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موج گرما وسالمت

راهنماي عمل و لزوم برقراري نظام هشدار سريع

گرما(  ) Heatيا هواي گرمي كه بصورت معمول ناگهاني آمده چند روز طول مي كشد اغلب « .موج
گرما » .ناميده شده و تأثيرات قابل توجهي روي جامعه داشته و با عث افزايش مرگ و مير و بيماري ها
و عوارض ناشي از آنها مي شود .امواج گرما همچنين فشار سنگيني را برزير ساخت ها ( نيروي برق ،آب
و سيستم حمل و نقل ) تحميل مي كنند .امواج گرما بر روي بسياري از نياز هاي روز مره مردم و جامعه
مثل لباس ،غذا ،توريسم ،و خدمات اكوسيستم تأثير مي گذارد و شايد بهتر است بگوئيم موج گرما هميشه
تعدادي برنده و تعدادي هم بازنده دارد .بعضي موارد حتي ممكن است اختالالت اجتماعي در سطوح
مختلف به همراه داشته باشند.
پي آمدهاي امواج گرمايي ميتوانند شديد و حتي بسيار مخرب باشند .نمونه اين موار در اگوست سال
 2003در سراسر اروپا و جوالي و اگوست  2010در روسيه رخ داد كه با موارد پيش بيني نشده قابل
توجهي از مرگ و مير همراه بود .تأثير امواج گرما درشهرها تشديد مي شود علت آن ناشي از اثري است
بنام (  ، ) Urban heat Island effect. ( )UHIاما معيشت و رفاه مردم جوامع غير شهري هم بعدا
از مقاطع زماني امواج گرماي غير معمول بشدت آسيب مي بيند.
اين راهنماي عمل توسط WHOو WMOبصورت مشترك براي طرح موضوع براي كساني كه در عرصه
عمل در نظام سالمت و درعرصه خدمات بهداشتي با موضوعات پيرامون اين پديده و عواقب ناشي از آن
روبرو هستند براي آگاهي بيشتر از موضوعات ،biometeorologyاپيدميولوژي ،سالمت عمومي و
همچنين Risk Communicationدر هنگام موج گرما و خطرات ناشي از آن تهيه شده است.
سالمت و گرما
افزايش ميزان گرما و به تبع آن افزايش دماي مركزي بدن (  )Body Core Iemperdtureميتواند
طيفي از اثرات متفاوت بر روي سالمت داشته باشد كه بدترين آنها گرما زدگي شديد است كه ميتوان
جان فرد راه خطر بيندازد.

شواهد عيني زيادي در مورد آثار سوء امواج گرمايي شديد برروي سالمت وجود دارد كه تظاهر آن به
صورت مواردي از مرگ در امواج گرمايي يكبار در سال  1995درشيكاگوي امريكا و بار ديگر در سال
 2003در سراسر اروپا و بار بعدي درسال  2010در روسيه بوده است.
هركسي ميتواند در معرض موج گرما قرار گيرد اما ميزان خطري كه او را تهديد مي كند ميتواند بطور
قابل توجهي با در نظر گرفتن بعضي از ريسك فاكتورهايي كه در حساست او به گرما نقش تعيين كننده
دارند
متفاوت باشند .اين عوامل خطر ميتوانند فردي  ،اجتماعي اقتصادي ،رفتاري و يا پزشكي و مربوط به
بعضي بيماري باشند.
مقدمه
امواج گرمايي يكي از مشكالت نو پديد سالمت عمومي هستند و ظرف ده سال گذشته موارد شديدي از
امواج گرمايي رخ داده اند كه بعضي از آنها آثار مخربي به همراه داشته اند كه بعنوان نمونه مورد اروپا در
سال  2003و روسيه درسال  2010مورد اشاره قرار گرفت .دراين فرصت به موضاعاتي مثل فيزيولوژي
بدن انسان و پاسخ سيستم قلب و عروق به امواج گرمايي غير عادي و تأثير هواي گرم و موج گرما
برسالمت انسان بطور خالصه اشاره شده و بعضي از ريسك فاكتورهايي را كه تعيين كننده حساسيت فرد
به گرما هستند را مورد مالحظه قرار داده و همچنين خواهيم گفت براي آمادگي و پاسخ مناسب به موج
گرما از منظر بهداشتي چه بايد انجام دهيم.
فيزيولوژي بدن انسان و گرما
وقتي انسان در تماس با موج گرماي شديد قرار مي گيرد كه فراتراز مكانيسم دفع و پراكنده سازي گرماي
بدن اوست (  )Heat Dissipating Mechanismsدرجه حرارت مركز بدن باال مي رود .افزايش
درجه حرارت مركزي بدن (  )Core body Temperatureحتي اگر فقط يك درجه سانتيگراد( 1
 ) Celsiusباشد به فوريت توسط گيرنده هاي درجه حرارت (  ) Thermoreceptorمنتشر در پوست،
بافتهاي عمقي و ارگانها شناسايي مي شود .اين  Thermoreceptorاطالعات را به مركز تنظيم كننده
درجه حرارت بدن در هپيوتاال موس مغزي برند كه دو پاسخ بسيار قدرتمند را دربدن براي افزايش دفع
گرما به حركت در مي آورد كه يكي از آن ها گشاد شدن فعال عروق جلدي است كه با مهار شدن فعاليت
مراكز  Sympatheticمسئول تنگي عروق است و ديگري شروع تعريق از طريق راههاي كولينرژيك
صورت مي گيرد .گشاد شدن عروق جلدي منجر به افزايش قابل توجه جريان به سوي پوست و برون ده
قلب با هزينه بسترهاي عروقي بزرگ ( مثل بسترهاي  ) Splanchnicمي شود .اين تعديل هايي كه در
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سيتم قلبي عروقي براي تشديد حمل و نقل گرما از قسمت هاي مركزي به بخش هاي محيطي بدن و
دفع و پراكند كردن آن به اطراف صورت مي گيرد يك استرس عمده به سيستم قلب و عروق بخصوص
وقتي كه اين سيستم بدليل يك فرايند بيماري زا دچار اختالل باشد وارد مي كند با شروع تعريق فرد در
هر ساعت تا  2ليتر ممكن است عرق كند و بدينوسيله مقادير زيادي سيم و پتاسيم از دست مي دهد.
اين فرايند ،خود اگر حجم پالسما به درستي با درفت مايع جبران نشود استرس ديگري است كه به
سيستم قلب و عروق وارد مي شود.
اين دو پاسخ بافعال شدن مكانيسم هاي تكملي كاهش حرارت تكميل مي شوند كه تشكيل شده اند از
مهار لزريدن و كاهش حرارت توليد شده حاصل از متابوليسم سلولي و همچنين تعديل هاي رفتاري است
( كه شامل كاهش ميزان فعاليت بدني پوشيدن لباس هاي مناسب ( روشن  -نازك  ،اندازه ) و اقدام به
رفتن به محيط هاي خنك تر است.
 ( Acclimatizationخو گرفتن با آب و هواي محيط )
 Acclimatizationيك پاسخ adaptiveبه محيط خيلي گرم ( داغ ) توسط فرد است كه طي آن مي
آموزد تا بتواند در هنگامي كه در معرض تماس باگرماي بيش از حد قرار مي گيرد بهتر چنين وضعي را
تحمل كند .اين كنار آمدن با وضعيت ممكن است دو تا شش هفته طول بكشد و شامل تعديل فيزيولوژيك
سيستم هاي قلب و عروق ،اندوكرين و كليوي است .حاصل آن افزايش ،Maximal Strok Volume
كاهش ( Glomerular Filtration, expiation of Plasma volume maximal heart rate
) بيشتر و در نتيجه آن كار كمتر عضالت قلب است .همچنين ،تعريق درد هاي پائين تر و با حجم باال
رخ مي دهد اما ميزان سديم موجود درآن پائين تر است كه منجر به دفع گرما با كفايت بيشتر و از ست
دادن كمتر نمك و كم آبي مي شود ،اما آدايتانسيون فيزيولوژيك بعداز چند هفته كه فرد در معرض گرما
قرار نمي گيرد از بين مي رود .خو گرفتن كامل با گرماي غير معمول محيط (

Term

 ) Acclimatizationممكن است چندين سال طول بكشد .خو گرفتن دراز مدت كمتر منجر به افزايش
درجه حرارت مركزي بدن (  ) ore Temperatureشده و بهمين دليل ضربان قلب هم درچنين
وضعيت هايي كمتر افزايش پيدا ميكند.
موضوع ديگري كه اكنون مود بحث و مناظره قرار دارد كاهش آسيب پذيري در بعضي جمعيت هاي خاص
چندين سال پس از در معرض گرماي طوالني مدت قرار گرفتن است.آسيب پذيري بعضي از گروهاي
جمعيتي خاص ممكن است با گذشت زمان تغيير كند ( بعنوان مثال با اجراي برنامه هاي پيشگيري
هدفمند) .اين موضوع در مطالعه اخيري كه در مناطق شهري ايتاليا بر روي مرگ و مير افراد مسن بعد
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از اجراي برنامه پيشگيري و پاسخ دهي به گرما توسط نظام سالمت عمومي اين مرضو ع نشان داده شده
است .در ارتباط با پيش زمينه كلي مطالعاتي كه در امريكا انجام شده نشان داده است شدت تأثير امواج
گرمايي بر روي مرگ و مير و سالمت در مناطقي كه آب و هواي گرمتري دارند كمتر از ساير مناطق
است .برعكس تأثيرات امواج گرمايي بر روي مرگ و مير در اروپا در مناطق با آب و هواي گرمتر بخصوص
در كشور هاي جنوب اروپا بيشتر بوده است.
گرما – بيماري و مرگ
گرماي بيش از حد باعث گرما زدگي بشدت  ،خستگي گرمايي (  )heat exhaustionكرامپ
گرمايي()heat eramp

( دردهاي عضالني گرمايي ) ،سنكوپ گرمايي (، )heat syncope

ادم گرمايي (  ) heat oedemaو بثورات پوستي گرمايي (  ) heat rashمي شود .گرما باعث كم آبي
شديد بدن ،بسكته هاي مغزي حاد گرديده و منجر به (  ( ) Thrombogenesisتوليدو تكثير پالكت
ها ) مي شود .همين رويداد ها درپي خود باعث تشديد بيماري هاي مزمن ريوي و قلبي،اختالالت كليوي
و بيماري هاي رواني مي شود.
در دراز مدت فقط موارد از مرگ هاي ناشي از موج گرما به افزايش درجه حرارت مركزي بدن نسبت داه
مي شود (.مرگ در اثرگرمازدگي ) ،بيشتر موارد مرگ ناشي از موج گرما بدليل برتر شدن وضع بيماري
هاي زمينه اي است كه به آن ها اشاره شد هستند .وجه مشخصه هاي بهداشتي ما اثرات امواج گرمايي
بستگي به طول مدت گرما ،موارد مرگ گذشته و موارد مرگ مورد انتظار در آينده دارد
بيماري و عارضه
بثورات پوستي گرمايي
Heat rash

ادم گرمايي
Heat Oedema
سنكوپ گرمايي
Heat Sycope

عالئم و نشانه ها و مكانيسم ايجادآن
اين بثورات كوچك و قرمز رنگ بوده و روي صورت و
گردن قفسه سينه ،زير پستانها ،كشاله ران و زير بيضه
ها ظاهر مي شوند .بروزآنها بستگي به سن دارد ولي در
بچه هاي كوچك بيشتر ديده مي شوند.
عفونت هاي استافيلوكوكي ميتواند به آنها اضافه شود
كه بعلت عرقريزش شديد در محيط بسيار گرم و
مرطوب است

ادم اندامهاي تحتاني كه معموالٌ با شروع فصل كرماي
شديد و ابتدا در آرنج ها شروع مي شود و ايجاد آن به
گشاد شدن عروق محيطي و احتباس آب و نمك نسبت
داده مي شود
طي اين عارضه فرد مختصري هوشياري خود را را
ازدست داده و يا دچار سرگيجه در هنگام نشستن و
برخاستن مي شود ( .)Orthostatic Dizzinessاين
عارضه در مبتاليان به بيماري هاي قلبي عروقي و يا

