراقبتی برای مقابله با عوامل بیوتروریسم؛ توصیه میشود تا علاوه بر
رسانه ملی ،این برنامههای آموزشی در سر فصل دروس تمام رشتههای دانشگاهی گنجانده شود.
کلیدواژهها :عوامل میکروبی ،بیوتروریسم ،جنگ بیولوژیک ،خودمراقبتی ،آموزش.
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بیوتروریسم ،به هر گونه اقدام وحشتزا و آسیبرسان گفته
میشود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک
شدیداً بیماریزا ،شامل انواعی از میکروارگانیسمها و یا سموم
بیولوژیک انجام پذیرد (.)1
در بین جنگ افزارهای نوین ،سلاحها و فنآوری میکروبی
بیشتر از سایرین مورد توجه تشکلهای تروریستی قرار گرفته
است .از این رو سلاحهای میکروبی ،چه در عرصه جنگی و چه در
عرصه تروریستی ،وسیلهای بسیار مطلوب برای دشمنان شده است
( .)1توان تولید بالا ،نگهداری راحت ،قابلیت انتشار ،قابلیت
مصونسازی نیروهای خودی ،قابلیت تکثیر برای عوامل میکروبی
زنده ،دشواری بسیار در ردیابی فرد یا افراد متخاصم ،گستردگی
عملکرد از انسان تا دام و محصولات کشاورزی و بسیار مزیتهای
دیگر ،موجب شده تشکلهای تروریستی به این فنآوری جدید به
شدت جذب شوند (.)3 ,2
سلاحهای میکروبی به خصوص در عرصه تروریسم دولتی و
علیه ساختارهای صنعتی کشاورزی در سالیان اخیر بسیار به کار
رفته است ،اگرچه کشور هدف هرگز نتوانسته ادعای خود را علیه
دشمنش به اثبات برساند ( .)4اروپا شیوع جنون گاوی را متوجه
سازمانهای جاسوسی آمریکا و استرالیا میداند که با هدف ضربه
اقتصادی به صادرات گوشت اروپا انجام داده و چین در شیوع
سارس ،آمریکا را مقصر میداند که باعث شد ،چین در آستانه
شکوفایی اقتصادی ،سالها از گردونه رقابت تولید ارزان قیمت به
واسطه تعطیلی کارخانههایش عقب بیافتد ( .)2کره شمالی شیوع
وبا در پیونگ یانگ را در اواخر دهه  80نتیجه فعالیت جاسوسهای
آمریکایی میداند که با هدف مجبور کردن این کشور به پذیرش
شرایط دولت های اروپایی آمریکایی در آن زمان انجام شد .اگرچه
تمامی این موارد در حد اتهام باقی مانده است ( )7 ,1ولی امر مسلم
این است که هر روز بسیاری از مناطق جهان در معرض خطر یک
حمله بیوتروریستی هستند .بدیهی است که نیروهای نظامی ،تنها
جمعیت در معرض خطر برای حملات بیولوژیک نیستند ،بلکه اقشار
مختلف در معرض خطر بوده و به منظور دفاع در مقابل اثرات
ناتوانکننده بالقوه یک حمله ،نیازمند کسب آگاهی نسبت به اصول
اساسی همهگیرشناسی عوامل مورد استفاده در جنگ بیولوژیک
میباشند .طبق نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ()WHO
در حال حاضر  17کشور جهان قابلیت تولید چنین موادی را دارند.
تولید مواد بیولوژیک نسبت به سایر جنگ افزارها ارزان بوده ،به
طوری که به عنوان بمب اتمی فقرا The Poor Man's Atom
 Bombیا  PMABنام برده میشود .تولید ،استفاده و انتشار یک
سلاح بیولوژیکی بسیار ارزانتر از بمب اتم است و البته استفاده از
این سلاحها تا حدودی برای تروریستها بیخطر میباشد (.)8،0
انتقال از کشوری به کشور دیگر به وسیله مسافرهای معمولی آسان
به نظر میرسد به عنوان مثال قرار دادن پودر میکروب سیاه زخم

در داخل کپسول به عنوان دارو و حمل آن به مناطق موردنظر ،از
طریق هوا ،آب ،مواد غذایی ،انواع مواد کنسرو شده ،اسباببازی،
پاکت نامه ،هدایای پستی ،حشرات و فرآوردههای خونی سابقه
داشته است ( .)3،10جنگ افزارهای بیولوژیک به دلیل نامرئی بودن
و داشتن اثرات تأخیری ،تسلیحات منحصر به فردی هستند .این
ویژگیها به استفاده کنندگان ،امکان آن را میدهد تا ترس و
سردرگمی را در میان قربانیان حاکم سازند و به شکل ناشناخته از
محل بگریزند .هدف از حملات بیولوژیک ،از بین بردن فعالیت
اجتماعی و اقتصادی ،شکست اقتدار حکومت ها و ایجاد اختلال در
پاسخ نظامی آنهاست ( .)11در تمامی موارد مدیریت به عنوان
ابزاری کارآمد و راهگشا میتواند راهکارها و برنامههای موجود را
به شکل بهینه ای جهت دستیابی به اهداف راهبردی اداره کند.
بنابراین عامل مهم در مدیریت موفق بیوتروریسم ،تشویق و
ترغیب افراد جهت داشتن رفتارهای خودمراقبتی صحیح و مناسب
است ( .)11خودمراقبتی عملی است که در آن ،هر فرد از دانش،
مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده میکند تا به طور
مستقل ،از سلامت خود مراقبت کند ( .)10بر پایه این تعریف،
خودمراقبتی ،رفتاری است داوطلبانه که بر اساس خواست و اراده
افراد صورت میپذیرد و طی آن ،فرد با کسب دانش و مهارت کافی،
قادر میشود با اتکای به خود ،از سلامت خویش مراقبت کند (.)12
به طور کلی ،خواستن (اراده) ،دانستن (دانش) و توانستن (مهارت)
عناصر سهگانهای است که در شکلگیری و بروز رفتارهای
خودمراقبانه در افراد ،نقش اساسی ایفا میکند .در این میان ،اراده
خودمراقبتی ،به عنوان موتور محرک رفتارهای خودمراقبتی،
مستلزم پیدایش انگیزههای لازم در افراد است ( .)12،13اولین گام
در برنامه خودمراقبتی آموزش فرد میباشد که باید افراد به طور
فعال در امر مراقبت خویش شرکت و باعث مقابله بهتر با وضعیت
موجود شود ،یکی از روش های آموزشی که موجب ارتقای رفتار
بهداشتی فردی میشود آموزش خودمراقبتی است .این شیوه
آموزش توضیح میدهد که چرا و چطور افراد از خودشان مراقبت
میکنند (.)13
با توجه به مدل ارتقای سلامت فرد محور ،به هنگام مواجهه با
یک مشکل بهداشتی و برای حفظ و ارتقای سلامت 2 ،منبع اصلی
در اختیار فرد است که شامل خود فرد ،دیگر افراد عادی،
متخصصین ،اطلاعات موجود و محیط میشود .در اینجا منظور از
استقلال عمل ،تصمیمگیری برای خویش با اتکای به خود فرد است
که شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از
دیگران (چه افراد غیرمتخصص و چه متخصصین) میشود (.)14
لذا با توجه به اهمیت خودمراقبتی به عنوان پایه و اساس برای
مقابله با بیوتروریسم ،مطالعه حاضر با هدف آشنایی افراد با اصول
خودمراقبتی در مواجهه با حملات بیوتروریسم انجام شد تا بدین
وسیله گامی کوچک اما مهم در جهت ارتقاء رفتارهای بهداشتی
خودمراقبتی برداشته شود.
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روشها
در این مطالعه مروری با استفاده از منابع کتابخانهای و
بانکهای اطلاعاتی ,Science Direct ,Sid ,Google Scholar،
 Civilicaو پایگاه اینترنتی  CDCمقالات مرتبط با خودمراقبتی در
حملات بیوتروریسم طی سالهای  2012تا 2020بررسی شد.
کلمات کلیدی شامل عوامل میکروبی ،رویداد بیولوژیک،
بیوتروریسم ،جنگ بیولوژیک ،و خودمراقبتی و خودامدادی و معادل
انگلیسی آنها بود .استراتژی جستجو با توجه به قوانین هر پایگاه با
استفاده از کلمات رابط و محدودکننده مانند  AND, ORتعیین
گشت .پس از بدست آمدن نتایج جستجو و حذف موارد تکراری،
مرحله غربالگری با توجه به عنوان و خلاصه مقالات انجام شد و
مقالات مرتبط در ارزیابی نقادانه وارد شدند و در نهایت استخراج
یافتهها صورت گرفت.

