هر چقدر در زمان و صلح تالش کنیم در زمان بحران و حوادث کمتر خسارت خواهیم دید.

جزوه آموزش معومی و ختصیص هتدیدات CBRNE
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
دبیرخانه پدافند غیر عامل ستاد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تهیه کننده :شایان خلیلی کارشناس هماهنگی پدافند غیر عامل دانشگاه
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مقدمه
•آمادگي در برابر بالياي طبيعي و وضعيت اضطراري در صورتي كارا مي باشند كه برنام ههاي
آمادگي در برابر اين باليا هماهنگي الزم با شرايط موجود را داشته باشند.
•اين شرايط از كشوري به كشور ديگر و از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است .وضعيت
اضطراري ،امنيت و سالمتي جوامع را تحت تاثير قرار ميدهد.
تعریف پدافند غیر عامل:
پدافند غيرعامل به مجموعه اقداماتي اطالق ميشود كه مستلزم بکارگيري جنگ افزار نبوده و با
اجراي آن ميتوان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي و حساس نظامي و
غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان خسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش
داد .نوعي پيشگيري در مقابل حوادث بوده كه بدون نياز به سالح باشد.
اهمیت دفاع غیرعامل:
 Oبهره برداری در برابر حوادث طبیعی زلزله  ،یا آتش سوزی و...
 Oمقاومت در برابرانتشار ناخواسته مواد سمی یا انفجارهای اتفاقی ،بیوتروریسم و
غیره.
 Oچند منظوره بودن اهداف
اهداف پدافند غیر عامل دانشگاه:
مهمترين موضوع در بحث مديريت باليا ،مديريت سالمت جامعه درگير است چرا كه حوادث و
باليا هميشه تأثير چشمگيري بر بهداشت ،سالمت عمومي و رفاه جامعه آسيب ديده مي گذارد و
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در اين بين بيشترين و مهمترين نقش را سيستم هاي بهداشتي درماني بويژه بيمارستانها به عنوان
واحد هاي اصلي و حياتي ارائه خدمت ،ايفا مي كنند.
دفاع غیرعامل موجب زنده ماندن و حفظ و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش
ترین سرمایه و موجودیت ملی کشور میباشد

حادثه
بطور كلي حادثه ،يک رويداد غير برنامه ريزي شده است كه ميتواند موجب خسارات اقتصادي،
تلفات جاني يا صدمات جسمي ،معلوليت و كاهش كارآيي افراد شود
چنانچه عامل اين رويدادها مواد راديواكتيو يا هستهاي باشد آن را يک حادثه هستهاي يا تابشي مي
نامند.
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تعریف بحران
بحران به هرگونه حادثهاي اطالق ميشود كه به جان يا مال انسان آسيب برساند و نياز به اقدام
فوري و فو ق العاده داشته باشد.
بحرانها به دو دسته طبيعي و انسا ن ساز تقسيم مي گردند.
برنامه ريزي ها ميبايستي براساس بررسي آسيب پذيري بنا گردد و به ديگر ابعاد مديريت
بحران متصل شود.
استراتژی چهار گانه مقابله با بحران
.1آمادگي سازماني
.2ممانعت و پيشگيري
.3آشکارسازي ،رديابي و مقابله
.4ترميم و بازيابي و مديريت
جنبه هاى روانى حمالت غير متعارف
 مستولي شدن هراس شديد بر جامعه  ،بيماران  ،كاركنان بهداشتي و عموم مردمپاسخ هاي رواني مردم حادثه ديد به صورت وحشت  ،عصبانيت  ،نگرانيهاي بي مورد در موردعفونت  ،ترس از سرايت بيماري  ،خياالت واهي  ،جدا شدن از اجتماع  ،و روي آوردن به كارهاي
غيراخالقي
در چنين مواردي بايد حتماً مديريت برنامه شرايط اضطراري از روانپزشکان و روانشناسان ،
مددكاران اجتماعي  ،روحانيون و گروههاي داوطلب كمک بگيرد.
در هنگام برنامه ريزي جهت آمادگي در برابر حمالت بيولوژيکي بايد جنبه هاي رواني مسئله وهمچنين جلوگيري از ايجاد واهمه در مردم مورد مالحظه واقع شود
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 ارائه آموزش هاي الزم در مورد حوادث بيولوژيکي و چگونگي آمادگي در برابر آنها به كاركناناستفاد از كاركنان داوطلب فعال ،مسلط و كساني كه از اعتماد به نفس بيشتري برخوردار هستندمدیریت شرایط اضطراری)(EmergencyManagement
آمادگي و پاسخ دهي به حوادث بيولوژيکي ،بخشي از آمادگيهايي است كه مديريت بهداشتي هر
كشور براي شرايط اضطراري الزم است كسب نمايد و تسهيالت الزم براي آن نيز در قالب
مديريت شرايط اضطراري ) (EmergencyManagementپيش بيني گردد.
اين آمادگي ها و تسهيالت همچنين مي توان در هنگام رويداد همه گيري ناگهاني بيماريهايي كه
ارتباطي با پديد حمالت بيولوژيکي هم ندارند ،استفاد نمود.
ابعاد نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز بايد به گونه اي تقويت شود كه قادر به پاسخگويي در
چنين شرايطي باشد.
حوادث یا استفاده آشکار) جنگ( از سالحهای: CBRNE
حوادث يا جنگ شيميايي حوادث يا جنگ بيولوژيک حوادث يا جنگ راديولوژيک حوادث يا جنگ هسته ايحادثه شيميايي چيست؟
نشت يا خارج شدن ناخواسته و ناگهاني و كنترل نشده ماده شيميائي در حجم بسيار زياد است كه
از طريق آتش ،انفجار ،نشت يا خروج مواد سمي مي تواند سبب:
 بيماري5

