الزامات اخالقي مداخله درماني کارکنان  HSEدر شرایط اضطراری
وحید حسیني جناب ،1الهام اردالني ،2بهمن احمدی توانا ،3فرزان انگار ،4میرداود سیدی
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چكیده
مداخله درماني عمدتاً در خدمت آسيب ديدگان رواني است .مداخله درماني براي عده خاصي از افراد در معرض شرايط
اضطراري بهكار گرفته ميشود .با توجه به آسيبپذيري و بيثباتي در شرايط درون ـ رواني بازماندگان ،بهكارگيري
مداخالت درماني نياز به حساسيت ،ظرافت و دقت و توجه دارد ،زيرا بيتوجهي به آن يا بهكارگيري اشتباه ميتواند شدت
آسيب را افزايش دهد و بازماندگان را با خطرات جدي مواجه سازد .براين اساس توجه به اين الزامات ميتواند مداخالت
درماني را اطمينانبخش سازد.
درمان تروما ،كمك حرفهاي براي افراد آسيبديده از شرايط اضطراري در ابعاد پيشگيري ،اصالح ،بهبود و كاهش
پيامدهاي تروما است .افراد دچار تروما در تمامي ابعاد جسماني ،رواني و اجتماعي دچار تهديد شدهاند و در تمامي اين
ابعاد آسيبپذير هستند .براين اساس الزم است عالوه بر الزامات علمي ،الزامات اخالقي مداخله كه فراتر از يافتههاي علمي
است مورد توجه قرار گيرد .اساس الزامات اخالقي ،حقوق انساني افراد است ،ضمن اينكه اين الزامات حداقل معيارهاي
اخالقي را مطرح ميكند.
كاركنان مداخله رواني در شرايط اضطراري بايد جهت رعايت اين الزامات و حركت به سوي استانداردهاي اخالقي باالتر
تالش نمايند .لذا در اين مقاله به الزامات اخالقي مداخله در شرايط اضطراري در محورهاي ارتباط با مراجع ،همكاران،
جامعه ،خود و پژوهش پرداخته شده است.

 .1مقدمه
مداخله درماني عمدتاً در خدمت آسيب ديدگان رواني است .مداخله درماني براي عده خاصي از افراد در معرض شرايط
اضطراري بهكار گرفته ميشود .با توجه به آسيبپذيري و بيثباتي در شرايط درون ـ رواني بازماندگان ،بهكارگيري مداخالت
درماني نياز به حساسيت ،ظرافت و دقت و توجه دارد ،زيرا بيتوجهي به آن يا بهكارگيري اشتباه ميتواند شدت آسيب را
افزايش دهد و بازماندگان را با خطرات جدي مواجه سازد .براين اساس توجه به اين اصول ميتواند مداخالت درماني را
اطمينانبخش سازد.

 - 1دكتر ،مدرس دانشگاه ،نظريهپرداز مديريت ريسك و بحران و پدافند غيرعامل
 - 2دكتر ،رييس  ،HSEمديريت بحران و پدافند غيرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت
 - 3كارشناس ،مدير آموزشهاي كوتاه مدت پژوهشكده سوانح طبيعي
 - 4كارشناس ارشد ،كارشناسپدافند غيرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت
 - 5كارشناس ارشد ،مدرس دانشگاه ،رييس مديريت بحران و پدافند غيرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
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درمان تروما ،كمك حرفهاي براي افراد آسيب ديده از شرايط اضطراري در ابعاد پيشگيري ،اصالح ،بهبود و كاهش پيامدهاي
تروما است .افراد دچار تروما در تمامي ابعاد جسماني ،رواني و اجتماعي دچار تهديد شدهاند و در تمامي اين ابعاد آسيبپذير
هستند .براين اساس الزم است عالوه بر اصول علمي ،اصول اخالقي مداخله كه فراتر از يافتههاي علمي است مورد توجه قرار
گيرد .اساس اصول اخالقي ،حقوق انساني افراد است ،ضمن اينكه اين اصول حداقل معيارهاي اخالقي را مطرح ميكند.