نتایج
در مجموع تعداد  181مقاله فارسی و انگلیسی دریافت شد .پس
از حذف مقالات فاقد فول تکست 01 ،مقاله باقی ماند .در مرحله

غربالگری با توجه به ارتباط عنوان و خلاصه مقالات تعداد  34حذف
شد .در مرحله بعد ،تعداد  23مقاله بدلیل غیرمعتبر بودن متدولوژی،
عدم همخوانی عنوان و متن از مطالعه حذف شد و در نهایت تعداد
 34مقاله مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفت.
در جدول 1-خلاصه یافتههای حاصل از ارزیابی نقادانه مقالات
آمده است .مفاهیم مرتبط با سوال پژوهش به عنوان واحدهای
معنایی مشخص و سپس کدگذاری شد ،در مرحله بعدی کدهای
بدست آمده با توجه به اشتراکات و تفاوت ها در دستههای دوگانه
طبقهبندی شد.
عواملی که در بیوتروریسم میتوانند مورد استفاده قرار گیرند
شامل باکتریها (آنتراکس ،طاعون ،وبا ،تولارمی ،تب ،)Q
ویروسها (آبله ،ابولا /ماربورگ ،سایر تبهای خونریزی یا آنسفالیت
ویروس) و سموم (بوتولینوم ،استافیلوکوک انتروتوکسین  )Bاست
(.)12،20
شناسایی و تشخیص عوامل بیوتروریسم ،پیچیده و دشوار است
( .)30،31از این رو دانش خودمراقبتی در برخورد با عوامل
بیوتروریستی باید افزایش یابد.

جدول .1-مروری بر برخی مطالعات انجام شده در خصوص خودمراقبتی در بیوتروریسم
نویسنده

Said

شایستگیهای
دانش،
آمادگی
و
مهارت
روانشناختی پرستاران در
برابر حوادث :یک بررسی
منظم
سموم بیولوژیکی به عنوان Janik
ابزار بالقوه برای بیوتروریسم

 2010تدوین اقدامات متقابل مؤثر برای فعال کردن سریع اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی ،نظارت بر
بیماری و مدیریت پزشکی کارآمد مهم است .دانش در مورد علائم بالینی مرتبط با مسمومیت با
سموم بسیار خطرناک نیز مهم است ،به منظور درک مکانیسمهای عملکرد بیوتوکسینهای
فردی و در نتیجه بهبود دانش عمومی ما در مورد آنها نیاز است دانش پرستاری در این زمینه
گسترش یابد (.)18
 2010بازنگری برنامه درسی در پرستاری و آموزش پزشکی برای آموزش موثر دانشجویان پرستاری و
دانشجویان پزشکی در آمادگی بیوتروریسم ضروری است .هم پرستاران و هم کارکنان پزشکی،
نیاز به آموزش کارکنان و آمادگی زیرساخت ها را برای پاسخگویی مؤثر در حمله بیوتروریستی
دارند .یک بخش فوریتهای پزشکی و متخصصان بهداشت و درمان به خوبی در برابر بیوتروریسم
میتوانند از تلفات زیاد در حمله بیوتروریستی جلوگیری کنند (.)10
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دانش ،نگرش و آمادگی
پرستاران نسبت به حملات
احتمالی بیوتروریسم

Atakro

 2020آمادگی در برابر بحران میتواند از طریق آموزش و تمرین توسعه یابد ،همچنین یک ویژگی
شخصی است که از طریق تجربه بدست میآید و با اعتقاد شخصی و اعتماد به نفس تقویت
میشود .پرستارانی که تجربه قبلی رویارویی با یک رویداد یا فاجعه را داشته اند ،از سطح آمادگی
بالاتری نسبت به فاجعه برخوردار بودند (.)11
 2020علاوه بر دانش و مهارت های پرستاری ،آمادگی روانی پرستاران را نیز باید تقویت شود تا آنها
بتوانند بهترین مراقبت ممکن را برای افراد آسیب دیده و همچنین برای خود در شرایط حساس
فراهم کنند (.)17
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عنوان
دانش و آمادگی ارائه
دهندگان خدمات بهداشتی و
به
نسبت
درمانی
بیوتروریسم
خود ارزیابی پرستاران از Brewer
دانش ،مهارتها و آمادگی
برای مدیریت حوادث
Nofal

سال خودمراقبتی
 2020برنامههای آموزشی باید در قالبهای مختلف مانند آموزش مداوم تکامل یابد ،دورههای کارشناسی،
دورههای آنلاین ،و برنامههای آموزشی کارگاهی برای تحقق مراقبت های بهداشتی در شرایط
بیوتروریسم استفاده شود (.)12
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کاوش در مورد هدف
پرستار ،استرس و پاسخ
حرفهای به موارد اضطراری
بیماریهای عفونی