تدابيرباليني
بثورات معموالٌ خو به خود فروكش مي
كنند و درمان خاصي نياز ندارند .باي
فرد در معرض تهويه هوا قرار گيرد،
مرتب دوش بگيرد ،لباس روشن بپوشد
و بخشي از بدن را كه دچار اين عارضه
شده خشك نگه دارد .از پماد هاي آنتي
هيستامين جلدي و پماد هاي آنتي
سپتيك براي كاهش ناراحتي و
پيشگيري از عفونت ثانويه ميتوان
استفاده كرد.
اين ادم معموالٌ خود به خود فروكش
مي كند و درمان خاصي نياز ندارد.
چون بدن به آن خو مي كند .استفاه از
داروهاي حدر توصيه نمي شود.
بيمار بايد ر يك محيط و سرد به
استراحت بپرداز در وضعيت و طاقباز
خوابيده قرار گرفته و پاهايش باال آورده
شود تا بازگشت وريدي افزايش يابد
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كساني كه داروهاي ديورتيك مصرف مي كنند قبل از البته ساير علل ديگر سنكوپ هم مورد
مرحله خو گرفتن به گرما شايع است .اين عارضه به مالحظه قرار گيرد.
كم آبي بدن ،گشاد شدن عروق محيطي و كاهش
بازگشت وريدي ناشي از كاهش برون ده قلب نسبت
داده مي شود.
عالئم اين عارضه شامل تشنگي شديد ،ضعف ،ناراحتي بيماربايد فوري به يك محيط سرد و
خستگي گرمايي
 ،بيقراري سرگيجه ،افت فشارخون و سردرد است .سايه يا جايي كه امكان تهويه هوا وجود
Heat Exhaustion
درجه حرارت مركزي ممكن است نرمال بوده ويا دارد انتقال يابد لباس هاي او خارج
مختصري افزايش يافته ( كمتراز  )40ويا حتي كمتر از شود از پوشش سرد و مرطوب براي او
نرمال باش .ضربان قلب ممكن است بسيار كم فشار ( استفاده شده ويا اگر امكان دارد مرتب
نخي شكل) شده و بيمار دچار كاهش فشارخون با آب سرد به بدن او پاشيده شود.
تغيير وضعيت ( )Postural Hypotentionو تنفس سربيمار را پايين و پاهاي او را به طرف
سطحي سريع شو .مريض معموالٌ وضعيت شعوري باال آورده تا بازگشت وريدي تسهيل
نرمال دارد .ممكن است اين عارضه بعلت از دست شود .مايع درماني خوراكي شروع اگر
دادن آب يا نمك باشد كه علت آن قرار گرفتن در بيمار تهوع دارد از درمان خوراكي
محيط فوق العاده گرم و يا فعاليت بدني شديد باشد .خوداري شو د و درمان وريدي شروع
شود .اگر مريض هيپرترمي باالي .
390cيا اختالل وضعيت رواني دارد و يا
فشار خون مرتب كاهش مي يابد با يد
درمان گرمازدگي شروع و مريض به
بيمارستان فرستاده شود.
گرفتگي عضالني ناشي از گرماي دراين موارد اسپاسم هاي عضالني دردناك اكثريت مريض بايد فوراٌ در يك جاي سرد به
موارد در ساق پاها ،بازوها يا شكم و بطور معمول در استراحت بپردازد عضالت را كشيده و
شديد
پايان يك ورزش شديد رخ مي دهد كه به كم آب شدن به آرامي ماساژ داده و به حالت انبساط
شديد بدن و از دست دادن الكتروتيه ،بعلت تعريق در آورد .مايع درماني خوراكي ممكن
است الزم شود بخصوص معلولهايي كه
شديد و خسته شدن عضالت نسبت داده مي شود.
حاوي الكتروليت باشد .اگر گرما و
كرامپ بيش از يكساعت ادامه يابد
بيمار بايد تحت نظر بستري شود.
گرما زدگي شديد تهديدي قرار گرفتن در استرس گرمايي شديد ( موج گرما بايد درجه حرارت مركزي بدن با
درفصل تابستان و يا ورزش شديد.
دماي بدن بسرعت افزايش يافته و باالي  40 0cمي استفاده از پروب هاي داخل مقعدي در
كننده زندگي
0c
رسد و معموالٌبا اختالالتي درسيستم عصبي مركزي شرايطي كه درجه حرارت بدن باالي
مثل گيجي ،كاهش سطح هوشياري و اغماء همراه  40است ،اندازه گيري شود و بيمار به
است .همراه با آن پوست داغ و خشك ،تهوع ،پائين محيطي سردتر انتقال يابد ،لباسها از
آمدن فشار خون ،طپش قلب ،افزايش تعداد تنفس بدن خارج شود ،اقدام به سردكردن
خارجي (  )external Cooligشود
(تاكي پنه) اغلب وجود دارد.
( كسيه هاي سرد روي گردن ،زير بغل،
كشاله ران گذاشته شود . ).بيمار در
معرض تهويه هوا قرار گيرد ( بعنوان
مثال پنجره هاي آمبوالنس در هنگام
حركت باز شود آب  25تا  30رجه روي
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پوست بدن اسپري شود .بيماري كه
هوشيار نيست در وضعيت مخصوصي
قرار گيرد كه راههاي تنفسي اش باز
بوده به پهلو خوابيده باشد تا آسپيره
نكند .اكسژن  4ليتر در دقيقه و محلول
ايزوتونيك كريستانوئيدي ( نرمال
سالين ) براي بيمار تجويز شود .بيمار
به سرعت به يك بخش اورژانس منتقل
شود

پي آمد هاي عيني امواج گرمايي برروي سالمت
موضوعات متدولوژيك متعددي در ارتباط با پي آمدهاي ناشي از شرايط آب و هوايي و بخصوص امواج
گرمايي بر روي سالمت مورد بحث قرار دارد .بعنوان مثال هنوز تعريف استانداريبراي موج گرما ( heat
 )waveوجود ندارد .دراينجا هم قرار نيست به تعريف واحدي براي موج گرما برسيم چون درجاي ديگري
به آن پرداخته خواهد شد بلكه بيشتر تالش شده كه شواهدي كه در نشريات لمي در مورد تأثيرات موج
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گرما برروي سالمت بيماري و مرگ و مير ناشي از آن و همچنين طبيعت اين امواج مورد بررسي قرار
گيرد.
مرگ و مير ناشي از امواج گرمايي
اينكه امواج گرمايي بر روي مرگ و مير تأثير مي گذارند با مالحظه شواهد عيني كامالٌ روشن است .
بعنوان مثال موج گرمايي كه در آگوست سال  2003در اروپا رخ داد كامالٌ غير قابل پيش بيني بود و
بيشتر تأثير سوء را روي مرگ و مير دراين رابطه داشت و تنها در  12كشور اروپايي كه اطالعات خود را
ارسال كردند موارد مرگ و مير مرتبط با اين رويدا حدو  70/000نفر بود .تاثير امواج گرمايي بر روي
افزايش مرگ و مير تنها به موارد مرگ گزارش و ثبت شده محدو نمي شود زيرا اين موارد تنها بدليل
مرگ هاي ناشي از بيماريهاي هاي كالسيك ناشي از موج گرما ( كه در باال ذكر آنها رفت ) مي باشد.
درحالي كه در چنين مواردي معمول آن است كه درابتدا مرگ و مير مورد انتظار( )Expected death
را بعنوان پايه در نظر گرفته و سپس مرگ و مير اضافي نسبت به موارد پايه (  ) Excess deathدر
مقايسه با آن در آن دوره زماني تعريف شده برايموج گرما محاسبه مي شود.
هر چند مطالعات فراواني تأثير امواج گرمايي بر روي مرگ و مير را مورد ارزيابي قرار اده اند ولي هركدام
رو هاي متفاوتي را براي اين منور انتخاب كرده اند كه مقايسه انها را دشوار مي كند .در مطالعاتي كه
 Excess mortalityرا بعنوان علت مرگ در نظر گرافته اند بيشترين تأثير بر روي بيماري هاي تنفسي
و قلبي  -عروقي مشاهه شده است.
مقايسه اين برآورد ها را بايد با احتياد تفسير كرد چون نه تنها روش هاي مطالعه متفاوت بوه اند بلكه
ميزان هاي درمعرض گرما قرار گرفتن هم در نظر گرفته نشده اند .حتي درسال  2003كشورهايي كه
تحت تأثير موج گره اي شديد قرار گرفتند ،موج گرما در آن ها ابعاد متفاوتي داشت .درجه حرارت هاي
يكسان هم مي تواند تآثيرات متفاوتي داشته باشند و اين امر بستگي به مدت زمان رويداد ويا ميزان خو
گرفتن جمعيت گرفتار(  ) acclimtizationارد كه خود اين امر به فصلي كه موج گرما مي آيد و
همچنين وضعيت دراز مدت آب و هوا دارد .عالوه براين دريك مكان مشخص با گذشت زمان ابعاد مرگ
و مير اضافي ( ) Excess mortalityدر رابطه تفاوت هاي مشخصه هاي موج گرمايي و جمعيت گرفتار
تفاوت هايي مشاهده مي شود ( بعنوان مثال در طول زمان در ارتباط با فصل زمستان قبلي ممكن
استذخيره تعداد افراد آسيب پذير كم و زياد شه باشد .همين وضع نشان دهنده است ارزيابي آسيب پذيري
و ارزشيابي اقدامات نظام سالمت است كه انجام آن از نظر متدولوژيك كار سختي است .مضافاٌ براين
محاسبه حد آستانه  Excess mortalityمتفاوت بوده و درمناطق جغرافياي مختلف ،درجه خوگرفتن
7