 .2الزامات اخالقي در برقراری ارتباط با مراجع
 -1مواظب باشيد به مراجع  /بيمار آسيب نزنيد.
 -2خير و مصلحت مراجع بر همه چيز برتري و تقـدم دارد .هرآنچـه كـه بـه صـالح مراجـع اسـت در اولويـت قـرار گيـرد.
آسيب پذيري خاصي كه افرد دچار تروما دارند ،در مقابل ارائه كمك نبايد انتظار و توقع پاداش مالي ،علمي ،دانشگاهي و
يا شخصي از آنها داشت .انگيزة كمك به آسيبديدگان بايد با احتمال سود و زياد قربانيان متعادل شود.
 -3همكاری و تشریك مساعي با مراجعین :تا آنجا كه ممكن است در درمان تروما بايد تشريك مساعي وجود داشته باشـد
و درمان در يك همكاري دو جانبهاي صورت گيرد .درچنين شرايطي مراجعـان نسـبت بـه فراينـد درمـان كنتـرل پيـدا
ميكنند و قدرت و توانمندي كسب ميكنند .وقتي مراجعان به جريان درمان مشرف ميشوند منطقي است كه همكاري
نزديك داشته باشند و درصدد تداوم برنامه درماني باشند .اگر مراجعان اطالعـات الزم را از درمـان نداشـته باشـند و يـا
نسبت به د رمان موافقت و رضايت آگاهانه نداشته باشند ،در چنين شرايطي هدف اوليه درمان بايـد كمـك بـه آنهـا در
همين زمينه باشد تا بتوانند موافقت آگاهانه كسب كنند.براي افزايش همكاري بايد نيازهاي ويژه كودكان ،افـراد مسـن،
افراد بيمار و شرايط قومي و نژادي مراجعان مورد توجه و احترام قرار گيرد.
 -4رازداری :تمامي اطالعات حرفهاي كه در حين درمان اخذ ميشود محرمانه است بجز مواردي كه تهديد كننـده زنـدگي
مراجع يا ديگران بوده يا مربوط به مسائل حقوقجنايي است .هرگونه افشاي اطالعات بايد با موافقـت كتبـي مراجـع يـا
وكيل او صورت گيرد.
 -5طول مدت درمان :طول مدت درمان بايد براساس مصلحت مراجعان بوده و از طريق گفتگو با مراجع تعيين شود .تا آنجا
كه ممكن است ،طول درمان نبايد بخاطر سود درمانگر و يا شخص ثالث كم و يا زياد شود.
 -6حقالزحمه :ميزان و نحوة پرداخت حقالزحمه مشاوره و درمان بايد از طريق گفتگوي متقابل با مراجعان تنظيم شود .تـا
آنجا كه مقدور است بابت جلسات درمان مراجعان دچار بحران حقالزحمه مسـتقيم دريافـت نشـود .در چنـين مـواردي
روشهاي غيرمستقيم با استفاده از قراردادهاي بيمهاي و يا كمكهاي مردمي توصيه ميشود.
 -7شخص ثالث :حتي اگر حقالزحمه را شخص ثالث پرداخت كند باز هم بايد مصلحت و رفاه مراجعان افضل بوده و تقـدم
داشته باشد  .اگر انگيزه و تعهد سازماني درمانگر با گرايش و عالقة او نسبت به مراجعان در تعارض باشد بايد موضـو بـا
مراجع در ميان گذاشته شود .چنانچه تحت چنين شرايطي درمان مورد موافقت مراجع نيست يا بهـرة مراجـع از درمـان
كم است ،درمان نبايد صورت گيرد.