 صدمه و جراحت از كار افتادگي مرگنیروهای واکنش سریع آموزش دیده در حوادث شیمیائی باید اقدامات زیر را انجام
دهند) برحسب اولویت(:
افراد را نجات دهيد.آتش يا خروج مواد شيميايي را مهار كنيد.از افزايش حادثه ديدگان جلوگيري كنيد.رفع آلودگي را شروع كنيد و راههاي حياتي را باز نگهداريد.از خرابي مجدد جلوگيري كنيدضمناً كارهاي زير را انجام دهيد:
منابع در دسترس را بررسي كنيد.اطالعات موجود را جمع آوري كنيد.منابع علمي را جستجو كنيد.با كارشناسان خارج از سيستم تماس برقرار كنيد.بررسي اپيدميولوژيکي را انجام دهيد.راههاي پيشگيري را بررسي كنيد.برنامه ریزی برای آمادگی در برابر حوادث شیمیایی
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الف -موارد عمومی
 -1يکي از اهداف برنامه ريزي اضطراري پيشگيري و كاهش اثرات نامطلوب بروي سالمت انسان
در حادثه شيميائي است.
 -2مسئولين در بخش ملي و منطقه اي و محلي بايد داراي مسئوليت يکسان جهت حفظ سالمت
انسانها را در نظر داشته باشند.
 -3مسئولين بهداشت عمومي بايد رهبري در ارتقاء سالمت جامعه از طريق برنامه هاي ملي و
منطقه اي و در سطوح كوچکتر را بعنوان پوشش دهنده برنامه ريزي اضطراري بر عهده داشته
باشند.
(برنامه ريزي اضطراري يک مهارت چندپيشه است ،در اينجا بايد يک همکاري تنگاتنگ با ساير
ارگانهاي درگير جهت برنامه ريزي و آموزش در بخش پزشکي وغيرپزشکي وجود داشته باشد).
 -4نقش مسئوليت ها بصورت جداگانه و سازمان يافته بايد بصورت شفاف در برنامه ريزي
اضطراري مشخص شود.
بخش های درگیر شامل:
وزارت بهداشتمسئولين منطقه اي و محليكارشناسان بهداشتبيمارستانها و يا ساير تجهيزات امکانات درمانيكارشناسان بهداشت حرفه اي و ايمني در بخش دولتي و مستقر در كارخانجاتمراكز اطالع رسانيتجهيزات داروئي7

منابع اعم از انساني ،تجهيزاتي ،اعتبارات در يک برنامه حادثه شيميائي بايد مشخص بوده ومسئوليت آن در برنامه فوريت نيز بايد تعيين گردد.
 -5قبل از اينکه حادثه رخ دهد بايد اطالعات و نيازهاي ارتباطي مشخص شده باشد.
 -6برنامه ريزي اضطراري بايد دقيقاً مراكز اطالع رسني و منابعي كه مسئول ارائه فوريت ها مي-
باشند را شناسائي نمايد.
 -7مسئوليت متخصصين بهداشتي بايد مشخص شود و آمادگي محلي جهت فوريت هاي پزشکي
را داشته باشند
 -8تجهيزات و اطالعات بايد در دسترس كليه اعضاء تيم بهداشتي درماني باشد.
عالوه بر حادثه شيميايي بايد آمادگي در مورد اثرات بيولوژيکي كوتاه مدت يا بلند مدت حوادث،
همچنين اثرات رواني را در زمان يا كمي بعد از حادثه اتفاق خواهد افتاد را داشته باشند.
ب -موارد تهیه وسایل و تجهیزات
 -1در برنامه ريزي اضطراري در برابر حوادث شيميائي بايد وسايل و تجهيزات مشخص شده
باشد .شامل تجهيزات حمل و نقل ،رفع آلودگي ،بيمارستان و وسائل حفاظت فردي براي افراد
واكنش سريع و رفع آلودگي.
 -2فراهم نمودن آنتي دوت هاي الزم و به تاريخ روز و ساير داروهائي كه نياز است بعالوه
اكسيژن.
 -3در مواقع بروز حادثه شيميائي عليرغم در دسترس بودن منابع براي خدمات پزشکي
محدوديت دسترس بسيار است
لذا بايد ساير سازمانها منابع خود را مانند افراد امداد و نجات ،آمبوالنس ،تجهيزات رفع آلودگي و
ساير  ...را در اختيار تيم واكنش سريع جهت ارائه خدمات بگذارند.
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 -4بيمارستانها و ساير خدمات درماني بايد سيستم خود را ارتقاء دهند تا بتوانند در يک زمان
محدود تعداد زياد مجروحين را پذيرا باشند ،عالوه بر آن ترياژ و هماهنگي هاي الزم براي
تشخيص بيمار و دفع آلودگي آن را انجام دهند:
بيمارستانها و ساير خدمات درماني بايد كليه ملزومات خود را سياحه برداري كرده و امکان كپينمايند و تجهيزات خود را به روز نمايند .همچنين ساير مراكزي را كه بتوانند در مواقع بروز حادثه
بيماران را به آنجا هدايت نمايند را شناسائي نمايند.
اين امکانات شامل خط تلفن  24ساعته هر روز و بطور مداوم در سال بطور منظم باشد و بتواننداطالعات را رد و بدل نمايند .اين خط تلفن براي استفاده عمومي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.
اين خط تلفن بايد داراي شماره مشخص باشد و شماره آن در مركز اطالعات تلفن نيز موجود
باشد.
اين تجهيزات بايد به مسئول مشخص تحويل داده شود.اين سيستم بايد مجهز به سيستم اعالم خطر نيز باشد.مکانيسم هائي براي  Follow-upاين امکانات بايد قبل از بروز حادثه موجود باشدج -منابع اطالعات
-1كليه اطالعات بايد جمع آوري ،مرتب و منتشر شود تا در زمان فوريت هاي شيميايي ،برنامه
ريزي و واكنش استفاده شود.
اين اطالعات مي تواند در مركز اطالع رساني جهت استفاده متخصصين قرار گيرد.
د -واکنش اضطراری
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 -1در اصل افراد تيم پزشکي نمي توانند در منطقه آلوده وارد شوند .فقط بايد در قسمتي كه
مجروحان نياز به درمان دارند و بعد از اينکه رفع آلودگي از آنان شد خدمات خود را عرضه
نمايند.
در صورتي كه نياز بود اين گروه در منطقه حادثه كمک رساني نمايند حتماً بايد از وسائل حفاظتفردي استفاده نمايند .در ضمن اين وسائل بايد در بيمارستان و ساير جاهايي كه به نوعي خدمات
ارائه مي نمايند ،باشد.
در اصل افراد تيم پزشکي نمي توانند در منطقه آلوده وارد شوند .فقط بايد در قسمتي كهمجروحان نياز به درمان دارند و بعد از اينکه رفع آلودگي در آنان شد خدمات خود را عرضه
نمايند.
درصورتي كه نياز بود اين گروه در منطقه حادثه كمک رساني نمايند حتماً بايد از وسائل حفاظتفردي استفاده نمايند در ضمن اين وسائل بايد در بيمارستان و ساير جاهائي كه به نوعي خدمات
ارائه مي نمايند ،باشد.
افراد تيم پزشکي بايد توسط تيم نجات و امداد كه در زمينه حوادث شيميائي آموزش ديده اند
هدايت شود.
كارشناسان بهداشت كه از حلقه هاي زنجير اطالعات شيميائي هستند لذا بايد اطالعات زير دراختيار آنان قرار گيرد.
شناسائي مواد شيميايي ،عالئم افرادي كه در معرض ماده شيميايي قرار مي گيرند.تعداد و نوع بيماراني كه پذيرش مي شوند و درجه تماس با ماده شيميائياحتماالت حفاظت فردی موردنیاز
كمک هاي اوليه مورد نياز10