جمعيت و بسياري عوامل ديگر فرق مي كند .به همين ديل بنظر مي رسد الزم است يك سيستم هشدار
اختصاصي براي مناطق مختلف بسته به ارتباط بين درجه حرارت و مرگ و مير در نظر گرفته و براساس
اطالعات بدست آمده وضعيت هشدار اعالم شود .عالوه بر امواج گرمايي كه كامالٌ واضح و قابل تشخيص
هستند اموج گرمايي ديگري با سير آهسته ممكن است طي يك فصل تابستان رخ دهند كه باعث افزايش
مرگ و مير مي شون و بايد در برابر آنها آمادگي وجود داشته باشد .ارتباط بين درجه حرارت و مرگ و
مير شكل شبيه  Uدارد كه دماي اوپتيهوم آن براي حداقل مرگ و مير در مناطق مختلف متفاوت بوه و
ح آستنه آن براي افزايش مرگ و مير مرتبط با افزايش مرگ و مير دارد .نشان داده شده امواج گرمايي
كه در اوايل تابستان رخ مي دهند نسبت به امواج گرمايي كه ديرتر پديدار تآثير به مراتب بيشتري بر
روي مرگ و مير دارند حتي اگر درجه حرارت بيشتر باشد .تآثير امواج گرمايي كه در واحد تابستان بعد ا
موج اوليه گرمايي رخ مي دهند ممكن است كمتر باشد .در اروپا امواج گرمايي كه در ماه ژوئن رخ مي
دهند مرگ و مير نسبتاٌ باالتري در مقايسه با امواج گرمايي اواخر تابستان بعد از موج اوليه گرمايي رخ
مي دهند ممكن است كمتر باشد .در اروپا امواج گرمايي كه در ماه ژوئن رخ مي دهند مرگ و مير نسبتاٌ
باالتري در مقايسه با امواج گرما در جنوب آسيا در اوايل تابستان دارند .در حالي كه بنظر مي رسد
بيشترين مرگ و مير ناشي از موج گرما در جنوب اسيا در اوايل تابستان قبل از وقوع Summer
monsoonباشد.
گاهي اوقات بدنبال رخداد موج گرمايي مرگ و مير كمتر از حد مورد انتظار مشاهده مي شود.احتماالٌ
بخشي از مرگ و مير افزوده ( )Excess mortalityدر طي موج گرمايي مربوط به مرگ هايي باشد كه
بدليل گرما رخ داده اند و هفته ها و روزها زود تر از موقع مقرر رخ داده اند.
با فرض اينكه در هر مقطع زماني هميشه ذخيره از مردم هستند كه در خطر باالي از دست دادن جان
خود مي باشند (  ) High Risk Poolوقتي اپنيرور هواي داغ مي آيد خطر مرگ اين افراد بيشتر شده
و در پي آن سايز اين ذخيره كوچك تر مي شود .گرما همچنين تعداد افرادي را كه از جمعيت عمومي
وارد ذخيره افراد پرخطر (  ) High Risk poolمي شوند افزايش مي دهد .گذار از حالت سالمت كامل
به وضعيت پرخطر و سپس مرگ مختمل ترين توجيه براي پديده هاي متعددي كه در مطالعات
اپيدميولوژيك مشاهده مي شوند هستند ،در حقيت تعدادي از افرادكه قرار بوده بعد از موج گرما فوت
شوند در موج گرما جان خود را از دست داده اند
 كاهش كوتاه مدت موارد مرگ بعد از يك اپينرور گرمايي شديد را كه به آن ( Hatvesting
 ) Effectمي گويند بدليل جلو افتادن مختص زمان مرگ در ميان كساني است كه در ذخيره
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پرخطر ( ) High Riskقرار دارند و براي همين پس از موج گرما ميزان كلي مرگ و مير جامعه
كم مي شود چرا كه تعدادي از مرگ ها زود تر رخ داده اند.
 بيشترين موارد مرگ و مير تابستاني به دنبال يك زمستان با مرگ و مير پائين وقتي است كه
ذخيره ها كه حداكثر در اثر گرماي شديد جان خود را از دست مي دهند .در واقع ذخيره (
 ) High Riskافراد پرخطر دراين زمستان جان سالم بدر برده و افزايش پيدا كرده ايد كه دراولين
موج گرما فوت مي شوند و ذخيره (  )Poolاين افراد در ابتداي گرما كم مي شود .در فرانسه در
شهر پاريس در جريان موج گرماي شديد ماه آگوست سال  2003هيچگونه كاهش چشمگيري
در مرگ هاي گزارش شده مشاهده نشد .بدون شك درطي اين رويداد يك جابجايي كوتاه مدت
زمان مرگ ها رخ داده است البته مبرهن است كه طي هفته هاي گرم  .تعداد زيادي از مردم كه
در حالت معمول جان خود را نبايد از دست مي دادند ،جان باختند دريك مطالعه كه دربلژيك
در رابطه با موج گرما انجام شد معلوم گرديد كه  %15مرگ و مير هاي افزوده ( Excess
 )mortalityبدليل جلو افتادن مرگ ها بوده است .تا كنون روش قطعي براي اندازه گيري اثر (
 ) Harvestingدرطي اپينروهاي حاد گرمايي پيدا نشده است.
بيماري و عوارض ناشي از آن
مطالعات معدودي در مورد تآثير امواج گرمايي بر بروز بيماري ها و عوارض ناشي از بيماري ها انجام شده است.
داه ها در مورد پي آمد هاي غير مرگبار اغلب بطور روتين و روزانه جمع آوري نمي شود .بهمين دليل بعضي از
مطالعاتاطالعاتي را كه از مراكز خدمات درماني جمع آوري شه ،بخصوص موارد بيشتري در بيمارستا يا موارد
مراجعه به اورژانس هايي را كه بصورت روزانه و يا هفتگي جمع آوري و در دسترس بوده اند مورد استفاده قرار
داده اند معلوم شده امواج گرمايي در امريكا باعث افزايش تمديد مراجعه به اورژانس هاي بيمارستاني شده است .
درسال  1995در جريان موج گرماي شيكاگو موارد بستري در اورژانس هاي بيمارستاني  %11و موارد بستري
افراد باالي  65سال  %35افزايش پيدا كرد كه  %59آنها مستقيماٌ بعلت عوارض ناشي از گرما ( مثل كم آبي بدن
گرما زدگي و خستگي گرمايي) در افراد داراي بيماري هاي زمينه اي بودند .در انگلستان درسال  1976و 1980
موج گرمايي در شهر بيرمنگام باعث افزايش نسبي موارد بستري در بيمارستان شد .درسال  2003بدنبال وقوع
موج گرما در انگلستان موارد بستري افراد باالي  65سال درشهر لندن  %16بيشتر شد .در همان تابستان در اسپانيا
در طي موج گرما موارد بستري مربوطه به عوارض ناشي از گرما حود  %40بيشتر شد اما موردي از گرما زدگي به
مفهوم علمي ان گزارش نشد .در فرانسه هم درطي موج گرمايي سال  2003كه بيشتين شدت را داشت بسياري
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از بيمارستان ها مملو ازبيماراني شد كه بسياري از آنها به علت گرما زگي مراجعه كرده بودند امكان بستري فوري
در بيمارستان يا مراكز ارائه خدمات اورژانس منجر به گسترش ايده برقراري « نظام مراقبت سندرميك » براساس
ارزيابي سريع وقع امواج گرمايي شده است.
عواملي كه خطر بيماري و مرگ ناشي ازگرما را افزايش مي دهند.
بعضي از افراد بيش از ديگران در معرض خطر ابتالي به بيماري هاي ناشي از گرما هستند .اين موضوع بدليل
سطوح مختلف آسيب پذيري در جمعيت و به تبع آن تفاوت هايي است كه بدنبال در معرض قرار گرفتن درافراد
يا گروه هاي مختلف و حساسيت آن وجود دارد .تماس با موج گرمايي عمدتاٌ كه در بخش بعدي به آن پرداخته
خواهد شد .اين بخش به ريسك فاكتور هاي گرمايي غير مرتبط با موج اقتصادي اضافه بر خصوصيات فردي مثل
سن ،تناسب اندام ،جنس،خوگرفتن رفتار ،وزن بدن و وجود بيماري هاي همزمان و يا درمان دارويي مي پردازد.
اين ريسك فاكتورها به ساير عوامل تعديل كنند و در مجموع براي آسيب پذيري نسبت به گرما تعيين كننده
باشند.
انطباق با گرما
موضوع انطباق با گرما امري كامالٌ تشريح شده بوده و بخش عمده اي از آن به مكانيسم هاي فيزيكي و اجتماعي
تنظيم كننده تماس با درجات باالي دماي محيط مربوط مي شود .جزئيات اين انطباق پيچده بوده و هنوز بطور
كامل درك نشده است اما شامل عوامل رفتاري مثل زماني كه فرد بيرون از خانه بوده ،لباسي كه برتن دارد،انطباق
اجتماعي و فرهنگي ( مثل خواب نيمروزي در اجتماعي و فرهنگي) ( مثل خواب نيمروزي در جنوب اروپا) و
محيط فيزيكي شامل امكانات و توانايي هاي كنترل درجه حرارت و ساختار محيط زندگي ( مثل نحوه ساختن
ساختمان ها و برنامه ريزي شهري ) دارد.
عوامل اجتماعي اقتصادي
عوامل اجتماعي و اقتصادي ممكن است بر روي ميزان در معرض گرما قرارگرفتن تأثير گذار باشند بعنوان نمونه
مي توان به نوع ساختمان و محل زندگي اشاره نمود اما يكي از عوامل بسيار مهم ميزان حساسي خود فرد است.
هر چند مطالعات نشان داده شاخص هاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي شامل نژاد  ،شغل و آموزش معلوم شده
در مورد تأثير گرما بر سالمت تأثير گذار هستند اما اين مطالعات پيوسته و مرتبط با يكديگر نبوده اند .در امريكا
طي مطالعات انجام شده شواهد خوبي در رابطه با سطح پائين وضعيت اجتماعي اقتصادي مردم و افزايش مرگ و
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مير ناشي از گرما جمع آوري شده است .بعضي از مطالعاتي كه در اروپا انجام شده چنين ارتباطي را تأئيد نكرده و
با آن را ضعيف دانسته است .يك مطالعه در شهر هاي ايتاليا در رابطه با گواهي هاي مرگ صادره ناشي از گرما و
ميزان سواد فوت شدگان صورت گرفته بود كه نشان مي داد در شهر رم در طي موج گرماي سال  2003ميزان
مرگ افزوده در با سواد ترين آنها  %5/9و كم سواد ترين آنها  %17/9و مشابه همين وضع در شهر ميالن بود.
محروميت هاي اجتماعي و اقتصادي يكي از ريسك فاكتورهاي مرگ و مير افزوده در پاريس بود ولي درساير
شهرهاي فرانسه و همچنين در شهر بارسلون اسپانيا چنين چيزي اثبات نشده.
مرگ و مير افزوده همچنين در افراد مجرد بيشتر بوده است .اين موضوع ممكن است نشان دهنده اين باشد كه
افرادي كه از حمايت اجتماعي كمتري برخور دار هستند در معرض خطر بيشتري قرار گيرد .مطالعات
اپيدميولوژيك در اروپا همچنين نشان مي دهد كساني كه در خانه هاي سالمندان زندگي ميكنند در طي موج
گرما در معرض خطر بيشتري قرار دارند و دليل آن وابستگي باالي آنها به ديگران است .در مجموع عوامل اجتماعي
با ايجاد بيماري هاي ناشي از موج گرما و عوارض آن در افراد وجمعيت هاي مختلف ارتباط پيچيده اي دارند زيرا
اين ارتباط با ساير عوامل تعيين كننده سالمت ( مثل شيوه زندگي) ،دسترسي به خدمات سالمت و عملكرد و اثر
بخشي مراكز ارائه كننده خدمات سالمت بايد موارد مالحظه قرار گيرد.
عوامل فيزيولوژيك وسن
سنين باال يكي از بارزترين ريسك فاكتورهاي مرگ هاي ناشي از موج گرما در كشورهاي پيشرفته هستند و دليل
آن تعداد زياد و روبه افزايش افراد مسن در اين كشور ها است ،در افراد مسن  .در مقايسه با ساير بالغين پاسخ
مركز تنظيم درجه حرارت بدن ،ميران عرق كردن ،جريان خون پوست و عملكرد سيستم قلب و عروق كاهش مي
يابد .سالمندي همچنين با تغييرات فيزيولوژيك در عملكرد كليه و هموستازآب و الكتروليت همراه است كه باعث
افزايش ريسك نارسايس كليه مي شود .تغييرات عملكرد كليه ممكن است منجر به افزايش پتاسيم خون

(

هيپر كالمي) و در آن اختالالت ريتم قلب شود .عالوه براين در افراد مسن كاهش دريافت آب ( معموالٌ بدليل
دربستر افتادن اين افراد محرك احساس تشنگي در اين افراد مختل مي شود .كه منجر به افزايش سديم خون (
هيپرناترمي ) و افزايش خطر اخته شدن شدن خون ( تروميوز) عروق كرونر و مغز و اختالل عمل سيستم عصبي
مركزي مي شود.
كليه تغييرات فيزيولوژيك مرتبط با سالمندي ممكن است وقتي بيماري مزمن قلبي عروقي و يا كليوي در زمينه
آن وجود داشته و فرد بخاطر آن دارو مصرف مي كند ،تشديد شود .كم آبي بدن ( در هيدراتاسيون) موجب كاهش
11

حجم پالسما و بازگشت وريدي و در پي آن كاهش برون ده قلب مي شود .از سوي ديگر همين پديده باعث كاهش
تعريق مي شود وكه خود علت شايع هيپرترمي و مرگ در دو انتهاي سني بخصوص در كودكان زير چهار سال و
افراد مسن و كساني است كه مشكالت دركي و شناختي ( مثل آلزايمر) داشته و همه آنها براي دريافت مايع كافي
به ديگران نياز دارند .عوامي كه باعث از ست رفتن مايعات بدن مي شوند مثل اسهال يا بيمار هاي تب دار در
كودكان و يا بيماريهاي كليوي يا متابوليك زمينه اي و همچين مصرف داروهاي ديورتيك در سنين بال ممكن
است خطر آسيبهاي ناشي از گرما و مرگ را افزايش دهد .عوارض ناشي از گرما برروي سالمت در اثر كم آبي بدن،
ابتدا با يك سري عالئم خفيف شروع مي شود و حتي فرد تا  %3وزن خود را بدون آنكه عالئم بازري پيدا كند از
دست مي دهد.
وضعيت هاي پزشكي خاص
همانطور كه شرح داده شد براي حفظ دماي در طي استرس هاي گرمايي وجود يك سيستم قلبي عروقي توانا
شرط اساسي است .عدم توانايي در افزايش برو ده قلب بدليل بيماري هاي قلبي و عروقي و يا درماني يشتر شده
و در پي آن نارسايي قلب و مرگ رخ مي دهد.
عدم توانايي ايجاد اتسماع در عروق جلدي و افزايش جريان خون پوست به دليل بيماري هاي عروقي محيطي
بعنوان مثال در اثر ديابت ،آتروسكلروز ،ويا استفاده از بعضي داروهاي خاص هتل سمپاتومي متيك ها نيز خطر
بيماري هاي قلبي شديد را افزايش مي دهد .هر نارسايي قلبي عروقي علت شايع مرگ در طي امواج گرمايي است
اما هر نوع بيماري مزمن و اقدام درماني كه براي آن انجام مي شود بايد بعنوان يك ريسك فاكتور بالقوه براي
بيماري ها و مرگ ناشي از موج گرما تلقي شود .واين موضوع به طور مكرر در مطالعات اپيدميو لوژيك در اروژا و
امريكاي شمالي نشان داده شده افرادي كه يك بيماري تنفسي زمينه اي دارند نيز معلوم نيست به چه ليل در
معرض خطر بيشتري قرار دارند .گرما ممكن است باعث تشديد عالئم بيمار هايي مثل آسم ،رينوسينوزنتCopd ،و
عفونت هاي تنفسي مي شود اپيرزودهاي تنفسي حاد نيز التهاب سيستميك راه هاي هوايي مي شود كه خود
عوارض بيماري هاي قلبي و عروقي را تشديد كرده و عامل محركه اي براي تماس بيشتر با گرما خواهد بود .وقتي
يك گرماي شديد رخ مي دهد فرد مبتال به  COPDدفعات تنفس بيشتري پيدا مي كند و به همين دليل احتمال
 Dynamic Hyperinflationبيشتر شده و منجر به ديس پنه و عوارض مكانيكي و قلبي عروقي مي شود
افزايش حجم و تبخير ناشي از موتر عرقيزش مكانيسم اصلي فع گرماي بدن در طي موج گرمايي است ،كم آبي
بدن ،داروهاي با توانايي آنتي كولبنرژيك ،سالمندي ،و بيماري هاي مزمن مثل ديابت ،اسكلرودرما و