Namhe
e

2017

ارتباط بین استعداد و
تجهیزات محافظ شخصی و
عملکرد هدف :یک مطالعه
مشاهده ای در طی یک
شبیهسازی بیوتروریسم
تخصیص پزشکی به افراد
دارای نیازهای ویژه در طی
یک رویداد بیوتروریستی

Fogel

2017

Brannen

 2011در کلینیکهای توزیع پیشگیری جمعی باید تأخیرهای قابل توجهی در زمان خدمات برای افراد
با نیازهای ویژه از جمله زنان باردار و کودکان پیشبینی شود .توصیهها شامل برنامهریزی برای
افراد دارای شرایط خاص ،اطمینان از توزیع تعداد کافی دستگاه پزشکی در مناطق آزاد و تخصیص
ظرفیت بیشتر در محل ایستگاههای پزشکی برای افراد با نیازهای خاص که شامل کودکان و
زنان باردار است (.)24
 2011تنها  1/7درصد داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران از مدیریت حملات بیوتروریستی آگاهی خوبی
داشتند 00/2 .درصد نگرش نامناسب داشتند و  01/7درصد معتقد بودند که آمادگی جمعیت هلال
احمر مهاباد از برخورد با حملات بیوتروریستی ضعیف است .تصور میشود که بالا بردن دانش و
نگرش ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و آموزش آنها در زمینه دفاع بیولوژیکی میتواند
نبرد بهتر و کارآمدتری را در برابر حملات احتمالی بیوتروریست ایجاد کند (.)22
 2012شکل بیماری و زمینه قرار گرفتن در معرض (طبیعی در مقابل عمدی) ویژگیهای درمان را
تعیین میکند .سیاه زخم و بوتولیسم از فردی به فرد دیگر پخش نمیشود در نتیجه اقدامات
احتیاطی استاندارد برای کنترل عفونت کافی است .آبله مسری است .بیماران مبتلا به آبله باید
تحت اقدامات احتیاطی هوای ایزوله قرار گیرند .هیچ واکسنی علیه طاعون و تولارمی در دسترس
نیست .از آنجا که طاعون پنومونی از طریق قطرات تنفسی از شخص به فرد دیگر منتقل میشود،
باید اقدامات احتیاطی را برای همه بیماران انجام داد (.)12

آگاهی و نگرش داوطلبان
جمعیت هلال احمر ایران در
حملات
با
برخورد
بیوتروریستی
مدیریت بالینی
مرتبط با بیوتروریسم

مجله طب دریا

شرایط

مقدم
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ایمنی آزمایشگاهی برای
مقابله با ویروس های
نوظهور

Artika

2017
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درک خطرات مسئولیت و
حمایت از ارائه دهندگان به
کودکان در هنگام بروز بلایا

Altman

2010

تجربیات ملی طی  12سال گذشته نشان داده که آمادگی و پاسخ به سوانح ،از نگرانیهای
آکادمی اطفال آمریکا است .ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی معمولاً نقش مهمی در رهبری و
اجرای پاسخ های خط مقدم دارند .کودکان و نوزادان احتمالاً قربانیان یک فاجعه هستند و نسبت
به بزرگسالان آسیب پذیرتر میباشند .منابع تخصصی موردنیاز برای مراقبت از کودکانی که بیمار
و مجروح هستند ،در مناطق جغرافیایی متفاوت است .در صورت بروز فاجعه ،مراکز اطفال ممکن
است تحت الشعاع قرار بگیرند و یا غیرقابل کار شوند ،و ممکن است بسیاری از کودکان به
بیمارستانهایی منتقل شوند که نمیتوانند خدمات تخصصی کودکان را ارائه دهند .آموزش و
ارایه پروتکلهای درمانی کودکان پیش از بیمارستان و همچنین قوانین انتقال آنها از اهمیت
ویژهای برخوردار است (.)20
تهدیدهای ویروسی در حال ظهور باید با اقدامات تفسیری مانند نظارت بهتر و اقدامات مناسب
شیوع مواجه شوند .شناسایی سریع ظهور ویروسهای ایجادکننده بیماری یک مؤلفه اساسی هر
برنامه برای کنترل است .برای کنترل موفقیت آمیز ویروس های نوظهور ،آگاهی از بسیاری از
جنبههای اصلی بیماری زایی آنها ،خصوصیات مولکولی و اطلاعاتی در مورد عوامل ایجاد کننده
موثر در گسترش شخصیت به شخص ،ایمنی شناسی ویروسی و سیستم ایمنی بسیار مهم است.
نقش آزمایشگاه در تشخیص و تحقیقات ویروسهای نوظهور ضروری است .برنامههای ایمنی
باید وجود داشته باشد .اگرچه تمایل به بروز ویروسهای بیماری زا در حال افزایش است ،اما
پیشبینی در این زمینه برای بروز بیماریهای ویروسی آینده و اندازه بار سلامت عمومی و
تهدیدهای اقتصادی ناشی از آن دشوار است .تدوین و اجرای اصول آزمایشگاه ایمنی
آزمایشگاهی بسیار حائز اهمیت است (.)21
پرستارانی که قصد درمان بیماران مبتلا به بیماریهای عفونی را دارند باید در مواقع اضطراری
آماده کار در خط مقدم باشند .بنابراین ،جمع آوری اطلاعات در مورد تجربه پرستاران از اپیدمی و
همچنین ارزیابی منظم استرس شغلی و حرفه ای بودن لازم است ،اما مهم است که از قرارگیری
غیرارادی کارکنان پرستار در حین شیوع جلوگیری شود تا هم کیفیت مراقبت های پزشکی و
هم ایمنی خود پرستاران حفظ شود (.)22
اعتماد به نفس یک پیشبینی کننده ضعیف در استفاده مناسب از تجهیزات محافظ شخصی
است .نتایج نشان میدهد اعتماد به نفس بالا حاکی از آگاهی ضعیف و احتمال سوء استفاده از
تجهیزات محافظ شخصی را در پی دارد .بنابراین آموزش پوشیدن به موقع تجهیزات در شرایط
بیوتروریسم بسیار حائز اهمیت است (.)23