اطالعات پزشکي موردنياز از طريق مركز اطالع رساني سموم و بيمارستان مانند نشانه شناسي،آنتی دوت ها و روشهای درمان
 -1منابع قابل دسترس) براي مثال رفع آلودگي ،تجهيزات بيمارستاني ،خدمات پايش بيولوژيکي
مركز اطالع رساني سم(
 -2سيستم ثبت نام و ترياژ
ترياژ حادثه ديدگان شيميايي بايد مطابق وضعيت هاي اضطراري انجام شود.ترياژ بايد بصورت يک فرآيند مداوم انجام شود. -3طبق يک قاعده عمومي كودكان حساسيت بيشتري به مواد سمي دارند بنابراين بايد در اولويت
قرار گيرد.
 -4بيمارستانها بايد در وضعيت اضطرار قرار داشته و از حادثه ديدگان پذيرش بعمل آورد.
 -5بيمارستانها و ساير مراكز درماني و مراكز اطالع رساني سموم براي واكنش در مقابل حوادث
شيميائي آمادگي داشته و كليه اطالعات را در دسترس داشته باشد.
اين اطالع شامل اثرات سمي مواد و مواد و لوازمي است كه براي درمان الزم است.بسيار مناسب است كه بيمارستان پروتکلي براي تعداد افراد حادثه ديده جهت پذيرش باهماهنگي مركز اطالع رساني سم داشته باشد.
معالجه حادثه دیدگان
 -1در حوادث شيميائي  4راه اصلي براي مواجهه وجود دارد :تنفسي ،چشم ،پوست و خوراكي
 -2معالجه براي افرادي كه با مواد شيميائي مواجهه داشته اند بايد بصورت طبيعي پيگيريهاي الزم
مطابق مقررات مديريت وضعيت هاي اضطراري انجام گيرد.

11

 -3كليه حادثه ديدگان در وضعيت بسيار خوب بايد به بيمارستان يا ساير مراكز درماني هدايت
شوند.
براي انتقال اين حادثه ديدگان به مراكز درماني بايد كوتاهترين فاصله را در نظر گرفت.عالوه بر كمک هاي اوليه ممکن است ساير اقدامات درماني در منطقه حادثه به حادثه ديدگانبايد ارائه گردد.
 -4درمان مسموميت حاد بستگي به چهار اصل با توجه به درجه آلودگي دارد.
پاک نمودن عامل سمي براي پيشگيري از ساير صدماتي كه از طريق جذب در بدن بوجودخواهد آمد.
 درمان از طريق نشانه شناسي و مددكاريدرمان توسط آنتي دوترفع آلودگي -5تصميم گيري بر روي افراد حادثه ديده جهت رفع آلودگي بستگي به نوع و شدت صدمات و
آلودگي هاي شيميايي دارد.
رفع آلودگي همراه با درمان ضروري نيست ممکن است كه انجام شود اگر انجام نشود بايدجهت كاهش آلودگي افراد ديگر و يا وسيله نقليه.
قبل از اعزام حادثه ديده به بيمارستان يا ساير مراكز درماني بايد از او رفع آلودگي نمود .درغير اينصورت موجب خواهد شد كه تجهيزات درماني غيرقابل استفاده شود.
ايستگاههاي رفع آلودگي بايد در هر بيمارستان يا مراكز درماني وجود داشته و گنجايش پذيرشتعداد زيادي از حادثه ديدگان را داشته باشد.
درمان مسموميت حاد بستگي به چهار اصل با توجه به درجه آلودگي دارد.12

ترياژ يک فرآيند است كه در منطقه حادثه ،در زمان حمل و در تجهيزات درماني اتفاق مي افتد .ترياژ بستگي به ارزيابي و طبقه بندي وضعيت مواجهه افراد و تعيين اولويت رفع آلودگي درمان و
حمل آنان به مراكز درماني مواجهه در ترياژ مصدومين را گروههاي مختلف تقسيم مي شوند:
برای مثال از نظر ضایعات پوستی:
گروه)1ضايعه زندگي پرخطر (:صدمات پوستي كه  50 %سطح بدن را فرا گرفته.
گروه ) a2ضايعه شديد (:صدمات پوستي كه  20تا  50 %سطح بدن را فرا گرفته.
گروه ) b2ضايعه متوسط (:صدمات پوستي كه  10تا  20 %سطح بدن را فرا گرفته.
گروه ) 3ضايعه ماليم (:صدمات پوستي كه كمتر از  10 %سطح بدن را فرا گرفته يا صدمه اپي
درمال است.
برای مواجهه با گازهای حساسیت زا به گروههای زیر تقسیم می شوند:
گروه ) 1ضايعه زندگي پرخطر (:افراد صدمه ديده اي كه عالئمي مانند سرفه ،نارسائي تنفسي و
اثرات سيستماتيک
گروه) 2ضايعه شديد (:افراد صدمه ديده با حساسيت شديد كه سبب سرفه ،مشکالت تنفسي اما
بدون اثرات سيستماتيک
گروه ) 3ضايعه ماليم (:افراد مصدوم با حساسيت خفيف و متوسط سرفه عالئم و نشانه هاي
حساسيت چشمي و احتمال سردرد
تاریخچه استفاده از گازهای شیمیایی
اولين گاز سمي كه بکار برده شد كلر بود .اين گاز توسط آلمانها عليه بلژيکي ها بکار برده شد.
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دومين گاز سمي كه در جنگ جهاني اول بطور گسترده بکار برده شد گاز خردل بود .اين گاز از
اتيلن كه بنام گاز سوزاننده معروف است تهيه مي شود .اصوالً گاز نبوده بلکه بخار حاصله از مواد
نفتي است.
80درصد تلفات جنگ جهاني اول متعلق به گاز فسژن است .اين گاز از تاثير كلر بر منواكسيد كربن
تهيه مي شود و يکي از كشنده ترين گازها است.
سه هدف را در استفاده از این گازها دنبال میکنند:
به قصد قتل و صدمه:گازهاي تاولزا ،گازهاي اعصاب ،گازهاي خون و گازهاي خفه كننده  ،گازهاي آتشزا به قصد اذيتكردن طرف مقابل:
گازهای مهوع و اشک آور  ،به قصد استتار
الف – گازهای اعصاب
 -1سارينSarin
- -2تابون  Tabonيا دي متيل آمينوسيانوفسفريک اسيد
 -3سومن  Somanيا متيل فلوروفسفريک اسيد پنتاكول استر ،اين گازهاي منع كننده كولين
استرازها هستند كه باعث تجمع مقادير زياد استيل كولين و در نتيجه تحريک و تشديد فعاليت
پاراسمپاتيکي مي شوند.
راههای ورود
پوستدستگاه گوارش14