Cystic
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 Fibrosisكه بر روي تعداد و عملكرد غدد عرق تأثير مي گذارند بطور قابل مالحظه اي خطر هيپرترمي و گرما
زدگي را افزايش مي دهند .ريسك فاكتورهاي ديگري مثل عدم تحرك (مثل كساني كه در بستر افتاده اند)
اختالالت رواني و عصبي و ساير بيماري هاي مزمن سيستم تنفسي ويا قلب و عروق هم دراين عوارض ميتوانئ
نقش داشته باشند.
بعضي از مطالعات همچنين نشان داده اند ميزان وابستگي بايد بعنوان يك ريسك فاكتور مستقيم براي مرگ و
ميرهاي ناشي از موج گرما ر نظر گرفته شو زيرا اختالالت دركي ،بي حركتي وعدوم توانايي مراقبت از خود ميتواند
ير روي اختيار انتخاب يك رفتار محافظت كننده و يا درخواست كمك تأثير گذارباشد.
جنسيت
بعضي مطالعات نشان داده اند تفاوت هاي جنسيتي بر روي مرگ و مير ناشي از گرما بين مرد و زن تأثير دارند.
در امواج گرمايي ميزان مرگ و مير زنان بيشتر از مردان بوده است.زنان درجه حرارت مركزي بدن و درجه حرارت
پوستشان بيشتر از مردان بوده و ممكن كمتر بتوانند موج گرما را تحمل كنند  .وجه مشخصه هاي جسمي( مثل
سايز و چربي بدن ) متفاوت زن و مرد تأثير ناچيزي در اين رابطه دارن .دربعضي موارد تأثير جنسيت با سن ارتباط
دارد .در بعضي كشورهاي اروپا اين اثر در زنان مسن تر بارز تر بوده است اما بهرحال بايد گفت نقش جنسيت
بعنوان) يك ريسك فاكتور هنوز روشن نسبت و تنه در تعداد محدوي از كشورهاي پيشرفته مورد ارزيابي قرار
گرفته است .در بعضي كشورها نوع شغل مردان و زنان( كار در بيرون و داخل ساختمان)  ،عوامل فرهنگي و حتي
نوع لباسي كه مردم برتن مي كنند دراين رابطه مورد مالحظه قرار دارد.
درمان هاي دارويي
درارتباط با مرگ و مير باال و بيماريها عوارضي كه در امواج گرمايي مشاهده مي شود درمان هاي دارويي نقش
زيادي دارند درمان هاي دارويي مي توانند بر روي مكانيسم هاي سرد شدن معمول بدن تأثير داشته باشند و
مشكالت متعددي از راه هاي مختلف در سالمت انسان ايجاد كنند كه عبارتنداز.:
 تغيير تنظم حوادث مركزي پاسخ هاي فيزيولوژ.يك و رفتاري به آن.
 تغيير در درك درست از وضعيت بعنوان مثال افزايش خواب آلودگي و رفتارهايي كه باعث پرهيز از گرما
مي شود.
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 تغيير فشار خون و برون ده قلب كه بر روي سرد شدن بدن با ايجاد گشاد شدن عروق و افزايش سرگيجه
و ايجاد ضعف ناگهاني (  )Faintingتأثيرمي گذارد
 مهار تعريق عادي بدن براي سرد شدن با تبخير ناشي از اثرات متوقف كننده سيستم عصبي پاراسمپاتيك
 تغيير عملكرد كليه و تعامل الكتروليتي و افزايش خطر كم آبي بدن و توكسي سيستي ارويي و يا برعكس،
Overhydrationو تغيير تعادل الكتروليتي
درمعرض گرما قرار گرفتن همچنين مي تواند توكسي سيستي داروها را افزايش داده و يا اثر بخشي آن ها را
كاهش ده :كم آبي بدن و تغيير در توزيع حجم خون در اثر تماس بيش از حد با گرما و .پاسخ مركز تنظيم
درجه حرارت مي تواند روي ميزان ،نحوه عملكرد دارو و دفع آن و در نتيجه فعاليت فارماكوكولوژيكي آن تأثير
بگذارد .افزايش توگسي سيتي الزم است مورد مالحظه قرار گيرد بخصوص براي داروهايي كه narrow
( therapeutic Jndexاثرات درماني خيلي ويژه) دارند مثل ديگوكسين و ليتيوم درجه حرارت هاي باالي
خيلي محدود ميتوانند روي اثر بخشي دارو تأثير بگذارند داروهايي كه توسط كمپاني ها توليد مي شوند توصيه
مي شوند در درجه حرارت هاي كم تر از  25 0Cنگهداري شوند .اين موضوع بخصوص براي داروهايي كه توسط
پزشكان در شرايط اورژانس استفاده مي شوند و همچنين آنتي بيوتيكها ،آدرنالين ها ،ضد دردها و مسكن ها
و آرام بخش ها خيلي اهميت دارد.
رفتار
رفتار تأثير بسيار مهمي بر روي تماس با گرما دارد اما ممكن است بر روي حساسيت به آن تاثير بگذارد.
كساني كه در هنگام كار كردن يا ورزش تقالي زيادي مي كنند ممكن است دچار كم آبي شده و نسبت به
بيماري هاي ناشي از گرما و مرگ ناشي از آن آسيب پذيرتر شوند .همينطور بچه هاي خيلي كوچك و افراد
سالمند ممكن است وقتي مايع كمتري دريافت كرده و يا نتوانند بهردليل از خود در برابر گرما محافت كنند
در خطر بيشتري قرار دارند .در مطالعات نشان داده شده رفتار در اقدامات محافظت كننده نقش مهمي دارد
بعنوان مثال پوشيدن لباس هاي روشن  ،استفاده از روش هاي خنك كردن ( روش گرفتن – استفاده از كولر
و ساير وسايل خنك كننده) خطر مرگ ناشي از گرما در طي امواج گرمايي را كاهش مي دهد.
سيستم هاي هشدار هاي سالمت درحين گرما ( ) Heat –health warning systems HHWSتعريف
و متدو لوژي
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موضوعات كليدي
 HHWS يكي از اجزاء برنامه  HHAPاست كه براي وضعيت هاي آب و هوايي نامناسب هشدار مي
دهد.
 HHWS به گونه اي تنظيم شده تا بتواند به تصميم گيرندگان و مردم عادي جامعه در مور خطرات در
شرف وقوع هواي بسيار گرم هشدار دهد تا بدين وسيله توصيه هاي الزم در رابطه با پرهيز از پي آمد هاي
منفي امواج شديد گرمايي داشته با شد.
 عمليات  HHWSشامل پيش بيني وضعيت آب و هوا ،تعيين اينكه آيا  action Triggerمثل درجه
حرارت آستانه و يا  biometeorological Index Valuروي سالمت ميتواند تأثير قابل توجهي
داشته باشد و يا امكان دارد درآينده نزديك تغييري در آن رخ دهد و موضوع تهيه پيام هاي مشاهده و
هشدار براي دست اندر كاران عرصه گرما و سالمت مي باشد.
 HHWS طوري طراحي شده كه داده هاي مربوط به گرما در سطح محلي را بتواند جمع آوري و آناليز
كرده ،تاريخچه گرما را مورد بررسي قرار داده ،ارتباطات گرما با عوامل ديگر را مورد بررسي قرار داده،
ظرفيت پيش بيني وضوع آب و هوا را داشته و باالخره منابع انساني مناسبي براي اجراي آن در اختيار
داشته باشد .به همين خاطر  HHWSهاي عملياتي از نظر بافت كاري كه دارند و از مكاني به مكان ديگر
ممكن است تفاوت داشته باشند.
طراحي  HHWSبعد ازآن كه چندين رويداد گرمايي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت بعنوتن بخشش از يك
برنامه بزرگتر تحت عنوان  HHAPصورت گرفته است  .دراين بخش به HHWSبا تأكيد بر ساختار و
عمليات آن پرداخته مي شود.
سيستم HHWSچيست ؟
اخيراٌ توجهات زيادي به سيستم هاي  HHWSجلب شده است .پيس از سال 2003و رويداد موج گرمايي
كه در اروپا رخ داده شايد معدودي از كشور ها به اين موضوع توجه كرده بودند براساس اين راهنماي عمل
موج گرما به يك دوره زماني رخداد هواي بسيار گرم ( مرتبط با شرايط آب و هوايي محلي ) اطالق مي شود
كه پي آمد هاي منفي بر روي سالمت انسان داشته باشد HHWS .و طوري طراحي شده كه تصميم گيرندگان
و مردم جامعه را از رخداد هواي گرم خطر ناك در شرف وقوع آگاه ساخته و بعنوان منبعي براي ارائه توصيه
هاي الزم جهت پرهيز از پيامدهاي منفي هواي بسيار گرم ارائه كند .بدين لحاظ ميتوان گفت  HHWSيكي
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از اجزاء سيستم هشدار آب و هوايي در عرصه گسترده تر  HHAPمي باشد .وظيفه عملي  HHWSپيش
بيني وضع آب و هوا ،تعيين اينكه آيا آنچه در آينده نزديك رخ مي دهد براي سالمت انسان خطر دارد يا
خير ؟ ( اين كار با درنظر گرفتن آستانه درجه حرارت و  biometeorological Indexانجام مي شود)،
و احتماالٌ در آينده نزديك از اين هم بيشتر شده و سيستم مشاهده و ارسال پيام هاي هشدار براي دست اندر
كار آن در عرصه سالمت و گرما نيز به آن اضافه خواه شد تا بعنوان محركي براي شروع عمليات ( action
 ) triggerعمل نمايد شناسايي جمعيت هاي آسيب پذير ،تعامل با دست اندر كاران ،طراحي و عملياتي
كردن استراتژي هاي مداخالتي وضعيت هاي گرمايي و اجراي روش هاي تخفيف عوارض () mitigation
در دراز مدت مثل آموزش هاي عمومي ،برنامه ريزي و طراحي اقدامات پيشگيري و مراقبت براي مناطق
شهري و ارزشيابي اثر بخشي  HHWSهمگي از اجزاء برنامه گسترده تر  HHAPهستند.
هر چند يك  HHWSاثر بخش مي تواند از چندين روش برخورد با استرس هاي گرمايي استفاده كند و
بطور كلي طبيعت كار آن با در نظر گرفتن جمعيت محلي  ،سيستم هاي سياسي .و منابع در دسترس
فوق مي كند اما تمام اين روش در بسياري از عرصه ها وجوه مشترك فراواني دارند.
اول آنكه كليه سيستم ها بايد هوا شناسي محلي ،ساختار دموگرافيك و ساختار شهري را بايد مورد
مالحظه قرار دهند .بهمين دليل يك مجموعه يكدست نمي تواند براي تمام مناطق پاسخگو باشد بخصوص
دركشور هايي كه جغرافياي بزرگ و شرايط فرهنگي و آب و هوايي متفاوتي دارند .بعنوان مثال ر امريكا
درسال هاي  1990يك سيستم هشدار براي گرما طراحي شده بود كه هروقت دماي هوا از  41 0Cبراي
 3ساعت متوالي ظرف دور روز متوالي باال رفت هشدار مي كرد .اين سيستم بدليل آنكه معلوم نبو چه
هدفي را ازاعالم هشدار نبال مي كند و خيلي هم وضع هوا را بطور قطعي و با توصيف كامل مور مالحظه
قرار نمي داد مورد توجه قرار نگرفت.
دوم آنكه مقام سيستم ها بايد داراي يك آستانه هشدار مرتبط با پي آمدهاي گرما و سالمت حال حاضر
خود باشن .مكانيسم هاي اعالم هشدار  HHWSبايد در هنگامي كه سالمت انسان در معرض خطر قرار
مي گيرد يكي پس از ديگري و متصل با يكديگر عمل خود را شروع كنند .اين حد آستانه بطور قابل
مالحظه اي از مكاني به مكان ديگر مقاومت بوده و همچنين به حوزه عمل سيستم بستگي دارد .حتي
ممكن است در داخل يك مكان خاص هم متفاوت باشد :بعنوان مثال ارتباط گرما و سالمت دريك مكان
ممكن است در اوايل فصل تابستان خيلي حادتر از اواخر حادتر از اواخر فصل تابستان باشد.
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سوم  :فهرست اصطالحات  HHWSبايد توسط عموم مردم ،دست اندر كاران محلي و تصميم گيرند گان
كامالٌ قابل درك باشد ،بدين لحاظ بايد درسطح ملي يك ترمينولوژي استانارد همراه با شاخص ها و پيام
هاي قابل درك باش تا بدينوسيله به ايجاد ارتباط هرچه بهتر كمك كند .ازاين فهرست ميتوان همچنين
در سطح محلي ،براي گروه هاي مختلف شهروندان استفاده نمود.
چهارم  :تمام سيستم ها بايد با يك برنامه اعالم و اطالع رساني وپاسخ دهي همراه شوند .اين برنامه كه
در كالن خود برنامه برنامه تخفيف ( ) Mitigation planنام دارد شامل خطوط عملياتي است كه توسط
دست اندر كاران ياسازمان هاي متعددي بايد انجام شود ،تعامل آن ها با رسانه ها ،ارائه پيام هاي مناسب
براي عموم كه چه واكنشي الزم است در هنگام مواجهه با گرماي بسيار شديد از خود نشان دهند مي
باشد.
در نهايت كليه اين سيستم ها بايد براي تعيين اثر بخشي اقداماتشان ارزشيابي شوند .اين ارزشيابي ها
الزم است در برنامه ارزشيابي اثربخشي فعاليت هاي تخفيف ( ) mitigationو همچنين مناسب بودن
خود تعيين كننده هشدار ادغام شوند.
چارچوب طراحي سيستم
تصوير شماره  2مراتب تي پيك اقدامات الزم براي طراحي يك  HHWSرا نشان مي دهد اكثر HHWS
ها با برقراري حدود آستانه اي تحمل انسان دربرابر گرما ( Thresholds of huma-health
 ) Toleranceدر شرايط گرماي بسياري شديد شروع مي شود .تجاوز از اين آستانه ها محركي براي
اعالم هشدار و آماده باش است .مشخصه اي كه براي اعالم هشدار بايد مورد استفاده قرار گيرد از محلي
به محل ديگر براساس پاسخ هاي متفاوت محلي به گرماي بسيار شديد فرق مي كند.دربعضي موارد قبل
از طراحي  HHWSارتباط عوارض منفي حاصل از گرماي شديد بر روي سالمت انسان ( مرگ و مير،
بيماري و عوارض آن  ،ساير تأثيرات گرما بر روي بدن ) در طراحي سيستم مورد مالحظه قرار گرفته تا
بتوان درپيش بيني ها اين پي آمد ها را بر آورد نمود .راه هاي مختلفي براي برقراري ارتباط بين شرايط
آب و هوايي و سالمت و دستاورد هاي ثبت و منفي آن وجود دارد.
در بعضي مناطق يك سيستم ويژه و جداگانه تحت عنوان ( ) HHWSوجود دارد كه مسئول ارائه وصيه
ها وهشدارها درشرايط گرمايي است .دربعضي ديگر مسئوليت اين كا ( اعالم هشدار) و توصيه هاي الزم
براي وقايع پيش رو به عهده نظام بهداشتي بوده و  HHWSدردل اين نظام قرار دارد.
پيش بيني هايي كه توسط  HHWSانجام مي شود و روي ابتدايي براي  HHWSو به تبع آن HHAP
است  .در بعضي موراد پيش بيني ها بعنوان يك ورودي (  ) inputدر الگوريتم هايي كه در پي بر
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آورد ميزان تأثيرات منفي آب و هوا برروي سالمت هستند قرار دارد .اگر تأثيرات منفي فراتر از حدي بود
كه قبالٌ در نظر گرفته شده بود و يا وضعيتي بود كه همراه با تأثيرات منفي فراتر از حدي بود كه قبالٌ در
نظر گرفته شده بود و يه وضعيتي بود كه همراه با تأثيرات منفي بر روي سالمت درطي دوره زماني درجه
بندي بو سازمان مسئول ( NMHSيا مركز بهداشت محلي ) بايد اعالم وضع هشدار و آماده باش كند .اگر
چه داده هاي هواشناسي در سيستم هاي مختلف با يكديگر فرق مي كند اما حد آستانه براي همه آن
تعريف شده است .وقتي دما از اين حد فراتر رفت اطالعات الزم بايد دراختيار دست اندر كاران قرار گيرد
تا اقدام الزم انجام شود .معموالٌ دويا سه دسته بندي مختلف براي اعالم وضعيت هشدار وجود دارد :
*وضعيت هشدار  Lowlevelكه به مردم اعالم مي كند گرماي بيش از حد در شرف وقوع است.
*وضعيت هشدار كه به مردم مي گويد وضعيت آب و هوايي براي سالمت آنها خطر ناك شده است.
*وضعيت هشدار شديد و اعالم خطر كه دراين هنگام بايد اقداماتي درسطح جامه همزمان صورت
گيرد
در گليه اين وضعيت ها پيام هاي هشدار بايد به سرعت به مردم و دست اندار كاران مسئول منتقل
شود
معيار تعيين وضعيت گرمايي درسيستم هاي هشدار گرما براي سالمت
وقتي يك سيستم  HHWSطراحي شد بايد يك سري تصميمات متدولوژيك اتخاذ شود .از آنجا كه بسايري از
اين تصميم ها درابتداي امر در سطح يك هر يا يك كشور اجرايي مي شود .طيف روش هايي كه هم اكنون در
 HHWSبكارميرود متنوع است .هنوز تعريف مشخصي براي رخداد گرما ) Heat event ( و موج گرما (
 ) Heat Waveوجود ندارد و بهمين دليل هم روش ويژه اي براي اينكه بتوان پي برد اين اتفاقات چه تأثير
منفي بر سالمت انسان مي گذارند وجود ندارد كه بتوان آن را درسيستم ادغام نمود .سيستم هاي موجود عموماٌ
يكي از چندين روش (  ) Single metricيا ( ) Heat budgeyو Synopticويا روش هاي ديگري را استفاده
مي كنند
روش  ( Single Metricتك معياري )
دراين روش تنها يك معيار يعني درجه حرارت (  ) Tويا فرم تعديل شده اي از درجه حرارت (  ) ATبعنوان رايج ترين
مورد اندازه گيري قرار