اهمیت خودمراقبتی در حملات بیوتروریسم 03 /

و
بیوتروریسم
جنگافزارهای بیولوژیک ،از
گذشته تا به امروز

زارع

2012

ملاحظات اخلاقی و عملی در
ارائه مراقبت بحرانی به
بیماران مبتلا به ویروس ابولا

ترابی

2012

درمان از راه دور در نظارت
بر بیماریها

صالح

2012

ارزیابی آگاهی از تروریسم
در گروهی از پرستاران

Zurek

2012

جامعه پزشکی ،نیروهای نظامی و نیز مردم باید به نوبه خود با اپیدمیولوژی این نوع حملات و
اقدامات کنترلی در این زمینه آشنا باشند تا اگر شیوعی از این دست رخ داد ،احتمال پاسخ سریع،
منطقی و همراه با آرامش فزونی یابد .این امر نیازمند آموزش است .برای جامعه پزشکی آموزش
باید بیشتر با تأکید بر مهم و جدی دانستن تهدیدات تسلیحات بیولوژیک و معرفی راه های
پیشگیری همراه باشد (.)11
تیم مراقبت های بهداشتی باید مزایای نجات و اقدامات نجات از زندگی و خطرات ناشی از ارائه
درمان مراقبی را هنگام مراقبت از افراد آلوده به بیماریهای بسیار عفونی یا مسری ارزیابی کند.
به شرط آموزش کافی ،تجهیزات و پروتکل های موجود امکان بهبود بسیاری از شرایط وجود
دارد (.)21
ظهور انفورماتیک سلامت باعث افزایش چشمگیر در تشخیص شیوع بیماری ،ردیابی بیماری
های واگیر و غیرقابل انتقال به طور یکسان با استفاده از برنامههای کاربردی نرمافزاری پیشرفته
میشود .با توجه به تهدید روزافزون جهانی که ناشی از بیوتروریسم ،بیماریهای نوظهور و در
حال ظهور است ،نیاز است که کشورهای در حال توسعه نیز بتوانند سیستم سلامت را گسترش
دهند و یک سیستم نظارتی مدرن و کاربردی را به کار گیرند (.)27
پرستاران نیاز به آموزش عمومی در مورد بیوتروریسم را برای محدود کردن اثرات و پیامدهای
حمله احتمالی دارند .پرستاران تحصیل کرده ممکن است "مربیان ایمنی" عالی شوند .آموزش
ایمنی عمومی و پیشگیری بخش مهمی از فرآیند آموزش با هدف آموزش وظایف مدنی ،سبک
زندگی سالم و بوم شناسی است .سیستم آموزش ملی شکل دادن به نگرش و رفتار مناسب است
که منجر به آگاهی عمومی و افزایش امنیت ملی میشود (.)28

اولین قدم برای مقابله با بیوتروریسم؛ شک به رویداد

آموزش پوشیدن تجهیزات در برخورد با شرایط
بیوتروریسم
ماسک فقط در صورتی محافظت میکند که دقیقاً در لحظه
دقیق حمله بیوتروریستی پوشیده شود .متأسفانه ،انتشار ماده

استفاده از دارو و آنتیدوتها
پادزهرهای خاص برای خنثی کردن اثرات منفی سموم خاص
ایجاد شدهاند ،و طبقهبندیهای مختلفی در این زمینه وجود دارد.
به عنوان مثال ،پادزهرها بر اساس اثربخشی آنها (،)32،31
مکانیسمهای عمل ( ،)37گروه سموم مورد استفاده ( )38طبقهبندی
شدهاند و بر اساس فوریتهای بالینی استفاده میشوند .در جدول-
 2عوامل اصلی بیوتروریسم و درمانهای پیشنهادی آنها آمده است.
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بیولوژیک
بروز یک بیماری به سرعت در حال افزایش (به عنوان مثال،
در طی چند ساعت یا چند روز) در یک جمعیت عادی سالم،
مشکوک است و صعودی شدن منحنی اپیدمی در طی مدت زمان
کوتاه و به عبارتی افزایش غیرمعمول در تعداد افراد با علائمی نظیر
تب ،تنفس سخت یا مشکلات دستگاه گوارش در یک الگوی
غیرمعمول از موارد شکبرانگیز است .همچنین اگر تعداد زیادی از
موارد به سرعت کشنده گزارش شود (به عنوان مثال آنتراکس
ریوی ،طاعون ،آبله) میتواند نشاندهنده شیوع یک عامل
بیوتروریستی باشد (.)32،33

بیولوژیکی به احتمال زیاد "پنهانی" انجام میشود .این بدان
معناست که فرد نمیتواند قبل از حملات ،ماسک خود را بپوشد.
پوشیدن ماسک یا باید به طور مداوم یا فقط در صورت حمله
بیوتروریستی رخ دهد ،اگرچه غیرممکن نیست ولی تا حدی
غیرعملی است ولی بسته به شرایط ،استفاده از ماسک صورت،
استنشاق یا گسترش میکروب ها را کاهش میدهد (.)21،34

جدول .2-عوامل اصلی بیوتروریسم و درمانهای پیشنهادی
عامل

عوامل عصبی با اتصال به آنزیم استیل کولین استراز عمل میکنند و
بدین ترتیب عملکرد طبیعی آن در شکستن استیل کولین انتقال دهنده
عصبی به دنبال انتشار آن در سیناپس های عصبی و اتصالات عصبی
عضلانی در سرتاسر سیستم عصبی محیطی و مرکزی مسدود میشوند
(.)18

درمان مسمومیت با عوامل عصبی که توسط ارتش آمریکا
توصیه میشود شامل استفاده از سه داروی درمانی است:
آتروپین ،پرالیدوکسیم ( )pralidoximeو دیازپام.
آتروپین سولفات دارویی است که گیرندههای استیل کولین
موسکارینی را مسدود میکند .در صورت امکان در دوزهای
زیاد در فواصل مکرر به صورت داخل وریدی تجویز میشود تا
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عوامل
عصبی

توضیح

درمان
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آنتراکس

تب مالت

طاعون
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درمان با داروهای مناسب آنتی بیوتیکی باعث کاهش مدت
زمان و شدت بیماری میشود ،و مرگ و میر کلی بسیار پایین
است ( 1تا  2درصد) .واکسن بیماری تولارمی در بسیاری از
کشورها بخصوص آمریکا به صورت محدود با کاربری
آزمایشگاهی موجود است .که به نظر میرسد در مقابل قرار
گرفتن در معرض استنشاق مؤثر است .استرپتومایسین به طور
عضلانی در دو دوز تقسیم شده روزانه به مدت تقریبی  10تا
 14روز تجویز میشود .جنتامایسین نیز مؤثر است .تتراسایکلین
و کلرامفنیکل نیز مؤثر هستند ،اما با میزان عود قابل توجهی
همراه هستند (.)41
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مجله طب دریا