دستگاه تنفسيعالئم مسموميت نوع حاد:
بي اشتهائي ،ترشح زياد بزاق ،اشک ريزش ،دردهاي شکمي )اسپاسمي( ،ضعف ،تشويش ،لرزشزبان و پلکها ،تنگ شدن مردمک و كند شدن ضربان قلب.
عالئم مسمومیت نوع مزمن:
بدليل اثر توقف كولين استراز اين مواد) خصوصاً تابون (ممکن است  2تا  6هفته در بدن بماند.مسمومیت شدید
اسهال شديد ،نوک سوزني شدن مردمک ،اشکال در تنفس ،ادم حاد ريه سيانوز ،عدم كنترل ادرارو مدفوع ،تشنج ،كوما
درمان
باز نگاه داشتن مجاري تنفسي و كنترل تشنجشستشوي پوست با آب و صابونتحريک براي استفراغپادتن اين سم آتروپينب (گازهای تاولزا
 -1گاز خردل يا دي كلردي اتيل سولفيد
مسموميت با اين گاز از طريق پوست ،مخاط ،دستگاه تنفسي) تماس مستقيم (بافت هاي مورد
هجوم اين گاز شديداً تحريک شده ،متورم گرديده و نهايتاً فاسد مي شود.
 -2گاز خردل نيتروژن يا  2 ، 2دي كلرو دي اتيل امين
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تاولزاي بسيار قدرتمند كه تماس مستقيم يا تماس با بخار آن سبب عکس العمل هاي شديد
موضعي در پوست ،چشم ها و دستگاه تنفس مي شود و سبب فاسد شدن بافت مورد هجوم
خواهد شد.
 -3لوسايت يا بتاكلرووينيل دي كلرواارسين)(Lewisite
اين گاز عالوه بر تاولزائي ،تحريک كنده و فاسد كننده نسج ريه است و از طريق پوست يا نسوج
ريه وارد گردش خون شده سبب توقف ميتوز در متافاز تقسيم سلولي مي گردد.
درمان:
پادتن اين سم دي مركاپرولDimerraprol/BAL
شستشوي پوست با آب و صابون
در وهله اول درمان خاصي پيشنهاد نمي شود بلکه بعد از گذشت نيم ساعت تا يک ساعت تزريق
وريدي سديم تيوسولفات است.
ج (عوامل خفه کننده
 -1فسژن
اين گاز پس از ورود به بدن با اسيد كلريدريک بدن هيدروليز نشده و باعث تحريک و آسيب
ديدگي شديد سلولها مي شود.
عالئم:
اختالل و از كار افتادگي دستگاه تنفسي و دستگاه گردش خوناحساس سوزش در گلو ،فشار بر ريه ها ،تنگي نفس ،كبودي،ادم ريه ،مرگ
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درمان:
در حالت حاد:
تنفس مصنوعي و اكسيژن اشباع شده از الکلدرمان با كورتن  mg/kg1سه بار در روزكلروپيکريناز تركيبات نيتروژن دار به صورت مايع روغني ،بيرنگ ،با بوي خوشتحريک كننده دستگاه تنفس و اشک آوراثر بر دستگاه گوارش ،استفراغ و اسهالدرمان:
شستشوي موضع گرفتار دردتنفس مصنوعياگر سم خورده شده است شستشوي معدهد (عوامل خونی
 -1اسيد هايدروسيانيک به فرمول  ، HCNمايع روغني ،بيرنگ ،فرار
 -2سيانوژن هااليد ،مايع فرار ،بيرنگ
 -3ارساين ) ، (AsH3گاز بيرنگ ،با بوي شديد سير ،يک سم قوي خوني و سلولي
عالئم:
مسموميت با اسيد هايدروسيانيک و سيانوژ هااليد از طريق بلع و استنشاق ظاهر مي شود.17

تند شدن تنفسپائين افتادن فشار خون ،تشنج و كومادرمان:
در موارد استنشاقي بايد بيمار را به محيط غيرآلوده منتقل كرد.آمپول آمين نيترات بصورت استنشاقي هر  5دقيقه تا هنگامي كه فشارخون سيستوليک به پائين80نرسيده است.
تنفس مصنوعي با اكسيژن100 %نيتريت سديم ،تزريق وريدي  2/5تا  5سي سي هر يک دقيقهتيوسولفات سديم ،تزريق وريدي  2/5تا  5سي سي هر يک دقيقهشستشوي معده در مواردي كه سم بلعيده شده است.عالئم با ارساين:
مسموميت بطور عمده روي دستگاه گوارش است و ايجاد هموليز مي كند.شخص مسموم احساس سوزش و گزش بر روي صورت كرده و بعد از  3تا  4ساعت ،احساسخفتگي عارض شده و در ادامه حالت تهوع ،هموليز ،برنزه شدن پوست
درمان:
دادن خون براي كنترل هموليزپادتن اين سم ريمر كاپرول استRimecaprolعوامل توهم زا) هالوسینوژن ها(
 -1ال اس دي يا ليزر جيک اسيد دي اتيل اميد
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 -2كينو كلي دينول
عالئم:
تحريک شديدتغيير فشار خونعدم كنترل عمومي بدنكوما و توهمتغييرات دروني و شخصيت ،خودكشيدرمان:
كلروپرومازين ارگاليتل تزريق عضالني به ميزان  5/0تا  2ميلي گرم بر كيلوگرمآشنایی با حوادث هسته ای و بیولوژیک
تروريسم بيولوژيک يا بيوتروريسم عبارت است از استفاد از ميکروارگانيسمهاي بيماريزا
اويراتوكسرينهاي بيولوژيک بر عليه افراد نظامي ،غير نظامي و شهروندان بي دفاع.
حوادث و جنگ میکروبی یا بیولوژیک
اتفاقات  :اپيدمي هاي متعدد ،مقاومت هاي ميکروبي ،آفات گياهي كه داراي عوارضي شاملكشتار انسانها و يا معلول كردن آنها ،از بين بردن مز ارع و دام ها مي باشد
 جنگ ميکروبي يا بيولوژيرک عبارتسرت از كاربرد عوامل بيماري اي انساني ،حيواني و گياهي اعماز باكتريها ،ويروسها ،قارچها و تک ياخته ها به منظور آسيب رساندن به نيروهاي طرف مقابل و
غلبه بر آنها.
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عوامل جنگ بيولوژيک عبارتند از آنچه كه قادر باشد از طريق تکثير در بدن جانداران اثر خود رابرجاي گذارد و به اين ترتيب در جنگ به منظور ايجاد بيماري و مرگ در انسان ،حيوان و گياه
مورد استفاد قرار گيرند.
عامل بیو لوژیک طبق تعریف ناتو
يک ميکرو ارگانيسم و يا سم توليد شده توسط آن كه ميتواند ايجاد بيماري در انسان ،گياهان يا
حيوانات نمايد و يا موجب تخريب بعضي از مواد گردد.
هدف بکارگيري سالح بيولوژيک
اهداف غیر نظامی:
تلفات انساني /حيواني /گياهيبهم زدن اكوسيستمضعيف و معلول كردن نيروهاي انساني كارآمد و پشتيبان مختل كردن نظام اجتماعي ترس و رعب و وحشت عمومياهداف نظامی:
 مرگ و مير و تلفات نيروها ابتالي نيروها و كاهش توان رزميآلوده كردن مواد غذائي و آب ايجاد معلوليت جسمي و اختالل در كارها سرگرم كردن نيروها با پاكسازي منطقه20