مي گيرد .روش  Tيا  ATحداقل در  13كشور بال روس  ،بلژيك  ،فرانسه  ،يونان،
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مجارستان ،لتوني  ،هلند ،لهستان  ،پرتقال ،روماني ،اسپانيا ،سوئيس و انگلستان استفاده مي شود .تمام اين سيستم
ها در ابتد در سطح فدرال شروع شده و كل كشور داراي يك سيستم است ولي آستانه آستانه ها از محلي به محل
ديگر تفاوت مي كنند .تنها استثناء مجارستان است كه فقط شهر بود اپست را پوشش داده است.
در امريكا و كاندا وضعيت فرق مي كند و انواع مختلفي از سيستم ها براساس آستانه درجه گرما (Heat Indek
) ( )HIو رطوبت ( . ) Hcemidexاين سيستم ها از درجه اهميت متفاوتي برخوردار هستند كه بستگي به آب
و هواي محلي و حساسيت به وقايع گرمايي دارد .دربعضي موارد آنها توسط سيستم هاي Synoptic based
جايگزين شده اند و ديگران روش Side by Sideرا انتخاب كرده اند .درايتاليا در بعضي از شهر آستانه هاي مبتني
بر ATبكار مي رود و در بعضي ديگر از مدل هاي Synoptic basedاستفاده مي شود.
راه هاي ديگري نيز براي ادغام درجه حرارت در  HHWSوجود دارد .يكي از سر راست ترين آنها exceedance
(******** ) آستانه حداكثر درجه حرارت درطي يك روز است .دراينجا آستانه ممكن است براساس يك
 (historical ctiticcalكه ميتواند اختياري و بسته به موقعيت تعيين گردد و يا در مقايسه با آنچه قبالٌ در مورد
تأثيرات منفي گرما بر روي سالمت در همان منطقه شده در نظر گرفته شود .آستانه هاي يك روزه Single day
 Thresholdها براي شرايط آب و هوايي خاص انتخاب مي شوند كه طيفي از  38 ocدر يونان دارند .در بعضي
از مناطق گرم مثل آريزوناي امريكا اين ميزان گاهي از  45 ocدرنظر گرفته مي شود.
جايگزين هاي ديگري نيز وجود دارند .در بعضي از سيستم هاي  HHWSبايد حد آستانه براي يك روزه نبوده و
بايد دماي هوا چند روز از حد آستانه عبور كند تا وضعيت ويژه اعالم شود.ر كشور لتوني باي دماي هوا  6روز پشت
سرهم از  27 ocو يا يك روز  33 ocبيشتر شود تا اعالم هشدار شود .در هلند حد آستانه بايد براي  5روز باالتر
از  25 ocيا يك روز باالي  30 ocباشد در پرتقال اين حد  32 ocبراي دو روز در نظر گرفته شده است.
بعضي از كشورها به اهميت اندازه گيري دماي شب هنگام و اعالم وضعيت دماي حداقلي و حداكثري براي اعالم
هشدار در طي شب و روز پرانداخته اند از جمله آنها ميتوان به بلژيك ،كانادا ( مونترال) انگلستان ،فرانسه ،لهستان
و اسپانيا نام برد كه در حد استانه اي دارند ( شب و روز )  .حد آستانه حداقلي ( شب هنگام ) از  15 ocتا

oc

 28در انگلستان و  28 ocتا  41 ocدر اسپانيا در نظر گرفته شده اند در بوداپست متوسط درجه حرارت براي
 24ساعت در نظر گرفته مي شود .درهمه اين كشورها بايد در جه حزارت هاي تعيين شده چند روز پشت سرهم
از حد آستانه عبور كند تا اعالم وضع هشدار شود.
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در بعضي از سيستم هاي  HHWSعالوه بر آستانه هاي درجه حرارت يكي از معيارهاي  ATرا نيز بكار مي
گيرند  ATيك متغير است كه عالوه بر درجه حرارت فاكتور هاي هواشناسي ديگري را هم در مظر مي گيرد كه
شايع آن ها ميزان رطوبت است  .اين معيار بخصوص در مناطقي از دنيا كه رطوبت هوا از منطقه اي به منطقه
ديگر تفاوت مي كند خيلي اهميت دارد زيرا اندازگيري درجه حرارت به تنهايي نميتواند نشانگر مناسبي براي
تصميم گيري باشد AT .در سراسر ايتاليا بكار مي رود و از منطقه اي به منظقه ديگر آن كشور تعديل مي شود
 ATدراستراليا هم در بعضي مناطق استفاده مي شود حد آستانه در استراليا  35 ocتا  37 ocبراي دو روز متوالي
است.
HIروش ديگري است كه طي آن عالوه بر درجه حرارت و رطوبت ،سرعت باد را اندازه گيري و اگر مي كند و كه
براساس متدو لوژي Synopticنبوده و در سراسر امريكا و سوئيس استفاده مي شود .در امريكا حد استانه رسمي
براي حداقل ( شب هنگام  27 ocو براي حداكثر (روز هنگام  41 oc ) .در نظر گرفته شده است .البته هرايالت
حق دارد اين ميزان ها را تعديل كند.
دركانادا از روش  Humidexاستفاده مي شود كه در تمام مناطق كاندا بكار مي رود و از متدولوژيSynptic
استفاده نمي كند در اينجا  40 oc Maximum Humidبراي دو روز متوالي تعيين شده است.
آينده سيستم هاي موجود هشدار گرما و سالمت
شرايط آب و هوايي مرتب در حال تغيير بوده و بهمين دليل احتمال افزايش رويداد امواج گرمايي بسيار محتمل
است  .برقراري سيستم  HHWSبعنوان يك استراتژي سياست بهداشتي بسيار مهمي بوده و ميتواند آثار سوء
ناشي از امواج گرمايي را تخفيف دهد.
 HHWSبراساس ارتباط شناخته شده اي كه بين درجه حرارت محيط و وقايع سالمت وجود دارد ساخته مي شود
بهمين دليل هميشه بايد ثبات اين ارتباط به رغم هر گونه تغيير الگوي اب و هوايي بايد مورد مالحظه قرار گيرد.
هميشه فرض برآن است كه مردم با شرايط آب و هوايي خو مي گيرند .اين امر تنها به خاطر وجود سيستم
 HHWSنيست بلكه  ( acclimatizgationانطباق فيزيولوژيك) هم درآن دخالت دارد .چندين عامل خطر
فردي و اجتماعي – اقتصادي ( عالوه بر تغييراتي كه به مروزمان بدنبال در معرض گرما قرار گرفتن رخ ميدهد)
وجود دارند كه ممكن است ظرف ده هاي آينده دچار تغيير شوند بنابراين الزم سيستم هشدار نيز در رابطه با اين
تغيييرات خود را انطباق دهد و به همان نسبت هم الگوهاي آسيب پذيري تغيير مي كنند .سيستم هشداري كه
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براساس حداقل و حداكثر ميزان درجه حرارت به صورت سنتي طراحي شده در مناطق گرمتر تعداد هشدارهاي
بيشتري دار و به همين دليل مردم كمتر به هشدار هاي آن توجه مي كنند و به مرور ارزش خود را دست مي دهد
اما اگر سيستم موجود  HHWSمورد بازنگري قرار گرفته و آستانه هاي آن تغيير كنند ،هم پاسخگو تر بوده و هم
جان عده بشتري از مردم را حفظ خواهد كرد.
موضوع ديگر تهويه هوا است .با افزايش درجه حرارت استفاده از دستگاههاي تهويه هوا هم در كشورهايي كه
استطاعت دارند بيشتر مي شود و خطر بيماري هاي ناشي از گرما زدگي هم به تبع آن كاهش مي يابد كساني
كه به وسايل تهويه هوا دسترسي نداشته و امكان اصالح وضع خانه خود را هم ندارند و همچنين كساني كه
دربيرون از خانه و در فضاي باز كار مي كنند كماكان آسيب پذير بوده و ممكن است منازل بهتر مي شود بديهي
است كه آسيب پذيري كمتر مي شود.
در بعضي از سيستم هاي  HHWSرويداد هاي بزرگ گرمايي باعث مي شوند تا روش هاي اعالم هشدار مورد
بازنگري قرار گيرند .وقتي اعالم هشدار مي شود مجموعه اي از مداخالات تإثير گذار بايد آغاز شود ،اما هيچكدام
ازاين اقدامات باعث نمي شود پيش بيني ها در مورد مرگ و مير و يا تعداد بيماران و عوارض ناشي از گرما زدگي
تغيير نمي كند چون معلوم نيست اين كار سيستم تا چه اندازه تأثير گذار باشد هشدار هاي كيفيت هوا چه با
هشدار هاي مربوط به گرما تركيب شده و يا نشوندبايد مورد مالحظه قرار گيرند .احتمال اينكه درطي رويدادهاي
گمايي ميزان هاي اوزون افزايش يابد بسيار زياد است شواهدي نيز وجود دارد كه نشان مي دهد درجه حرارت
هاي باال و افزاي ميزان اوزون در بيشتر شدن موارد مرگ و مير اثر هم افزايي بر يكديگر دارند اما با وجود سيستم
هشدار براي گرما اغلب اين مشكل رگروه هاي مختلف درمعرض خطر تقريباٌ قابل خل است .هر چند هشدار هاي
مربوط به گرما مشكل افراد سالمند و نحيف را كه كمتر در بيرون از منزل به سر مي برند تا حدودي برطرف مي
كند اما چنانچه اين افراد به مدت طوالني بيرون از خانه باشند حتي در شرايطي كه ميزان اوزون پائين است بازهم
ميتواند براي آنها خطر آفرين باشد .هر چند هشدار هاي گرما درپي آن هستند كه رفتارهايي را كه ميتواند فرد را
درمعرض خطر قرار مي دهند به حداقل برسانند اما بعضي از هشدار هاي مربوط به اوزون هم خيلي اهميت دارند
يكي از آنها رانندگي با وسايل نقليه اي است كه اوزون توليد مي كنند .بعضي از سيستم هاي هشدار هم هستند
كه مردم را ممكن است دچار سردرگمي كنند .يكي ازآن ها سيستم هشدار در مورد اشعه ماوراء بنفش () UV
است كه در مواقعي كه اين اشعه افزايش مي يابد اقدام مي كنند و مردم نمي دانند روزهايي كه ميزان اين اشعه
افزايش مي يابد چه بايد بكنند .درحال حاضر سيستم هاي  HHWSترجيح مي دهند با سيستم هشدار كيفيت
هوا  Air Quality Warningيكي نشوند اما تصاوير نشان مي دهد تركيب شدن آنها با يكديگر اثر هم افزايي
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داشته و ممكن است در آينده اين تفكر تغيير كند  .اين احتمال وجود دارد كه تأثير گرما و كيفيت پائين هوا
برروي سالمت و ابسته به شرايط آب و هوايي يا محلي (  )Locationباشد و بنظر مي رسد ادغام برنامه كيفيت
هوا در هشدار هاي گرما در بعضي محل ها ارزشمند و درجاي ديگر چنين نباشد.
عليرغم گام هاي بلندي كه براي راه اندازي سيستم هاي پيشرفته  HHWSبرداشته شده اما هنوز نقاط ضعف
زيادي در آن ها باقي است كه بعضي ديگر چنين نيستند بعنوان مثال هيچ سيستمي كه دقيقاٌ بتواند ميزان پي
آمد هاي منفي گرما برروي سالمت را مثل ميزان مرگ و مير ،پيش بيني كند وجود ندارد ،بخاطر آنكه عالوه براين
تعدادي متغير ديگر غير از هواشناسي و ساير عوامل مداخله كننده هم هستند كه بر روي ميزان مرگ تأثير مي
گذارند.
البته بايد دانست اين تنها سيستم هاي  HHWSنيستند كه تالش مي كنند تابرنامه هشدار سريع متبني برتغييرات
آب و هوايي داشته باشند برنامه هاي ديگري مثل تماس با اشعه