طاعون به عنوان علت مرگ سیاه شناخته میشود ،که در قرن چهاردهم
میلادی جمعیت اروپا را قتل عام کرد .عامل عفونی ،یرسیینا پستیس
( )Yersina pestisاست ،یک باسیلوس که در طبیعت در ککها یافت
میشود و مهمترین آنها کک موش است .در انسان نیش یک کک آلوده
منجر به تب ،لرز و سردرد میشود که اغلب با حالت تهوع و استفراغ
همراه است 1 .تا  8ساعت بعد ،تورم بسیار دردناک یک یا چند غده
لنفاوی (یک طاعون شکمی ،از این رو ،بوفونیک) ایجاد میشود .بدون
درمان ،سپتی سمی در  2تا  1روز ایجاد میشود و میزان مرگ و میر
آن  33درصد است .استنشاق آئروسل  Y. pestisمنجر به طاعون ذات
الریه (پنومونی گسترده کامل) با خلط خونی میشود ،که در صورت عدم
درمان در طی  24ساعت از شروع علائم ،تقریباً کشنده است .در مراحل
پایانی بیماری طاعون ،ممکن است خونریزی زیرپوستی بزرگی ایجاد
شود (.)44
تولارمی ناشی از آلودگی توسط باکتری حامل حشرات فرانسیلا تولارمی
( )Francisella tularensisاست .در آمریکای شمالی ،خرگوش و
کنه درماسنتور اندرسونی بعنوان منبع اصلی بیماری شناخته شده است.
در حدود  10ارگانیسم میتوانند باعث ایجاد عفونت بالینی در انسان
شوند و انتقال ممکن است از طریق استنشاق ،بلع یا معمولاً از طریق
خراش در پوست توسط حیوان صورت گیرد .این بیماری با تب ،زخم
موضعی ،بزرگ شدن غدد لنفاوی مشخص میشود .بدون درمان با آنتی
بیوتیک ها ،بیماران ممکن است بیماری طولانی مدت همراه با ضعف،
و کاهش وزن برای ماهها داشته باشند (.)42

هیچ واکسن سنتزی بروسلا برای انسان وجود ندارد .پس از
مواجهه با بیماری ،باید با ترکیبی از آنتی بیوتیک ها درمان
شوند ،زیرا درمان فقط با یک نوع آنتی بیوتیک باعث ایجاد
پاسخ ضعیف یا عود مجدد میشود .معمولاً ترکیبی از داکسی
سایکلین و ریفامپین به مدت خوراکی به مدت  1هفته به
صورت خوراکی داده میشود (.)43 ,18
واکسن کشته شده سلولی در دسترس است .اگرچه برخی از
شواهد اپیدمیولوژیک از اثربخشی این واکسن در برابر طاعون
پشتیبانی میکنند ،اما اثربخشی آن در مقابل  Y. pestisذرات
معلق در هوا اثبات نشده است .در صورت عدم شروع درمان در
 24ساعت از شروع علائم ،پنومونی طاعون تقریباً کشنده است.
استرپتومایسین به صورت عضلانی به مدت  10روز (هر روز 2
دوز) تجویز میشود .جنتامایسین را میتوان جایگزین
استرپتومایسین کرد (.)44
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تولارمیا

عامل ایجاد کننده باسیلوس آنتراسیس ،باکتری است که هنگام قرار
گرفتن در معرض اکسیژن ،اسپورهای بی اثر ایجاد میکند .این اسپورها
بسیار سخت هستند و ممکن است سالها در خارج از میزبان زنده بمانند.
عفونت ها از راه استنشاقی ،بلعیدن یا وارد شدن به بدن از طریق زخم
پوستی شروع میشوند .جوانه زنی پس از آن رخ میدهد و باکتریها
تکثیر میشوند .عفونتهای زخم ،همراه با تب ،ضعف ،و سردرد ،اما
مرگ و میر بسیار پایین است .عفونت دستگاه گوارش نیز با تب ،ضعف،
و سردرد آغاز میشود؛ درد شدید شکم به دنبال دارد ،و مرگ و میر
ممکن است تا  20درصد باشد .برنامههای تسلیحاتی بیولوژیکی نظامی
و گمانه زنیها در مورد بیوتروریسم بر عفونت استنشاق معطوف شده
است .در این موارد ،علائم غیراختصاصی اولیه با پریشانی شدید تنفسی،
سیانوز و شوک به طور فزاینده دنبال میشود (.)40
تب مالت از بیماریهای حیوانات اهلی است و معمولاً در انسان در نتیجه
مصرف لبنیات ایجاد میشود .انتقال شخص به شخص بسیار نادر است.
عامل عفونی یکی از  1گونه باکتری بروسلا است .بروسلا موجودات
هوازی هستند که برای مدت طولانی در خارج از میزبان زنده هستند
(.)43

زمانی که علائم مسمومیت کاهش یابد .پرالیدوکسیم دارویی
که کولیناستراز مهارکننده عصب را دوباره فعال میکند ،همراه
با آتروپین تجویز میشود .دیازپام یا داروی ضدتشنج ممکن
است در موارد شدید برای کنترل تشنج تجویز شود و از این
طریق از آسیب مغزی ناشی از تشنج جلوگیری شود
(.)12،18،30
پنی سیلین درمان پیشنهادی آنتراکس تنفسی است ،اما از
تتراسایکلین ،اریترومایسین و کلرامفنیکل نیز استفاده میشود.
انواع دیگر آنتی بیوتیک ها فعالیت آزمایشگاهی را نشان داده
اند ،و پزشکان نظامی خواستار شروع درمان با
سیپروفلوکساسین خوراکی یا داکسی سایکلین به محض
مشکوک شدن در معرض اسپورهای آنتراکس و معرفی
سیپروفلوکساسین داخل وریدی در اولین نشانههای عفونت یا
بیماری هستند .در صورت جلوگیری از مرگ و میر زیاد ،باید
بلافاصله هنگام شروع علائم ،آنتی بیوتیک درمانی را شروع کرد
(.)42-40

اهمیت خودمراقبتی در حملات بیوتروریسم 02 /

واکسن موجود در حال حاضر یک ماده طبیعی ثابت فرمالین از
 C. botulinumاست .این ماده در برابر سم بوتولینوم نوع A
تا  Eمحافظت میکند .بوتولیسم ناشی از غذا با یک آنتیاکسین
سهگانه دارای مجوز (سروتیپ  B ،Aو  )Eاز  ،CDCدرمان
میشود .هیچ روش درمانی تأیید شده دیگری برای بوتولیسم
موجود در هوا وجود ندارد .تهویه مکانیکی به دلیل فلج شدن
عضلات تنفسی ضروری است (.)18