 عمليات رواني و ترس و وحشت اختالل در سازمان رزم و يگانها انتقام به دليل شکست و تحمل ضايعه ممانعت از انجام عملياتویژگی های سالحهای بیولوژیک
 توليد اينگونه سالح ها نسبتا ساده و ارزان قيمت است وقتي كه در فضا پراكنده شوند قادرند خودبخود تکثير گردد و وسعت منطقه آلوده را گسترشدهند
 انسانها ،حيوانات و گياهان همه مي توانند در معرض حمالت بيولوژيک قرار گيرند.روش هاي پخش و كاربرد عوامل ميکروبي
 بمباران هوايي موشک راكت بوسيله ي هواپيما بصورت افشانه حشرات و حيوانات دستگا هاي پخش افشانه خرابکاران)عوامل نفوذي(راه های تماس احتمالی با عوامل بیولوژیک:
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استنشاق بلعيدن تماس مستقيم با بريدگي ها و خراشهاي پوست تماس مستقيم با ضايعات و ترشحات پوستي تماس با افراد آلود تز ريق گزش به وسيله مگس ها  ,كک ها  ,كنه ها و پشه هاي آلودهراه های ورود عوامل بیولوژیک به بدن انسان
 از طريق مجاري تنفسي)به صورت گردو غبار و رطوبت و...( . از طريق دستگا گوارش. از طريق پوست. از طريق دستگا بينايي. از طريق دستگا ادراري تناسليمراحل دهگانه مواجهه باعوامل بیولوژیک
 ظن هميشگي به رويدادها واتفاقات محافظت از خود ارزيابي بيمار رفع آلودگي بيمار در صورت لزوم22

 تشخيص گذاشتن تسريع در درمان كنترل دقيق عفونت مطلع ساختن مقامات ذيربط كمک به بررسي هاي اپيدميولوژيک حفظ تبحرها و ترويج مطالبمشکالت مواجه با بحران های بیولوژیک
مواد بيولوژيکي عکس العمل فوري نداشته و نمي توان آنها را با حواس فيزيکي كشف نمود. با مقدار كمي مواد بيولوژيک مي توان تلفات زيادي ايجاد كرد اين خصوصيات به مواد بيولوژيکيقابليت پوشش منطقه اي بزرگي را با مصرف مهمات كمي مي دهد.
 فراهم نمودن مواد بيولوژيکي كه باعث مرگ يا درجات مختلف ناتواني در بين پرسنل موجوددر هدف مي گردد به فرمانده اجاز مي دهد تا ماده اي را انتخاب نمايد كه نتيجه ي نظامي
مطلوبي حاصل گردد.
 دوران كمون مواد بيولوژيکي يک دورهاي كند و چند روز قبل از ايجاد تلفات است اين مدتفاصله را مي توان با عمليات طرح ريزي شده براي آينده تطبيق داد.
ذرات آئروسل همانند يک گاز قدرت نفوذ دارند .ابر آئروسل توسط باد حمل شد قادر است بهداخل ساختمان هايي كه به فيلتر مخصوص مسلح نيستند نفوذ كنند.
عوامل بیولوژیک جدید
پاتوژن هاي نوپديد) مهندسي ژنتيک(23