 .3الزامات اخالقي در ارتباط با همكاران
 -1احترام به همكاران :بايد به مهارتهاي همكاران احترام گذاشت .البته اين نبايد به قيمت بياحترامي ،بيتوجهي و تـوهين
به مراجعان يا عموم مردم تمام شود.
 -2احترام به شبكة خدمات بحران :متخصصان نياز دارند تا دربارة شبكة كمكرساني دولتي ،غيردولتـي و قـوانين موجـود
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اطال داشته باشند و تا آنجايي كه ممكن است با آنها همكاري و تشريك مساعي داشته باشند.
 -3توجه و همكاری :متخصصين اجازه ميدهند تا ديگران فنون و مهارتهاي آنها را ياد بگيرند .البته اين اجازه دادن نبايـد
افراطي باشد .متخصص نبايد در بيان مهارتهاي خود اغراق كند يا در اين زمينه بـه سـبك تجـاري عمـل كنـد .بـهطور
مشابه فنون و مهارتهاي ديگراني كه در اين حوزه كار ميكنند محترم شمرده شود و نسبت به آنهـا تـوهين نشـود .در
هرحال مصلحت و سود مراجعين بايد در اولويت مورد توجه قرار گيرد .مهارتهـا ،يـاد گرفتـهها ،تجـار و منـابع علمـي
حاصل از كار بايد منتشر شود و مورد استفاده ساير حرفهايها قرار گيرد.
 -4محدودیت در رفتار غیرحرفهای :چنانچه متخصصي متوجه شود كه سايرين به شيوة غيراخالقي و بـه سـبك خطرنـاك
عمل ميكنند بايد تالش كند تا آنها را آموزش دهد و رويه آنها را اصالح كند تا حداقل استانداردهاي اخالقي رعايـت
شود .در اين شرايط حمايت و محافظت متخصص از مراجعان الزم است.

 .4الزامات اخالقي در ارتباط با جامعه
 -1پیشگیری از آسیب :متخصصان بايد آموزشهاي الزم را درباره موارد آسيبپذيري نسبت به تروما ،نحوة پيشگيري از آن
و شيوههاي آمادهسازي در مواجهه با تروما به افراد جامعه ارائه دهند و آنها را آگاه سازند.
 -2آموزش :جامعه بايد دربارة تروما ،درمان تروما ،فنون و روشهاي درماني و موضوعات اخالقي در ايـن زمينـه آموزشهـاي
الزم را ببينند .آموزشهاي درمانگران بايد منطق با آموختهها و رشتة تخصصيشان باشد.
 -3آموزش در زمینة مسائل اخالقي :بايد تالش شود تا جامعه نسبت به بالتكليف بودن درمان تروما توجيه شود و موضـو
در جامعه جا بيافتد .بايد از بين متخصصان مداخله در بحران كميتهاي بـه عنـوان كميتـة اخالقـي تشـكيل شـود .ايـن
كميته موظف ميشود تا مالكها و معيارهاي اخالقي را تدوين و تنظيم كند ،مسائل اخالقي را به حرفهايها آموزش دهد
و مسائل و موضوعات اخالقي را منطبق با دانش روز بكنند.