خودمراقبتی در بیوتروریسم
عملی است که در آن هر فردی از دانش ،مهارت و توان خود
به عنوان یک منبع استفاده میکند تا به طور مستقل از سلامت خود
مراقبت کند .البته این مراقبت میتواند شامل مشورت و کسب
کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران نیز باشد ( .)11اگرچه
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تأثیرات یک حمله بیولوژیکی
-1فیزیکی :بروز بیماری - 2 ،روانی :بروز ترس و وحشت-3 ،
اقتصادی :محدودیت سفر و جابه جایی ،متوقف شدن فعالیت های
اقتصادی و کسب و کار -4 ،زیست محیطی :آسیب دیدن انسانها،
حیوانات ،گیاهان ،آلوده شدن منابع طبیعی (.)20

افرادی که در طول فعالیتهای ریشه کنی آبله سیاه  WHOدر
دهه  1070واکسینه شده بودند ،حداقل  3سال در برابر آبله
مرغان مصون بودند ،اما با گذشت زمان محافظت کاهش یافت.
تنها واکسن موجود در ایالات متحده ،ویروس واکسن زنده ای
است که توسط آزمایشگاههای  Wyeth-Ayerstساخته
میشود .ویروس برای افراد غیرواکسینه و افراد مبتلا به اگزما
یا اختلالات سرکوب کننده سیستم ایمنی خطرناک است .هیچ
داروی تأیید شدهای در برابر آبله مرغان وجود ندارد ،اما
آزمایشات بالینی علیه سایر سموم ویروس نشان میدهد که
شیمیدرمانی با سیدوفوویر ( )cidofovirمفید است (.)40 ,48
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تب  Qنوعی بیماری ناتوان کننده اما به ندرت کشنده است که توسط
تب Q
عامل  Coxiella burnettiایجاد میشود .تعداد زیادی از گونههای
پستانداران میتوانند به عنوان میزبان  C. burnettiباشند ،اما انسانها
ظاهراً تنها میزبانهایی هستند که در آنها عفونت منجر به بیماری
میشود .ارگانیسم قادر به رشد یا تکثیر در سلولهای خارج از میزبان
نیست .مسیر معمول عفونت انسان از طریق تماس با دامهای خانگی
است ،اما این ممکن است تماس بسیار غیرمستقیم باشد ،زیرا این عامل
میتواند یک شکل اسپور مانند را داشته باشد که در مقابل گرما ،خشک
شدن و بسیاری از درمانهای ضدعفونی کننده بسیار مقاوم باشد .عفونت
انسان معمولاً نتیجه استنشاق ذرات معلق در هوا است و علائم و نشانهها
 10تا  40روز پس از قرار گرفتن در معرض ،گاهی ناگهانی و گاه بسیار
تدریجی ظاهر میشوند .هیچ مجموعه مشخصی از علائم وجود ندارد،
اگرچه تب و لرز تقریباً جهانی است .سردرد ،خستگی ،درد عضلانی ،بی
اشتهایی و کاهش وزن شایع است .تلفات ناشی از تب  Qبسیار نادر
است (.)47
تا همین اواخر ،آبله یکی از علل مهم مرگ و میر در کشورهای در حال
آبله
توسعه بود .عامل ایجاد کننده آبله مرغان ،واریولا است که DNA
ویروس است .ویروس واریولا تنها در میزبان انسان رشد میکند .آخرین
موارد شناخته شده در سال  1078رخ داده است .نگرانی در مورد استفاده
از آن به عنوان سلاح وجود دارد ،با این حال ،ویروس واریولا بسیار پایدار
است و عفونت خود را برای مدت طولانی در خارج از میزبان حفظ
میکند .ضایعات پوستی مشخصه این بیماری است ،و ویروس را
میتوان در زخمها بازیابی کرد .صرف نظر از مسیر انتقال ،تظاهرات
بالینی با تب ،ضعف ،سردرد و استفراغ آغاز میشود و عفونت سیستمیک
است که میزان مرگ و میر  20تا  30درصد در جمعیت غیرواکسینه
تخمین زده شده است (.)13
بوتولیسم ،نوعی مسمومیت اغلب کشنده در ارتباط با غذاهای مانده یا
سموم
بوتولینوم کنسرو شده ،و در نتیجه نوروتوکسینهای تولید شده توسط باکتری بی
هوازی کلستریدیوم بوتولینوم است .سموم بوتولین جزو سمیترین مواد
شناخته شده است .گفته میشود که میزان  72نانوگرم از این سم
میتواند باعث مرگ یک انسان بالغ گردد .این توکسینها دارای ساختار
پلی پپتیدی بوده و از دو زنجیره سنگین و سبک که بواسطه یک پیوند
دی سولفیدی به هم وصل شدهاند ،تشکیل شده است .زنجیره سبک
یک متالواندوپپتیداز است که بواسطه زنجیره سنگین وارد پایانههای
عصبی شده و با تجزیه و شکست پروتئینهای موسوم به مجموعه
SNAREمانع ترشح میانجیهای عصبی به خصوص استیل کولین
میشود .چند ساعت تا  1یا  2روز بعد از مواجهه ،ممکن است خشکی
دهان ،مشکل در بلع و دید وجود داشته باشد ،که به دنبال آن ضعف
عضلانی پیشرونده به وجود میآید که منجر به نارسایی تنفسی به دلیل
فلج عضلات اسکلتی میشود (.)13

واکسنهای تب  Qدر ایالات متحده هنوز در حال تحقیق
هستند ،اگرچه یک واکسن مؤثر ،Q-Vax ،در استرالیا دارای
مجوز است .متداولترین درمانهای تب  ،Qتتراسایکلینها
هستند .آنتیبیوتیک های ماکرولید ( ،)Macrolideمانند
اریترومایسین و آزیترومایسین نیز مؤثر هستند .تجربه بالینی با
این داروها محدود است (.)44،47