ابرويروسهاي هوشمند ويروسهاي بازگشتهبرخورد سندرمیک
پاسخ سريع به يک واقعه بيولوژيکي نياز به شناسايي فوري آن دارد. در اغلب موارد حمالت بيولوژيکي ،پيشرفت اين گونه بيماريها و قدرت همه گيري آنها بسيارزياد است و فرصت الزم براي تشخيص دقيق آزمايشگاهي آنها وجود ندارد.
 بعضي از بيماريها به صورت بومي در يک منطقه يا يک كشور وجود دارند ولي به يکباره چهراپيدميولوژيک آنها تغيير ميكند  .در چنين مواقعي بايد به فکر يک حادثه غيرعادي مثل حمالت
بيولوژيکي بود.
وجوه تمایز اپیدمیک طبیعی با حمالت بیولوژیک
 در بيماري اپيدميک طبيعي ،منحني داراي برآمدگي و فرورفتگيهايي است در صورتيکه بيماريحاصل از حمالت بيولوژيک به طور افزايشي بوده و تعداد كثيري در زمان كوتاه گرفتار ميشوند
نظير مسموميت غذايي.
تلفات خيلي زياد در عرض  48تا  72ساعت از يکنوع ميکرو ارگانيزمتلفات خيلي زياد در عرض چند دقيقه تا چند ساعت ،نشانگر حمله بيو لوژيک توسط يک سم است. تعداد افرادي كه داراي عاليم باليني يکساني باشند نشان دهنده يک حمله بيولوژيک سريع استاقدامات کنترل عفونت در مواجهه با بیماران
•رعايت احتياطات ايز والسيون
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•رفع آلودگى از بيماران و محيط
•تعيين محل مناسب براى بسترى كردن بيماران
•حمل و نقل بيماران
•تميز كردن  ،ضدعفونى كردن و استريل نمودن ابزارها و محيط
•مقررات ترخيص بيماران
•مراقبت هاى پس از مرگ
حوادث هسته ای و رادیولوژیک
حوادث هسته ای:
هيروشيما و ناكازاكي ،حوادث نيروگاههاي هسته اي
حوادث تابشی) رادیواکتیو(:
حوادث صنعتی  ،پز شکی و تحقیقاتی
منابع اصلي تابش هاي يونيزان:
 منابع طبيعي تابش منابع تکنولوژيک تابشچشمه هاي طبيعي تغيير يافته چشمه هاي مصنوعي توليد شد مولدهاي تشعشعمنشاء بحرانهای هسته ای
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حوادث صنعتي از جمله در مراک مربوط بره زنجيرر توليرد سوخت هسته ايحوادث راديوگرافي صنعتياشتباهات پزشکي در تشخيص و درمان با استفاد از پرتوها /مواد راديواكتيو اشتباه و سوء استفاد از چشمههاي راديواكتيو دزديده شدن /گم شدن چشمه هاي راديواكتيوحوادث راكتوريحوادث تروريستي و خرابکاري -نظامي. حمالت نظامي هسته ايبمب کثیف
شامل  2بخش اصلي:
 مواد منفجر قوي مواد راديواكتيوبا پوششي از مواد محافظ براي به حداقل رساندن احتمال آشکارسازي
حوادث پرتوی
 چرنوبيل در روسيهگوانيا در برزيل توكايمورا در ژاپن تري مايل آيلند در آمريکا26

 فوكوشيما در ژاپنسطوح استاندارد پاسخ به حوادث پرتوی
سطح اول :كمکهاي فوري و اقدامات درماني در محل حادثه
سطح دوم :خدمات تشخيصي و درماني در نزديکترين بيمارستان عمومي
سطح سوم :خدمات تشخيصي و درماني ويژه در بيمارستان هاي تخصصي مرتبط با مصدومان
پرتوي
ویژگیهای زنجیره امداد و درمان مصدومان هسته ای
 قابليت شروع عمليات در كوتا ترين زمان ممکن برخورداري از فرماندهي و مديريت با تجربه و داراي دانش متناسب با موضوع وجود نيروهاي آموزش ديده مرتبط در كليه سطوح زنجير امداد و درمانپيش بيني و تدارک تجهيزات و اقالم مورد نياز برقراري ارتباط و انتقال مداوم اطالعات بين حلقه هاي مختلف زنجير امداد و درمانآمادگی الزم در سیستم پاسخ
پيشگيري و كنترل آسيب ديدگي ناشي از اثرات حوادث هسته ايآگاهي از چگونگي رسيدگي به مصدومان با تعداد زيادآگاهي از چگونگي انجام اقدامات پزشکي در محيط آلودآگاهي از چگونگي امداد ،انتقال و رفع آلودگي از مصدومان
استفاد از داروهاي محافظ پرتوي و كاهنده اثرات و عاليم اوليه ناشي از پرتوگيري27

مشخص بودن وظايف تمامي كاركنان عملياتي و پشتيباني امداد و درمانآموزش امدادگران و كاركنان بهداري و كسب مهارت توسط آنان در انجام اقدامات امدادي ودرماني براي مصدومان هسته اي
آمادگی الزم در سیستم پاسخ
 تهيه ،بسته بندي و نگهداري داروها ،تجهير ات و اقالم ضروري تيمهاي عمليات امداد و درمان برنام هاي پذيرش و درمان مصدومان پرتوي در مراكز درماني ثابت و سيارانجام آموز شهاي سريع نيروهاي امداد و درمان در مورد رد بندي ،تشخيص و درمانمصدومان پرتوي
 استقرار فرماندهي و هماهنگي اقدامات امداد و درمان سرصحنه حمايت رواني و تامين سالمت روان مصدومان ،رزمندگان و نيروهاي بهداريبرنامه آمادگی الزم در سیستم پاسخ
تهيه برنامه آمادگي نيروها ،تجهيزات ،مراكز و سيستم هاي امداد و درمان برآورد نيازهاي امداد ي ،درماني براساس ارزيابي تعداد مصدومان ،نوع و زمان حادثه ،شرايطآب و هوايي و نرخ دوز بر اساس سناريوهاي محتمل
 ايجاد و برقراري زنجير امداد و درمان ،با ذكر امکانات و مسئوليتهابهينه سازي زنجير امدادي ،درماني با ايجاد پايگا هاي با فاصله و زمان معين تنظيم روشهاي مرتبط با رعايت اصول مواجه با مصدومان پرتوي در عمليات انتقال آنان درزنجير امداد و درمان
 ايجاد مراكز آلودگي زدايي از مصدومان در طول زنجير امداد و درمان28