 .5الزامات اخالقي در ارتباط با خود
شناسایي مهارتهای خود در درمان تروما :متخصصان به اين موضو اعتراف دارند كه درمان تروما مسـتلزم دانـش و مهارتهـاي
ويژه اي است كه صرف داشتن مدرك تحصيلي در حوزة بهداشت رواني براي اين كار ،كافي نيست .متخصصان تا آنجا كه ممكـن
است بايد براي تحصيل چنين دانش و مهارتهايي تالش كنند.
 -2کسب فنون و مهارتهای مرتبط با نوع درمان تروما :بايد توجه داشت كه نو موقعيتهاي بحراني و نو درمان متعددند.
روشها و فنون مداخله در بحران براي تمامي موقعيت هاي بحراني قابل تعميم نيست .متخصص بايد مناسـبترين و قابـل
دسترسترين فنوني را كه در موقعيتهاي خاص بحراني قابل اعمال است را كسب كند.
 -3محدودیتهای فنون و ارجاع :زماني كه متخصصان در موقعيت كمكي خو جـاي گرفتنـد ،آنـان مجبورنـد طبـق آن
شرايط عمل كنند عليرغم اين ،محدوديتهايي از سوي آنها بيان ميشود .تحت شـرايط چنـين محـدوديتهايي ،آنـان
بايد مراجعان را نسبت به وجود ساير گزينهها آگاه سازن د و هماهنگي الزم را براي ارجا مراجعان به منابع موجود انجام
داده و از آنها بخواهند تا به مراجع كمك كنند.
 -4اعالم مهارتها و فنون از طریق شبكة حرفهای :متخصصان بايد مهارتهاي خود را از طريق شبكة حرفهاي كه در موقعيت
بحران مستقر است اعالم نمايند .بصورتي كه شبكة حرفهاي بتواند در موقعيتها و فرصتهاي مناسـب از آنهـا كمـك
بگيرد.
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 -5حفظ و نگهداری مهارتها و شایستگيهای حرفهای :براي متخصصان واجب است كه از علـم و دانـش خـود بـه نحـوي
حفاظت كنند .اطمينان حاصل كنند كه استانداردهاي علمي را رعايت ميكنند و همچنين بهداشت روانيشـان بـهطور
مناسب حفظ و رعايت ميشود .جهت رعايـت ايـن موضـو  ،متخصصـان بايـد در جلسـات آمـوزش گروهـي و جلسـات
كارگاهي همكاران شركت كنند ،تحت نظر سوپروايزر كار كنند ،در جلسات پرسـش و پاسـح حضـور داشـته باشـند و از
تروماهاي احتمالي خود بخوبي آگاهي داشته باشد.

 .6الزامات اخالقي در ارتباط با پژوهش
 -1عدم آسیب :افراد دچار بحران فوقالعـاده آسـيبپذير هسـتند و در شـرايطي قـرار دارنـد كـه كـوچكترين محركهـاي
استرسزا ممكن است آنها را دچار آشفتگي رواني سازد .بدين لحاظ اگر آنها ابزار انتفـا ديگـران قـرار گيرنـد آسـيب
خواهند ديد .خير ،رفاه و مصلحت آسيب ديدگان بحران هميشه بايد نسبت به عاليق متخصصان اولويت و تقـدم داشـته
باشد .تحقيق در بحران به هيچ وجه نبايد به التيام بازماندگان لطمه وارد سازد.
 -2اهداف پژوهش :هدف تحقيق در بحران بايد حصول آگاهي و انسجام بخشيدن بـه علـم و دانشـي اسـت كـه بتوانـد بـه
نسل هاي آينده قربانيان خدمت نمايد .هدف پژوهش نبايد حمايت و طرفداري از نوعي خـاص از درمـان ،نـوعي ويـژه از
دارو ،نوعي از روش و يا طرفداري از شخص يا گروه خاصي باشد .در ترسيم طرح پژوهش بايد فقدان سـودمندي ،اثـرات
و عوارض جانبي و اثرات منفي پژوهش همچون اثرات مثبت آن بخوبي ثبت و گزارش شود .همچنين بايد سـوگيريهاي
احتمالي و بالقوه همچون تعلقات گروهي ،تعلقات مؤسسهاي و يا مسايل سرمايهاي مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بخـوبي
گزارش شود.
 -3رضایت :در انجام پژوهش هميشه بايد رضايت و موافقت مراجع يا قـيم او كسـب شـود .قبـل از دريافـت موافقـت بايـد
ماهيت ،اهداف ،فوايد و خطرات احتمالي پژوهش بهطور كافي به آزمودنيها گفته شود.
 -4استفاده از نتایج :با توجه به اينكه تحقيـق هميشـه انـربي بيمـار را كـاهش ميدهـد و آزمودنيهـا در شـرايط آشـفته
پاسخگوي سؤاالت هستند ،بايد اطالعات و دانش بدست آمده از چنين پژوهشهايي مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد .تكـرار
تحقيقات قبلي از يك سو و توجه به اصول پژوهش از سويي ديگر ميتواند در اين زمينه مفيد باشد.
 -5رازداری :هويت افراد شركت كننده در پژوهش بايد قابل شناسايي نباشد .اين شرايط بويژه براي كسـاني كـه در شـرايط
خاصي بودهاند ضروري است.
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