 / 01حبیبی و همکاران

خودمراقبتی فعالیتی است که مردم برای تامین ،حفظ و ارتقای
سلامت خود انجام میدهند ولی گاهی این مراقبت به فرزندان،
خانواده ،دوستان ،همسایگان ،هم محلیها و همشهریان آنها نیز
گسترش مییابد (.)21،22
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رعایت موازین بهداشتی در حین جنگهای میکروبی
 استفاده از وسایل و تجهیزات انفرادی در حین حادثه میکروبی
در حداقل زمان و به طور صحیح میتواند خطر آلودگی ناشی از
جنگ میکروبی را به میزان زیاد تقلیل دهد.
 عدم استفاده از آب و مواد غذایی مناطق آلوده ،خود نوعی دفاع
در مقابله با عوامل میکروبی محسوب میشود.
 استفاده از آب و مواد غذایی بسته بندی و مطمئن طبق دستور
مقامات بهداشتی میتواند از ریسک آلودگی از ریسک آلودگی
ناشی از عوامل میکروبی بکاهد.
 عدم ورود به مناطق آلوده که به معنی عدم تماس با عوامل
میکروبی است همواره بایستی به همگان گوشزد گردد.
 استفاده از علائم ایمنی و هشدار دهنده در مناطق آلوده جهت
هشدارهای عمومی میتواند از ریسک آلودگی بکاهد.
 استفاده صحیح از آنتی توکسینها ،سرمها و آنتی بیوتیکها بر
حسب نظر پزشک گامی بزرگ جهت احیای بیماران محسوب
میشود.
 رعایت اصول ایمنی توسط پزشکان و کادر پرستاری و بهداشتی
در برخورد با بیماران میتواند آنها را در مقابل عوامل میکروبی
محافظت نماید تا بتواند به خدمات بهداشتی و پزشکی خود
بپردازند.
 خودامدادی در جهت حفظ و محافظت از خود در برابر عوامل
زیان آور با بالا بردن دانش و توانمندی خویش به طور مستمر
ضرورت دارد.
 دگرامدادی در جهت سلامت دیگر رزمندگان و مردم به نحوی
که نه تنها خود را بتوانیم حفظ کنیم ،در صورت لزوم به دیگر
افراد نیز در شرایط و حین خطر حمله میکروبی امدادرسانی
نمائیم.
 رعایت بهداشت فردی در جهت آلودگی زدایی با استحمام و
شستشوی مرتب دست ها بسیار توصیه میشود.
 رفع آلودگی محیط در حداقل زمان ممکن با همکاری
سازمانهای مسئول و رعایت اصول ایمنی لازم توسط تیم رفع
آلودگی اهمیت ویژه ای دارد.
 عدم تماس با دامهای آلوده یا فرآوردههای دامی میتواند از
ریسک آلودگی احتمالی بکاهد.

] [ DOI: 10.30491/4.2.88

راههای مقابله با حملات بیوتروریسم
 آموزش عمومی مردم ،بهترین راه در مقابله با حملات میکروبی
تلقی میشود و مردم آگاه کمتر در معرض آلودگی قرار میگیرند
و در صورت تماس میتوانند اقدامات پیشگیرانه و درمانی را به
موقع به مرحله اجرا گذارند (.)18
 تهیه تجهیزات انفرادی ماسک و لباس حفاظتی مانند سنگر یا
پناهگاههای ایمن برای مقابله با عوامل میکروبی از اهمیت
ویژهای برخوردار است (.)18
 تهیه واکسن همانند واکسن بوتولنیوم و  ...آنتی سرمهای
ضروری علیه برخی از بیماریهای ناشی از عوامل میکروبی
میتواند از ریسک ابتلا بکاهد.
 ارتقاء سطح بهداشت فردی به همان میزان اهمیت دارد که هر
فرد با رعایت آن میتواند از آلودگی احتمالی بکاهد و سلامت
خود را حفظ کند.
 ارتقاء و گسترش بهداشت عمومی همانند تأمین آب سالم و
محافظت از منابع آب و مواد غذایی و ...
 پیشبینی تهیه مواد غذایی بستهبندی شده برای استفاده
اضطراری در چنین شرایطی اهمیت ویژه ای دارد.
 پیشبینی تهیه و کاربرد مواد ضدعفونی کننده برای رفع آلودگی
محیط و رفع آلودگی زباله با عوامل میکروبی در سطح وسیع
میتواند نوعی اقدام در جهت کاهش خطرات ناشی از حملات
میکروبی تلقی شود.
 پیشبینی برای ایزولاسیون بیماران ناشی از حملات میکروبی و
حتی قرنطینه که موردنیاز مصدومین و بیماران احتمالی ناشی از
جنگ میکروبی جدا از مصدومین و بیماران عادی توصیه
میشود.
 پیشبینی رفع آلودگی در بیمارستانها.
 عدم استفاده از مواد غذایی غیرمطمئن به ویژه از مواد غذایی
روباز و بسته بندی نشده.
 پیشبینی و تجهیز مراکز آزمایشگاهی کشوری در جهت
تشخیص به موقع و سریع عوامل به کار رفته در جنگهای
میکروبی.
 استفاده از وسایل انفرادی بهداشتی ،همانند پشه بند ،دور کننده
حشرات محافظتی برای انسان در پیشگیری از ابتلاء به عوامل
بیماری زای ناشی از گزش حشرات.
 پیشبینی حشره کش و جونده کش های مناسب در جهت از
بین بردن سریع حشرات و جوندگان در حداقل زمان میتواند از
ریسک ابتلاء افراد و آلودگی به عوامل میکروبی بکاهد.

 پیشبینی تهیه داروهای لازم در جهت پیشگیری و درمان افراد
و بیماران و ذخیره مقدار مناسبی از آن در انبارها میتواند سبب
انجام اقدامات فوری و سریع بر حسب داروهای پیشبینی و
ذخیره شده گردد.
 انجام تست حساسیت های دوره ای مقاومت حشرات در مقابل
حشره کش ها عوامل میکروبی در مقابل داروهای ضد میکروبی
خود نوعی آمادگی در جهت مقابله با جنگ های میکروبی
محسوب میشود (.)11،17،22
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 مبارزه با حشرات و جوندگان و ناقلین بیماریها
 رعایت اصول ایمنی در انتقال مجروحین میکروبی با استفاده از
البسه و ماسک مخصوص خود و دیگران را در مقابله با حوادث
میکروبی محافظت خواهد کرد (.)21-20
خودمراقبتی در کارکنان درمانی
بسیاری از عوامل بیوتروریسم از انسان به انسان قابل انتقال
نیستند و اغلب بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید میتوانند
همهگیری ایجاد کنند و این که در چه زمانی رخداد شناسایی شده
است؟ آیا نیاز به آلودگی زدایی و پیشگیری وجود دارد؟ چه عاملی
منتشر شدهاست؟ و این که آیا مسری است؟ بسیار مهم است.
رعایت بهداشت دست یک اصل مهم در دوره همهگیریها
است .در شروع یک بحران عفونی ،زمانی که عامل شناسایی نشده
یا راه انتقال به خوبی مشخص نشده است ،توصیه به انجام اقدامات
پیشگیرانه بر اساس علائم و نشانههای بیماری (مراقبت علامتی/
سندرمی) است.
در طی همهگیریها و بحرانهای عفونی ،بیمارستانها پر از
بیمار هستند و لذا بیماران مسری ممکن است در مراکز مراقبتی
جایگزین ،مراکز مراقبت طولانی ،خانههای بهداشت ،کلینیکها،
اردوگاهها و  ...نگهداری شوند یا تحت مراقبت باشند و لذا کارکنان
اورژانس پیش بیمارستانی به خوبی باید آموزشهای کنترل عفونت
را دریافت کنند (.)21