UVو برنامه هاي كنترل بيماري هاي منتقله

از طريق ناقلين هم از اين فرصت ها استفاده مي كنند تا كنون كار خاصي .براي طراحي هشدار هاي ويژه براي
گروه هاي پرخطر مثل افراد مسن ،چاق بيا بچه هاي خيلي كوچك صورت نگرفته است  .هر چند هميشه ذكر مي
شود اين افراد نسبت به مشكالت مربوط به گرما حساس تر هستند اما سيستم ها به گونه اي طراحي شده اند كه
به مردم در مفهوم عام آن مي پردازند به همين دليل بعضي از  HHWSبرنامه ريزي كرده اند تا توجه خود را
معطوف گروه هاي هدف كنند  .بعنوان مثال مناطق بياباني جنوب غرب امريكا مردم فقير براي مقابله با گرما فقط
به كولر هاي آبي دسترسي دارند اين نوع كولرها شايد براي هواي خشك مناسب باشند اما درهواي با رطوبت ياال
تأثيري ندارند و اقدام شده تا سيستم بتواند در مقاطع زماني خاص به مردم اطالع دهد كه استفاده از كولر آبي
درچنين شرايطي بي تأثير است.
خالصه
هدف كلي HHWSآگاه ساختن تصميم .گيرند گان در مورد خطرات قريب القوع هواي گرم براي اجراي هرچه
سريع تر توصيه هايي است كه براي پرهيز از پي آمد هاي شرايط آب و هوايي بسيار گرم بر روي سالمت الزم
است انجام شود HHWS .بطور معمول از اجزاي مختلفي شامل پيش بيني وضع هوا ،روشي براي ارزيابي تأثير
وضع آب و هواي گرم در آينده بر روي سالمت درابعاد مختلف ،تعيين آستانه هاي گرماي زدگي براي اقدامات
الزم ،سيستمي براي اعالم هشدار و اقدامات الزم جهت ارتباط با مردم و مسئوالن و همچنين گروه هاي هدف در
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مورد طول مدت زمان موج گرما و شدت آن و همچنين ارتباط با سازمان هاي دولتي در مورد بشدت گرما و تأثير
آن برسالمت تشكيل شده است.
 HHWSدرحقيقت بخشي از يك برنامه بزرگتر و جهت عنوان  HHAPكه نه تنها  HHWSبلكه همچنين آموزش
و افزايش آگاهيها  ،آمادگي دربرابر موج گرما ،راهنمايعمل پرهيز ازگرما ،حاكميت خطر گرما برنامه ارتباطي ،يك
برنامه ارزشيابي ،نظام مراقبت موج گرما و توصيه هاي الزم براي اخذ استراتژي هاي درازمدت براي كاهش خطر
را شامل مي شود .ساختار  HHWSدر شهرهاي ،مناطق و كشورهاي مختلف متفاوت بوده و بستگي به منابع
انساني و فني اشته و معموالٌ در هر منطقه ارتباط بين سالمت و گرما اختصاصي براي همان منطقه مي باشد.
درپايان بايد گفت وقتي وارد عرضه HHWSو طراحي سيستم هشدار مي شويم انواع مختلفي از بايد و نبايدها (
درآموخته ها و تجربيات كساني كه دراين زمينه كاركرده و يا به برقراري سيستم هشدار سريع براي طيف وسيعي
از موضوعات اجتماعي چاره انديشي نموده اند) برخواهيم خورد كه هريك ازآن ها براي دولت ها و تصميم
گيرندگان مي تواند كمك كننده باشد
ارتباط با دست اندر كاران و مردم جامعه و ارائه اطالعات و هشدار هاي مربوط به گرما به آن ها
پيام هاي كليدي
 اعالم هشدار فرايندي جهت آگا ه سازي مردم در مورد خطري كه هم اكنون در حال رخ دادن بوده و
يا بالقوه ممكن است رخ دهد راه هاي اعالم هشدار و ارتباط با مردم يكي از مهم ترين تعيين كننده
هاي موفقيت سيستم  HHWSبعنوان بخشي از برنامه  HHAPاست.
 ضروري است خطرات قريب الوقع موج گرماي غير عادي بطور دقيق تبين شده و دراختيار گروه هاي
هدف قرار گيرد.
 پيام هاي هشدار الزم است تركيبي از جمالت كامالٌ شفاف و بدون ابهام باشند.
 يك برنامه ارتباطي خوب و درست براي ارتباط عمومي همراه با استراتژي هاي مناسب براي مداخالت
مربوط به گرما كه در حقيقت جزئي از برنامه كالن  HHAPاست بايد درست باشد.
 آگاهي از عوامي كه تعيين كننده پاسخ مردم نسبت به هشدار هاي اعالم شده هستند ميتواند به طراحي
و اجراي استراتژي هاي ارتباط و آموش هم در  HHWSو هم در كمك  HHAPفراواني بكند.
 پيام ها بايد با كمك و همراهي سازمان ها و جوامع مختلف ( نظام سالمت – هواشناسي و  )000تهيه
شود.
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همانطور كه گفته شده منظور از طراحي سيستم  HHWSآن است هنگامي كه احتمال وقوع موج گرمايي
مي رود بخصوص در شرايط گرمايي شديد آسيب هاي آن بر روي سالمت را به موقع كشف و مورد ارزيابي
قرار دهد .بنابراين سيستم هاي  HHWSدر حقيقت نقطه شروع مجموعه اي از فعاليت هايي هستند كه
تعداد كساني را كه دربرارب آسيب هاي بالقوه امواج گرمايي بسيار شديد اقدام مناسب و به موقعي انجام مي
دهند به حداكثر برسانند .يكي از اين فعاليت ها ارتباط با مردم و ارائه هشدارهاي الزم در مورد رويداد قريب
الوقوع موج گرما به دست اندر كاران و مردم است .هشدار فرايندي است كه طي آن مردم را در مورد خطرات
بالقوه ناشي از گرما و آنچه در شرف وقوع است آگاه مي سازند ،ازاين رواين هشدار ها و ارتباطات تعيين
كننده هاي حياتي مئوفقيت سيستم هاي  HHWSبعنوان بخشي از  HHAPهستند .اين بخش ،اجزاء هشدار
و عوامل مرتبط با يك برنامه ارتباطي مؤثر و انتشار هشدار هاي واطالعات مربوط به گرما و انتشار هشدار ها
و اطالعات به گرما را مورد مالحظه قرار مي دهد.
اجزاء هشدارها
ضرورتهاي اعالم هشدار
مردم انتظار دارند براي هر پديده طبيعي كه بتوانند زندگي و اموال و دارايي هاي آن ها را به خطر بيندازد
به موقع آگاه شوند و بدانند چگونه از خود و دارايي هاي خود مراقبت كنند.وقتي گرما بشدت افزايش پيدا
مي كند خطرات ناشي از هواي بسيار گرم و موج گرما و چگونگي پاسخ به آن بعنوان استراتژي پيشگيري از
موج گرما با استفاده از اطالعات بدست آمده از  HHWSو  HHAPبايد اطالع رساني شوداعالم هشدار در
زمان مناسب باعث مي شود اقدامات مناسبي بسته به نوع و شدت هشدار اتخاذ شود .اعالم چنين هشدار
هايي بستگي به شدت و اضطراري بودن آنها دارد .اين هشدارها به منظور آگاه سازي مردم به گونه اي كه
بتواند توجه آنها را بشدت جلب كند صورت مي گيرد .هشدار هاي مربوط به گرما همانند ساير هشدار هاي
هواشناسي معموالٌ وقتي اعالم مي شوند كه پيش بيني شود گرماي هوا از شاخص هايي كه قبالٌ تعيين شده
بود فراتر برود و بدينوسيله اطالعات به روز شده و اگر الزم باشد بعضي اقدامات در اولويت قرار گيرد.
تصميم گيري در مورد اعالم هشدار
اعالم به موقع هشدار يكي از چالش هاي با درجه اول اهميت براي نظام سالمت كشور و استانها و شهرستانها
است .پاسخ به اين چالش نيازمند درك درست و كامل از بسياري عوامل تأثير گذار براي تصميم گيري موفق
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در اعالم هشدار دارد .اين عوامل شامل (آگاهي از مدل هاي مفهومي و شرايط جوي دارند كه شرايط آب و
هوايي را خطرناك مي سازند و همچنين تجربه تفسير اطالعات خاصي كه از رادارها ،ماهواره ها و سير دستگاه
هاي اندازه گيري وضع آب و هوا بدست مي آيند مي باشد اما تنها به اين ها محدود نمي شود .تصميم گيري
درست در مورد مديريت هر گونه تغييرات خطرناك آب و هوايي به عوامل متعددي بستگي دارد .آگاهي از
وضعيت ،پيش بينمي آنچه ممكن است به وقع بپيوند و نقش مهمي در تصميم گيري دارد .مضافاٌ براين بايد
در نظر داشت چنانچه شرايط تغيير كند چقدر در مورد پاسخ دهي حسايت وجود دارد .اساسي ترين بخش
تصميم گيري در مورد اعالم هشدار برنامه اي است كه طي آن شرح وظيف كاركنان بخش هاي تصميم گيري
ر مورد اعالم هشدار برنامه اي است كه طي ان شرح وظيفه كاركنان بخش هاي مختلف را تعيين مي كند و
براي اين منظور بايد آنها تعليمات الزم را فرا گرفته و تمرين كرده باشند .ساير اجزاي اين برنامه كه بايد
كاركنان عملياتي از آن كامالٌ آگاه باشند وجود اطالعات تماس با كاركنان ،مسئوالن كليدي تصميم گيرنده،
رسانه ها  ،جزئيات هشدار ،وفور رويداد و روش هاي انتشار آن مي باشد.
محتواي هشدار
محتواي هشدار اصلي يك پيام هشدار براي راهنمايي مردم و هدايت آنها براي اخذ تصميم هاي درست براي
حفظ جانشان اهميت حياتي دارد .جمالتي كه براي اعالم هشدار بكار مي رود نيز براي اثر بخش بودن خدمات
فوق العاده مهم هستند مهم ترين نكاتي كه بايد در چنين شرايطي به خاطر سپرده شوند.
عبارتند از:
 -1تعريف روشن اجزاي پيام
 -2ساده بودن پيام ها
 -3مالحظه جوانب مختلف پيام و اينكه براي چه كساني ارسال مي شود و شرح اقداماتي كه بايد انجام شود.
 -4اولويت بندي دستورات براساس اهميت آنها
 -5استفاده از زبان ساده و واضح
 -6پيام بايد حتماٌ همراه با توصيه هاي الزم باشد.
 -7كوتاه بودن پيام براي خبر نگاران نبايد باعث شود از محتوا خالي شود.
آنچه از مردم انتظار مي رود انجام دهند نيز فوق العاده مهم است .يك پيام هشدار اثر بخش بايد به مردم
راههايي را كه باعث حفظ جان آنها مي شود شامل اصول ايمني و دستورالعمل هايي كه بايد انجام دهند
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نشان دهد .اين پيام ها بايد مشتركاٌ با موفقيت مديران حوادث و باليا تهيه شده و تنظيم شده باشند .پيام
بايد به نحو مؤثري خطري كه جان مردم را تهديد مي كند شرح داده و راههاي حفظ جان را به آنها به سادگي
نشان دهد .اما نبايد به گونه اي باشد كه مردم آن را انكار كنند يابد تفسير كنند .نبايد باعث شود كه مردم
به خرافات و افسانه ها روي آورده و برداشتها ي نادرست ازخطر داشته و آسيب ببينند
زبان
بايد مراقب بود پيام براي آنكه تأثير گذار باشد زبان و ادبيات مناسبي براي درك هر چه بهتر مردم محلي
داشته باشد .فرهنگ دريافت كنندگان پيام مورد مالحظه قرار گيرد .هستند نه تنها بايد به زبان اصلي كشور،
بلكه درصورت لزوم به زبان هاي محلي باشد .استفاده از ترمينولوژي هاي فني و سخنان دست و پا بشكسته
بستگي به آكاهي از درك مردم وارد اما قطعاٌ ا كاربرد لغات و مطالعات فني پيچيده بايد پرهيز شود .بديهي