كنترل آلودگي در مراكز درماني از طريق ايجاد فضاهاي پرتوي مورد نياز ايجاد آمادگي براي انتقال منابع امدادي ،درماني از مناطق در معرض خطر به مناطق امن انواعپرتوها
امواج الکترومگنتیک:
 اشعه ايکساشعه گاماپارتیکلها:
 الکترون ها نوترون ها هسته هاي يوني سنگين مثل ذرات آلفااصول کلی حفاظت در برابر پرتوها:
پرتو گيري به دو طريق صورت مي گيرد:
پرتوگيري خارج بدن به طور مستقيم از يک چشمه. پرتروگيري داخلي از چشمه هايي كه از طريق استنشاق ،بلع و يا جذب وارد بدن شده اند.عوامل موثر در حفاظت پرتوی
 زمان – شدت فعاليت هاي راديواكتيو معموال به سرعت كاهش مي يابد .محدود ساختن زمانحضور در نزديکي منبع تشعشع مقدار دريافت تشعشع را كاهش مي دهد..
-فاصله – هر چه فاصله بين فرد و چشمه تشعشع بيشتر باشد ،تشعشع كمتري دريافت مي شود.
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حفاظ – هر چه مواد سنگين تري و چگالتري بين بدن و چشمه تشعشع وجود داشته باشد  ،بهتراست.
اثرات چرنوبیل:
راديواكتيو براي اولين باردرسوئد و در استکهلم ثبت گرديد. جابجائي بيش از  135000نفر -كشته ها درلحظه انفجارهزاران نفرآسيب ديدآلودگي سرزمين وسيعي 6ميليون روبل توسط نيروهاي ارتش سرخ براي عمليات هزينه) در صورت استفاد از نيروهايغير نظامي اين هزينه به مراتب بيشتر بود(.
هزينه زياد اقتصادي و روحي و رواني براي جامعه اثرات اين حادثه سبب ايجاد كودكاني با تومورهاي نخائي ،با سرهاي كوچک ،با سرهاي بزرگزنان و مرداني با اندامي ناساز و كوتا و دردهاي بيدرمان ناشناخته و مواد و اشيا آلود به
راديواكتيو شده است.
درسهاي چرنوبيل
 بعضي از گزارش ها نيز حاكي از آن است كه به دليل ضعف آموزش ،در برخي موارد پزشکان وپرستاران به تصوّر مسري بودن عوارض پرتوي انفجار ،از مداواي مصدومين در معرض تابش
هسته اي اجتناب كرد اند.
 ما نبايد درس هاي كه جهان از حادثه  1986آموخت ،فراموش كنيم ما بايد هر آنچه در توانداريم و از دست ما ساخته است انجام دهيم تا تمامي تسهيالت هسته اي در وضعيت بي خطر قرار
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گيرند ما همچنين بايد به طرز جدي در توليد منابع جايگزين براي انرژي هسته اي به فعاليت
بپردازيم.
امواج و بمب هاي الکترومغناطيسي
فن آوري  EMPروز بروز در حال تکامل است ،همچنين روشهاي مقابله با حمالت آن نيز در حال
گسترش مابين همه ارگان هاي كشور هايي است ،كه طرح هاي دفاع ملي و ديدگاه آينده نگر
دارند .ابتداي قرن  21اياالت متحده آمريکا در حمله به عراق ،از پالسهاي الکترومغناطيسي استفاده
نمود ،و با از كار انداختن ستادها و ارتباطات كلي و محلي و موضوعي كشور عراق ،زمينه پيروزي
را فراهم آورد
كوتاهي از اين تهديدات مهم ،خطرات زيادي را براي كشور و شهرها خواهد داشت ،و برخالف
منطق ملي و مردمي ايران است.
فناوری: EMP
در واقع همان منابع توليد پالس الکترومغناطيسي با توان باال و  E-Bombهسته اصلي بمب هاي
الکترومغناطيسي يا فناوري مايکروويو نيرومند است .از اين رو پايه فناوري براي طراحي بمب هاي
الکترومغناطيسي متنوع مي باشد ،كه در يک لوله توخالي رسانا است ،كه حکم هسته سيم پيچE-
Bombبعضي موارد تکميل و به توليد رسيده است .ساختار را نيز دارد ،در داخل اين هسته مواد
منفجره و جاشني الکتريکي قرار دارد ،كه درست در لحظه انفجار بمب E-Bombمدار الکتريکي نيز
بکار مي افتد ،و ميدان مغناطيسي حاصل از كاركرد مدار الکترونيکي در يکميدان انفجاري قرار
گرفته ،و انفجار ميدان الکترومغناطيسي رخ مي دهد .هم زماني انفجار بمبو به كار افتادن مدار
نوسان ساز ،بسيار مهم مي باشد .زيرا آنچه موجب تقويت امواج الکترومغناطيسي باورنکردني و
ارسال امواج الکترومغناطيسي در همه جهات مي گردد.
وقوع انفجار در مركز ميدان مغناطيسي مي باشد .انفجار يک ميدان مغناطيسي بسيار نيرومند،
ميتواند در كسري از ثانيه قدرت الکتريکي بسيار بااليي را در كليه مواد هادي پيرامون خود القا
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نمايد ،و بطور كلي تمام آنها را مختل نمايد ،و از كار بياندازد .اين ميدان مغناطيسي روي انسان به
عنوان يکهادي الکتريکي نيز موثر مي باشد ،ولي اين تأثير بسيار محدود و مقطعي است ،بدن جز در
موارد خاص ،قدرت مقاومت در برابر آن را دارد .در جنگ افزار هاي نسل الکترونيک اين قرن،
استفاده از تکنولوژي مغناطيسي و امواج الکترومغناطيسي جايگاه ويژه اي دارد ،و مورد توجه سران
كشورها و سازندگان اين قبيل سالحها مي باشد.
ماهیت انفجار الکترومغناطیسی:
بمب الکترومغناطيسي يک شار مغناطيسي فوق العاده نيرومند است ،كه با گسيل امواج پر قدرت
سوپر فركانس SHFبا طول موج هايي امواج ميکرو ويو پر قدرت باالتر از ده گيگا هرتز ،موسوم
به  High Power Microwaveرا آزاد مي كند .براحتي مي تواند هر گونه دستگاه هاي الکتريکي يا
الکترونيکي واقع در محدوده عمل خود را در يک باند فوق گسترده  uWbكه مخفف عبارت ultra
Wide bandميباشد را فلج نمايد .ميدان مغناطيسي قوي نوسان دار ميتواند جريان برق بسيار
بزرگي را در هر جسم رساناي ديگر ايجاد نمايد .هر وسيله الکتريکي مي تواند به يک آنتن تبديل
شده ،جريان برق را به تمامي وسايل برقي در ارتباط با خود انتقال دهد .مثال يک شبکه كامپيوتري
عظيم را در نظر بگيريد ،كه توسط خطوط تلفن با يکديگر در ارتباط هستند .در اين صورت با به
وجود آمدن جريان عظيمي در خطوط تلفن ،تمامي شبکه نابود خواهد شد .يکموج بلند خيلي
بزرگمي تواند وسايل نيمه رسانا را بسوزاند ،سيم كشي ها را ذوب كند ،باتري ها را از بين برده و