بحث
ایجاد بیماری مسری و عوارض طولانی مدت و نیاز به
مراقبتهای گسترده ،توانایی برخی عوامل در انتشار از طریق ناقل
یا فرد آلوده؛ باعث میشود تا آلودگی از فردی به فرد دیگر منتقل
شود و همین امر کمک میکند تا با حجم اندکی از میکروب بتوان
شهری را از پای درآورد ،تقریباً اکثر کشورهای جهان که مورد این
تهدیدات هستند از فنآوری نوین تشخیصی بیبهرهاند (.)22
وجود یک دوره نهفته بیماری و علائم عمومی و غیراختصاصی
باعث میشود درمان و پیشگیری از انتقال بیماری با تأخیر انجام
شود .مثلاً سیاه زخم در آغاز ،علائمی همچون یک زکام عادی را
بروز میدهد .بعد از یک دوره کوتاه که فرد احساس بهبودی
میکند ،ناگهان با شتابی فراوان تمام بدن را دربرمیگیرد و فرد را
به کام مرگ میکشاند .در اینجا مهارت کادر درمانی در تشخیص
افتراقی بیماریها بسیار تعیین کننده خواهد بود (.)21

نکات مهم در حملات بیوتروریستی
آگاهی :دانش و آگاهی از روند پدیده بیوتروریسم ،شناخت
تهدیدات ،منافذ خطر و نشانههای یک تهاجم بیولوژیک گام نخست
چنین مبارزهای است گفته شده که امکان تشخیص سریع عوامل
میکروبی بسیار محدود و در صورت وجود نیز کار با آنها بسیار
پیچیده و دقیق است؛ لذا مشاهدات کادر پزشکی و نیروهای
Summer 2022, Vol. 4, No. 2
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پیچیدگیهای برخورد با عوامل میکروبی
 مقادیر اولیه عامل اندک است و در نتیجه در لحظات اولیه هجوم
قابل ردیابی نیست .اما در مدت کوتاهی اگر میکروب زنده باشد
تکثیر میشود و حوزه گستردهای را میپوشاند (.)11،27
 آثار بالینی دیر ظاهر میشود .معمولاً بیماری یک دوره نهفته
دارد که از لحظه آلوده شدن تا بروز علائم را شامل میگردد.
همین زمان ،تشخیص را به تأخیر انداخته و در عین حال باعث
انتشار بیماری خواهد شد .طبعاً هر چه زمان کمون (زمان
نهفتگی) بیماری بیشتر باشد ،خطر بروز همهگیری بیشتر خواهد
بود (.)20
 مهار آن مشکل است .افراد آلوده به صورت بیمار یا ناقل ،بدون
آنکه بتوان ایشان را تحت کنترل قرار داد در منطقه جابهجا
میشوند .با این کار باعث گسترش شدید عامل میشوند.
 عموماً قابل انتقال و سرایت از یک فرد به فرد دیگر هستند.
 غیرقابل تشخیص با حواس پنجگانه هستند .یعنی رنگ و بو
ندارند (.)20
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محافظت از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی
در طی بحرانهای بیماریهای مسری ،کارکنان بهداشتی در
ریسک بالایی از مواجهه هستند و باید در سیاست گذاری به منظور
محافظت آنها از تماس و کاهش ریسک ابتلا ،در اولویت باشند .به
طور مثال در صورت احتمال حملات با شاربن ،واکسن شاربن برای
این کارکنان انجام شود و یا در زمان ایجاد واکسن که هنوز به
صورت کافی تولید نشده ،این واکسن برای کارکنان اورژانس
پیشبیمارستانی در نظر گرفته شود .آنها همچنین در اولویت
دریافت واکسن ،داروهای درمانی یا پیشگیری با دارو در طی بحران
بیماری عفونی و مسری باشند (.)10
کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی باید به خوبی در مورد
استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی آموزش ببینند و همچنین
ذخایر وسایل حفاظت فردی داشته باشند .آموزش کارکنان
اورژانس پیش بیمارستانی در مورد روش صحیح حمل پاکتهای
مشکوک و استفاده از وسایل حفاظت فردی در طی انتقال
نمونههای مشکوک ،باید انجام شود (.)10
در صورت کمبود وسایل حفاظت فردی ،کارکنان اورژانس
پیشبیمارستانی باید مانند کارکنان بیمارستانها در اولویت باشند،
(به طور مثال در طی همه گیری با یک بیماری منتقله از راه افشانه
آئروسل) .کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی که نقص ایمنی دارند
یا باردار هستند در اولویت بیشتری برای داشتن وسایل حفاظت

فردی و اجتناب از اقدامات ایجادکننده آئروسل قرار دارند (.)23
مدیران اورژانس پیشبیمارستانی باید پیشنویسها ،یا
تفاهمنامهها را با فروشندگان تجهیزات حفاظت فردی قبل از بروز
بحران مبادله کنند تا در زمان بحران از دسترسی مناسب به این
وسایل اطمینان داشته باشند (.)24
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نتیجهگیری
بیوتروریسم به عنوان یک تهدید ،سلامت و امنیت مردم
بسیاری از کشورها را نشانه گرفته و با پیشرفت علم و فناوری ،روز
به روز ابعاد آن وسیعتر و خطرات ناشی از آن گستردهتر میشود.
جامعه پزشکی ،نیروهای نظامی و نیز جامعه باید به نوبه خود با
اپیدمیولوژی این نوع حملات و اقدامات کنترلی در این زمینه آشنا
باشند تا اگر شیوعی از این دست رخ داد ،احتمال پاسخ سریع،
منطقی و همراه با آرامش فزونی یابد .این امر نیازمند آموزش
خودمراقبتی است.
تهدید بیوتروریسم واقعی است .برای آمادگی در این زمینه ،ما
باید تیم مراقبتهای بهداشتی خود را آموزش داده ،آمادگی
بیوتروریسم را در برنامههای مربوط به حوادث گنجانیده و از
همکاری و ارتباطات بین بخش بهداشت عمومی و بیمارستانها
پشتیبانی کنیم.
تشکر و قدردانی :از همه اساتیدی که در غنای مطالب
حاضر یاریرسان بودند ،نهایت تشکر و قدردانی به عمل میآید.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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