است با دست اندر كاران و تصميم گيرندگان بايد با ادبيات ديگري صحبت كرد.
شاخص هاي اعالم هشدار
شاخص ها و آستانه هاي اعالم هشدار بايد بعنوان بخشي از سيستم هشدارتعريف شود  .اين آستان ها وقتي
از حد انتظار تجاوز كردند بالفاصله بايد هشدار مورد مالحظه قرار گيرد .شاخص ها و استانه ها ممكن است
از منطقه اي به منطقه اي ديگر در دنيا وحتي در داخل يك كشور فرق داشته باشند .وفور تجاوز از حد آستانه
نيز فاكتور ديگري است كه بايد در هنگام انتخاب آنها در نظر قرار گرفته شود .بعنوان مثال دربعضي از كشور
ها درطي تابستان دماي باالتر از  40 0cامري عادي است اما همين دما در بعضي ديگر از كشور هايي كه
دمايي معتدل دارند امكان دارد چالش هاي جدي براي كساني كه آمادگي الزم را دربرابر آن ندارند ( هم
مردم و هم مسئولين) ايجاد كند.
انتشار پيام هاي هشدار براي مردم
انتشار مؤثر پيام ها و ارتباط با مردم
پيش بيني ها و اعالم هشدار ها محصوالتي هستند كه عمر بسيار كوتاهي داشته و بايد به سرعت در دسترس
عموم قرار گيرند تا ارزش داشته باشند .وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول در سطح ملي مسئول تأمين منابع
براي اين اقدام بوده و هر چه امكانات آنها بيشتر باشد و تكنولوژي هاي مناسب تري در اختيار داشته باشند
طبيعي است كه اين اقدام تأثير گذار تر خواهد بود .هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي درحال
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توسعه اين تكنولوژي در حال پيشرفت بوده و دسترسي به آن امكان پذيرتر مي شود .سئوال اين است كه
اين اطالعات چگونه از مؤثرترين راه دراختيار مخاطب قرار گيرد .براي انجام مؤثر اين اقدام نياز به پرسنل
كارآزموده براي تهيه و ارائه اطالعات از طريق رسانه هاي مختلف مي باشد .هشدارها و پيش بيني ها نه تنها
بايد قابل درك بوده بلكه همچنين الزم است جاذبه كافي داشته باشند تا تنها براي استفاده كننده جاذبه
داشته بلكه در او براي خواندن ،گوش دادن و ديدن پيام هايي كه آموزش مي دهند چه بايد بكند ايجاد انگيزه
كند .براي اين كار پرسنل شاغل دراين قسمت بايد مهارت هاي ارتباط را ازطريق طي دوره هاي آموزشي
ويژه فرا گرفته باشند ارتباط با رسانه ها و روزنامه نگاران هم اهميت ويژه اي دارد.
استفاده از رسانه براي انتشار پيام
عرصه ارتباط سودمندي ها و اشكاالتي دارد .بيشترين ارتباط با مردم با رسانه ها از طريق راديو و تلويزيون
بخصوص در وضعيت هاي اضطراري براي دريافت پيام هاي هشدار است .در شرايط اضطراري راديو بيشترين
مخاطب را دارد حال آنكه تلويزيون دراين رابطه ممكن است مخاطب كمتري داشته باشد ولي پيام هاي
تصوير طبيعي است تأثير بيشتر خواهد داشت  .روزنامه ها هم بسيار تأثير گذار هستند و ميتوانند آموزش
هاي نوشتاري و تصويري را بعهده داشته باشند اما براي ارائه هشدار هاي فوري مناسب نمي باشند.
عالوه بر رسانه هاي عمومي استفاده از فضاهاي مجازي و اينترنت براي اعالم پيش بيني ها و وضعيتهاي
هشدار جايگاه ويژه اي دارد زيرا ميتوان آخرين اطالعات را به آساني و درسطح گسترده در اختيار مخاطبين
قرار داد اطالعات خام ،پيش بيني ها ،هشدار ها و اطالعات آموزشي ميتواند از اين طريق به آساني در دسترس
مردم قرار گيرد .پيام هاي تصويري كه از اين طريق منتشر مي شوند جاذبه هاي زيادي دارند .درجايي كه
الزم باشد ميتوان از اين طريق و تهيه  Pass Wordيك سري پيام اختصاصي رابراي تعدادي از كار بران
ويژه ارائه كرد .دربعضي ازسيستم ها امكاناتي فراهم شده تامردم بتوانند دسترسي مستقيم به مسئوالن و
دست اندر كاران داشته باشند اما اين شكل ارتباط اشكالي كه دارد حجم بسيار زيادي پيام ارتباطي در
وضعيت هاي اضطراري دريافت مي شود كه پاسخگويي به آنها را دشوار مي سازد .استفاده محدود مثل خطوط
 Hot- lineفرصت ارتباط درشرايط اضطراري براي مخاطبين خاص ( مثل مديران شرايط اضطراري ) را
فراهم مي آورد .اطالعات آب و هوايي را ميتوان حتي از طريق پيام هاي تلفني (  ) SMSدراختيار افراد خاص
قرار داد.
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سسيستم  Pagingروش ديگري است كه فرصت ارائه پيام ها و هشدار هاي سريع را فراهم مي كند ،وحتي
بصورت  Wirelessميتوان از آن استفاده نمود .پيام كوتاه  SMSيكي از روش هاي مدرن و سريع اطالع
رساني هستند كه استفاده از آنها خيلي رايج است.
كنفرانس ها و نشست هاي خبري نيز تأثيرات بسيار زيادي در اعالم وضعيت هاي آب و هوايي دارد .مشكلي
اساسي استفاده از همه اين روش ها تأمين هزينه هاي انها و شرط انتخاب مقرون به صرفه ترين آن براي
سيستم است بطور معمول مقرون به صرفه ترين و كاراترين روش تكنولوژي هاي براي اعالم پيش بيني ها
و هشدار ها هستند.
تكامل تكنولوژي هاي ارتباطي و تكنولوژي هاي نوين
ت كنولوژي هاي ارتباط به سرعت در حال توسعه هستند و طبيعي است كه به سرعت هم در همه عرصه ها
از جمله تهيه اطالعات مربوط به آب و هوا ايجاد تقاضا مي كنند .اين پيشرفت ها بدنبال خود انتظاراتي را هم
در پي خواهند داشت كه بعضي از آنها در عرصه سالمت است .اين اقدامات منجر به برقراري e-Health
بعنوان يك ابزار مقرون به صرفه و امن براي استفاده از اطالعات و ايحجاد ارتباط در عرصه ارائه خدمات
سالمت ،نظام مراقبت سالمت ،سواد سالمت ،آموزش ،آگاهي و تحقيق شده است .سازمان جهاني بهداشت
هم ازسال  2005تاكنون بر روي برقراري سيستم هاي الكترونيك در عرصه اطالعا رساني هاي مربوط به
سالمت به عموم وئارتقاي سيستم هاي موجود براي ظرفيت سازي و تقويت نظام هاي مراقبت و پاسخ سريع
به بيماري ها و همه گيري ها و وضعيت هاي اضطراري تأكيد كرده است.
طراحي ،بسته بندي و ارائه خدمات اطالعات آب و هوايي
پيام هايي كه از طريف  SMSارسال مي شوند روش كارآمدي براي ارائه خبرهاي كوتاه و به هنگام از طريق
تلفن هاي موبايل براي استفاده كننده گان در هنگام نياز و يا درشرايط اضطراري هستند .ارتباط از طريق
موبايل امكان انتقال و دريافت پيام هاي تصويري ،صوتي و نوشتاري را همانند يك تلويزيون فراهم مي كند
استفاده از انواع مختلف تلفن موبايل براي دريافت اطالعات آب و هوايي از طريق ماهواره را فراهم كرده و
اين امكان روز به روز بيشتر مي شود و به همين ديل الزم است :
 -1پيام هاي هشدار آب و هوايي تا آنجا كه ممكن است فشرده و كوتاهتر باشد ( بخصوص هشدارهاي مربوط
به موج گرما)
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 -2اطالعات بايد براي زمان و مكان اختصاصي باشد.
درجهت تسهيل ارائه اطالعات آب و هوايي ،نسل جديد ابزار موبايل ،استاندارد هاي جديد براي داده ها و
پروتكل ها و همچنين بسته بندي هاي جديدي براي داده ها با كارايي بيشتر الزم خواهد بود .يكي از نمونه
هاي قابل ذكر اشاره ،استفاده از  ) XML ( Extesible Markup Languageبعنوان يك Open
 Standardبراي تبادل اطالعات بين سيستم هاي كامپيوتري مختلف فراتر از اينترنت مي باشد.
Web-Serviceنيز تكنولوژي كامپيوتري ديگري است كه از طريق اينترنت مشابه  XMLدر بسياري از
مناطق در دسترس قرار گرفته و با استفاده از آن ميتوان دلده ها را تبادل نمود و اساس آن استفاده از مدل
استفاده از  Client- Serverاست .
محتواي اطالعات هواشناسي موضوعي بسيار اساسي بوده و ميتواند و فرصت هاي جديدي براي ارتقاي برنامه
فراهم كند سيستم هاي جديد ارتباطي ازارائه اطالعات ويژه براي بعضي گروه ها و افراد خاص كه الزم است
به سرعت و از طريق آموزنده از چنين امور مهمي مطلع شوند حمايت مي كند از طريق اين سيستم ميتوان
پيام را بصورت ساده و قابل فهم مورد استفاده قرار داد اما محدوديت اينگونه اطالعات تفسير آن ها بخصوص
اطالعيه هايي كه از قطعيت الزم برخوردار نبوده و معلوم نيست چگونه بايد با آن ها برخورد شود مي باشد.
هماهنگي با استفاده كنندگان
بايد با همه بخش هايي كه اطالعات هواشناسي را استفاده و دنبال مي كنند و كساني كه وظيفه همانگي بين
بخشي را به عهده دارند براي اثر بخشي هر چه بيشتر اين سيستم هماهنگي هاي الزم صورت گيرد .براي
اطمينان از اينكه هشدار اعالم شده مؤثر واقع شود بايد در داخل جامعه اي كه درمعرض خطر قرار گرفته و
همچنين با رسانه ها هماهنگي بعمل آيد .سيستم هاي اعالم هشدار براي آنكه حداكثر اثر بخشي را داشته
باشند بايد به سازمان هاي مسئول براي اقدامات پاسخ دهي وصل شوند .اين امر نه تنها در سطح محلي بلكه
درسطح كشوري بايد انجام شود  .كليد موفقيت درگير شدن مردم محلي و حمايت قوي از امر هماهنگي
توسط مسئولين ورهبران سياسي است .وقتي درمورد يك رويداد آب و هوايي نگراني وجود دارد جريان منظم
اطالعات هشداري قابل اعتماد و قدرتمندي براي عموم  ،رهبران سياسي  ،مسئولين رسمي و مركزي كه
هريك به نوعي درگير آن هستند ضرورت حياتي دارد.
هماهنگي با جامعه در معرض خطر
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وزارت بهداشت و بخشي از آن كه در رابطه با ايجاد امادگي در برابر مخاطرات آب و هوايي مسئوليت دارد
بايد برنامه وضعيت هاي اضطراري تهيه كند كه بدقت با ساير سازمان هاي مسئول كه در شرايط اضطراري
وظايفي به عهده دارند هماهنگ شده باشد .اين برنامه بايد بطور منظم به صورت عملياتي وتمرين شده درايد
تا اطمينان حاصل شود هريك از اعضاء از مسئوليت هاي خود كامالٌ آگاه هستند و اجزاء تكنولوژيكي برنامه
هم كامالٌ عملياتي شود و كامالٌ با برنامه وضعيت هاي اضطراري كشور همخواني داشته باشد .تجربه بسياري
كشورها نشان مي دهد براي طراحي اين سيستم بايد زمان گذاشته و تالش جدي صورت گيرد .نگهداري اين
سيستم و تمرين براي تهيه يك برنامه شرايط اضطراري بدون شك هنگامي كه يك وضعيت اضطراري واقعي
رخ مي دهد دستاوردهاي اساسي به همراه خواهد داشت.
يكي از چالش هاي بسيار مهم حفظ و نگهداري يك جرين منظم و توانمندي و واقعي اطالعات ا ** در طي
رويار هاي فاجعه انگيز است  .حتي درجايي كه سيستم هاي ارتباطي كار آمدي وجود دارد اين چالش وجود
دارد .اين چالش عمدتاٌ بدليل مشكالتي است كه سر راه جمع آوري و تائيئ اطالعات و يا هماهنگي با ساير
بازيگران درگير در پاسخ دهي در شرايط اضطراري وجود دارد .اين مشكالت باعث تأخير در اعالم رسمي
چنين وضعيت هايي دراثر خالء اطالعاتي مي شود  .اين خالء ممكن است توسط شخصيت هاي رسانه اي و
صاحبنظران بيروني كه تحت فشار درهنگام ارائه توصيه هاي خود تحت فشارهاي كمتري قرار دارند و هيچ
توصيه اي را اهم نمي پذيرند پر شده و درنتيجه باعث گيج شدن مردم شوند.
هماهنگي با رسانه ها
براي اعالم و انتشار به موقع و صحيح هشدار هماهنگي با رسانه ها اهميت اساسي دارد .رسانه ها معموالٌ
براي بدست آوردن زود هنگام ترين خبرها در رقابت با يكديگر قرار دارند .براي تسهيل اين رقابت ارتقاء پيام
هاي با ثبات ميتوان يك كنفراني مطبوعاتي برقرار نمود و يا از  Hot-Lineهايي كه دسترس خروجي و
رسانه ها قرار دارند استفاده كرد .توافق با رسانه ها درطي جريان هاي هواي بسيار گرم و امواج گرمايي بسيار
مهم است ،بهمين دليل:
 -1هشدار ها نبايد تا وقتي دريك فرمت خاص قرار تنگرفته اند منتشر شوند.
 -2هشدار ها بايد تا آنجايي كه ممكن است هر چه سريع تر و درصورت امكان كلمه به كلمه مستقيماٌ در
دسترس عموم قرار گيرند.
 -3هشدار ها بايد تا وقتي تاريخ انقضاي آن ها به پايان نرسيده منتشر شوند.
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 -4بايد از كساني كه اين پيام ها را مي بينند يا مي شنوند خواشته شو هرگونه وضعيت هاي آب و هوايي را
پايش كنند.
رسانه ها زندگي روزانه مردم و خطراتي كه آنها را تهديد مي كند رصد مي كنند
براي تمرين ارتباطات هنگام ( ) Risk Communi cationاين كه يك رسانه چه موضوع را دنبال مي كنند و
چه تصويري از رفتاري هاي مردم ارائه مي نمايد سئوال كليدي محسوب مي شود  .تحقيات نشان مي دهد خطرات
مختلف مي توانند الگوهاي اختصاصي متفاوتي داشته باشند و درك آنها و پاسخ دهي به ان ها فوقالعاده مه است
 .به اين موضوع اغلب  ( Risk Signatureاثر و شواهد خطر) خطر اطالق مي شود كه ممكن است مدم در
عمل و در شرايط ويژه اي ممكن است فلسفه ايجاد ان و تأثيرات منفي اجتماعي هر خطر را به درستي بفهمد.
رسانه نقش مهمي در ترسيم برداشت هاي مردم دارد  .رسانه بايد به عنوان آينه برداشت هاي عموم در نظر گرفته
شده و بتوانند نقش تأثير گذار در برداشت عامه داشته باشد .تجزيه و تحليل سيستماتيك اين دو عملكرد مي تواند
باعث شود در فرايند سياستگزاري ذخيره اي از برداشت مردم از خطر وجود داشته باشد.
گاهي اوقات خطر يك فاجعه بزرگ وجود دارد كه ممكن است با واكنش هاي شديد ترس همراه باشد دراين موارد
بايد نه تنها نگران سالمت عمومي بلكه وضعيت اقتصاد و صنعت نيز بود خسارت هاي اقتصادي حاصل از واكنش
هاي بيش از حد متعارف و يا نابجا ميتواند عظيم بوده و حتي جان انسان ها را به خطر بيندازد .اغلب پاسخ
مديريت خطر تا حدود زيادي بستگي به پوشش رسانه اي موضوع دارد و خطر واقعي براي سالمت مردم كمتر
مورد مالحظه قرار مي گيرد.
پايش رسانه ها
در جوامعه مدرن رسانه هاي عمومي نماينده يكي از مهمترين وسايل ارتباطي بين دولت و شهروندان وبين توليد
كنندگان اطالعات و استفاده كنندگان از آن هستند .رسانه هاي عمومي براي نمايش موضوعات و مشكالت و
جلب توجه عامه مردم به آنچه ممكن است موجب جلب عالقه و يا نگراني آنها شود تالش مي كنند رسانه براي
ارتباط و ارائه اطالعات به مردم درطي امواج شديد گرمايي مي تواند نقش حياتي داشته باشد .ارتباط رسانه اي در
مورد سالمت و محيط زندگي هنوز هم يكي از عرصه هايي است كه درآن كار ضعيفي صورت گرفته و بهمين دليل
درجلب حمايت مردم ناموفق بوده است .نبود مهارت هاي ارتباطي و منابع مناسب و كانال هاي ضعيف ارتباطي
بين منابع اطالعات و رسانه ها و بخش هاي خصوصي و دولتي اغلب ميتواند يك موقعيت بد را بدتر كند .در طي
امواج شديد گرمايي پايش رسانه هايي كه در جلب افكار عمومي نقش دارند اهميت حياتي دارد.
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جنبه هاي ويژه ارتباط در رابطه با خطرات سالمتي ناشي از گرما
وقتي خطر وقوع موج گرما پيش بيني شده و يا به وقوع مي پيوندد توصيه مي شود از همان ابتدا براي ايجاد ارتباط
سريع رسانه ها درگير شوند .تجربه نشانه داده اين كار هميشه مورد مالحظه قرار نمي گيرد .نمونه آن موج گرماي
سال  2003در فرانسه و پرتغال بود كه در طي اين بحران دراين دوكشور نحوه ارتباط نقايص فراواني داشت .تجربه
نشان داد ارتباط موفق در شرايط خطر به عوامل مختلفي بستگي دارد .بعضي مالحظات كه برپايه بهترين تجربيات
حاصل شده به شرح زير است.
 -1اعتماد
برجسته ترين هدف برقراري ارتباط با مردم ،ايجاد ،حفظ و بازگشت مجدد اعتماد به مردم است .رسانه نقش
مهمي در تعيين ميزان اعتماد مردم ايفا مي كند .بنابراين بايد تالش شود تا درك بهتري از تأثير متقابل
برداشت هاي مردم و رسانه  ،استراتژي هاي ارتباط ،ابتكارات سياست گذاري صورت گرفته و اينكه چگونه
دست اندركاران مي توانند در هنگام ارتباط هم اعتماد عمومي را جلب نموده و هم برحق بودن گفته هاي
خود را درمورد موضوعاتي كه هنوز قطعي نشده و خطرات مربوط به سالمت به اثبات برسانند مورد بررسي و
تحقيق قرار گيرد.
 -2هشدار به موقع
پارامتر هاي ايجاد اعتماد در همان اولين اطالعيه اي كه صادر مي شود برقرار مي شود .به هنگام بودن ،صراحت
و خلوص و جامعيت پيان ها مهمترين موضوعاتي هستند كه در تمامي برنامه هاي ارتباطي بايد مورد مالحظه قرار
گيرند.
 -3شفافيت
شفافيت اولين دستور كار روزاست  .حفظ اعتماد عمومي در تمام طول مدت يك رويداد نيازمند شفاف بودن
است ( ارتباط صاف و اسده – كامل – مبتني برشواهد – صحيح و به گونه اي كه به آساني قابل درك باشد).
شفافيت ارتباط بين مديران پاسخگوي يك رويداد و مردم را مشخص مي كند به مردم اجازه مي دهد كه
ببنيد اطالعات چگونه بوده است .دولت ها بايد اطالعات را دراختيار مردم و دولتهاي ديگر و آژانس هاي بين
المللي بگذارند .تعهد شفافيت به خودي خود كفايت نمي كند .بعنوان نمونه عالوه برچنين تعهدي بايد اطمينان
حاصل كرد آناني كه در حط مقدم ارتباط عمومي قرار دارند ( مثل روزنامه نگاران بخش هاي علمي و بخش
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سالمت ) ابزار و مهارت كافي براي اجراي وظايف خود در اختيار داشته باشند تابتوانند وقتي احساس مي
كنند تعهدي براي شفافيت مشاهده نمي شود آن را تشخيص دهند.
عامه مردم
براي داشتن يك ارتباط مؤثر داشتن درك درست از جمعيت عمومي اهميت حياتي دارد .معموالٌ مشكل مي
توان اعتقادات مردمي را كه از قبل وجوداشته به سادگي عوض مگر آن كه به موضوع بصورت ويژه اي نگاه
شود و به واقع مي توان گفت طراحي پيام هاي موفقي كه بتواند خالء بين صاحبنظران و مردم بدون آگاهي
از طرز فكر مردم پركند تقريباٌ غير ممكن است .برقراري زود هنگام ارتباط در رابطه با خطر براي آگاه كردن
مردم از تصميمات فني است ( به آن مي گويند استراتژي تصميم بگير و بگو decik and tell ( 
 . ) Strategyامروز كساني كه در عرصه ارتباط در هنگام خطر كار مي كنند ياد گرفته اند كه اين امر يك
گفتگو است  .وظيفه كسي كه ارتباط برقرار مي كند اين است كه باور هايمردم  ،نقطه نظرات و آگاهي هاي
آنها در مورد خطرات خاص را درك كند  .اين وظيفه در مواردي مراقبت ارتباطات ( Commwnications
 ) Survillanceناميده مي شود  .بايد به نگراني هاي مردم حتي اگر بي جهت بنظر برسد  .احترام گذاشته
شود.
يك فرد به تنهايي چه مي تواند بكند.
پيام هاي ارتباط در هنگام خطر بايد حاوي اطالعاتي براي كساني كه ميتوانند از سالمت خود مراقبت كنند
باشد .توافق با رسانه در شروع فصل گرما براي اعالم پيام هاي كليدي بسيار اهميت دارد و از سوي ديگر افراد
حرفه اي و خبره بهداشتي هم بايد بدانند در چنين مواقعي چگونه با مردم صحبت كنند  .محتواي توصيه
هاي رفتاري و پزشكي در برنامه هاي پاسخ دهي سيستم بهداشتي و در فرهنگ هاي مختلف فرق مي كند .
بنظر نمي رسد انتشار پيام ها به صورت غير فعال براي خبر دار شدن كساني كه بيشتر از همه در معرض خطر
قرار دارند كافي باشد .افراد آسيب پذير را بايد بصورت فعال تحت مراقبت قرار داد و اين بايد بخشي از برنامه
پاسخ باشد.
جامعه عملياتي
در هنگام مواجهه با موج گرما بخصوص براي تخفيف اثرات گرماي شديد مثل گرما زدگي بايد يك سيستم
 HHAPمؤثر برقرار شود  .نظام هاي سالمتي كه داراي  HHWSهستند بايد در ارتباط تنگاتنگ با دست
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اندر كاران دولتي در سطوح سياستگزاري و تصميم گيري باشند وقتي دولتي مي خواهد به اثرات ناشي از موج
هواي گرم شديد پاسخ مناسب دهد مهم ترين چيز تخصيص منابع است  .تشكيل جامعه عملياتي يكي از
راههاي مهم ادغام هواشناسي با جوامع استفاده كننده از اطالعات آن درسطح كشور و محلي براي كار با
يكديگر براي پركردن خالء هاي بين اطالعات ،تداركات و حفاظت است.

دكتر محمد مهدي گويا
رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير
تابستان 1396
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