حتي ترانسفورماتورها را منفجر نمايد .ساختمان ها در مقابل امواج الکترومغناطيسي مقاوم نبوده يا
كم مقاومت هستند ،فلزات مقاوم ساز مورد استفاده در بتون ساختمان ها نيز با يکديگر فاصله
داشته و سدي در برابر امواج الکترومغناطيسايجاد نمي كنند .امواج الکترومغناطيساز سيم هاي برق
و تلفن و در و پنجره هاي چوبي و حتي ديوارها به راحتي عبور مي كنند.
تاثیر
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تاثير اين بمب ها به فاصله از محل انفجار ،حساسيت تجهيزات و ميزان حفاظت محفظه آنها بستگي
دارد .پالستيک فاقد هر گونه خاصيت محافظتي در مقابل امواج الکترومغناطيسي است ،فلز در
صورتي كه حفره اي بزرگتر از  1٠ميلي متر نداشته باشد ،مي تواند به عنوان محافظي ايده ال به
كار رود .ساختمان ها در مقابل امواج الکترومغناطيسي مقاوم نبوده ،يا كم مقاومت هستند ،فلزات
مقاوم ساز مورد استفاده در بتون ساختمان ها نيز با يکديگر فاصله داشته ،و سدي در برابر امواج
الکترومغناطيسايجاد نمي كنند .امواج الکترومغناطيساز سيم هاي برق و تلفن و در و پنجره هاي
چوبي و حتي ديوارها به راحتي عبور مي كنند.
يک بمب الکترومغناطيسي مي تواند باعث خنثي كردن مهمترين نياز هاي طرف متخاصم در صحنه
نبرد باشد ،چنين بمبي مي تواند سيستم هاي كنترل وسايل نقليه مختلف را از كار انداخته ،سيستم
هاي هدف يابي موشکها و بمبها را از بين ببرد ،وسايل ارتباطي را نابود سازد ،سيستم هاي مختلف
هدايت عمليات نيروها و سنسور هاي مختلف پيچيده را خنثي نمايد .بمب هاي الکترومغناطسي
بهترين گزينه براي حمله به پناه گاه هاي زير زميني حريف هستند ،زيرا چنين سنگر هايي به وسيله
موشکها و بمب هاي معمولي قابل انهدام نيستند .يک پالس الکترومغناطيسي رها شده از بمب
الکترومغناطيسي مي تواند از اليه هاي زمين عبور نمايد ،و موجب قطع برق آن پناهگاهها شود،
سيستم هاي تهويه را از كار بياندازد ،ارتباط با بيرون را قطع كند ،و حتي در پناه گاه هاي پيشرفته
در هاي الکتريکي را از كار بيندازد در حالي جنگ افزار هاي مرگ آور به حساب نمي آيند ،ولي
گاهي اوقات «اي ام پي » كه باعث قطع برق يک بيمارستان شود ،بيماران زيادي را در عرض چند
ثانيه خواهد كشت ، .براي مثال اگر يک بمب EMPمي تواند باعث اختالل در حركت تمامي وسايل
نقليه از جمله هواپيماها شود مي توانند يکي از عوامل كشته شدن افراد باشند . ،در آخر بايد گفت
كه دور از ذهن ترين اثر بمب الکترومغناطيسي را مي توان اثرات رواني آن دانست ،يک حمله
بزرگ  EMPدر كشوري بزرگ ،مي تواند يک زندگي مدرن قرت بيستمي را  200سال به عقب
بازگرداند ،و آدمها را سرگردان و با زندگي جديدي رو به رو سازد.
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اثرات امواج بر بدن انسان امواج الکترو مغناطيسي از نظر ماهيت داراي دو تعريف ميدان الکتريکي
و ميدان مغناطيسي هستند ،چنانچه شخصي در ميدان الکترو مغناطيسي باشد ،متناسب با سه مولفه
امواج ،ميدان الکتريکي ،ميدان مغناطيسي و فركانس ،مورد بررسي قرار مي گيرد .نظر به اينکه
بدن انسان از مواد گوناگوني ساخته شده است ،و پراكندگي و تركيب مواد در كالبد آدمي
متفاوت مي باشد ،بنابر اين هر بخش از آن در مواجهه با ميدان الکترو مغناطيسي رفتار و عکس
العمل خاصي را خواهد داشت ،از طرفي همه مواد تشکيل دهنده بدن انسان خنثي نيستند ،به عنوان
مثال سلول هاي عصبي ،مراكز كنترل حركت قلب و ،...از جمله نقاطي هستند كه هميشه داراي
ميدان الکترو مغناطيسي بوده است ،ولي به محض تحريک پالريته  dcو بنابر اين خنثي نمي باشند .
عصب در حال سکون تنها داراي دايپيل الکتريکي آن عوض مي شود ،و سيگنال الکتريکي متغيري با
سرعت هاي متفاوت انتقال مي بايد ،بنابر اين ميدان الکترومغناطيسي توليد و منتشر مي شود.
توجه :اگر افرادي در لحظه آسيب رساني  EMPبصورت فيزيکي فلزات مانند :كابلها و خطوط راه
آهن را لمس كنند ،مجروح خواهند شد .تمام افراد خدماتي و تأسيساتي و رزمي ،بايد از لوازم
تجهيزات خود ،كه به صورت مستقيم ممکن است مانند آنتن براي جذب امواج الکترو مغناطيسي
 EMPعمل كند ،آگاهي داشته و نسبت به كاهش آسيب پذيري اقدام كنند .
راه کارهای مقابله در برابرEMP
پدافند غير عامل در برابر تهاجم الکترو مغناطيسي ،مانند هر نوع آفندي نياز به طراحي و ايجاد
پدافند خاص و مناسب خود را دارد .اگر چه اثرات و ميزان تخريب اين سالح ،بر روي تجهيزات
گوناگون كامال مشخص نشده است ،اما راه هاي مقابله با آن تا حدودي قابل بررسي است .يکي از
راه هاي موثر و متداول كه براي ساير سالح هاي آفندي نيز كاربرد دارد در مورد بمب هاي
هسته اي نيز پيشنهاد شده است ،جلوگيري از پرتاپ مولد EMPاست .اما اينکار هميشه امکان پذير
نيست ،بنابر اين روي آوردن به پدافند غير عامل كامالً منطقي است ،كه در واقع دفاع همه جانبه
را حتي با داشتن دفاع عامل قدرتمند ،پوشش مي دهد،
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روش هاي حفاظت نگهداري از سيستم هاي الکترونيکي در برابر بمب هاي الکترو مغناطيسي شامل
موارد زير است:
* جداسازي زير سيستمها * ،رعايت اصول زمين كردن * ،استفاده از پوشش مناسب * ،متوقف
كردن جريان ها و ولتاژ هاي گذرا * ،حفاظت از كابل ها وارتباط دادن زير سيستم ها بوسيله كابل
هاي فيبر نوري * ،طراحي مناسب برد هاي مدار  * ،جايگزين كردن قطعات حساس مثل تراشه
هاي منطقي MOSچاپي با معادل هاي مقاوم شده آنها ،طراحي اصولي مجاري ورودي و خروجي
به داخل محفظه ها * ،بهينه سازي و اصالح كردن مدار هاي بزرگ و كم كردن تعداد عناصر آنها،
*استفاده از سيستم هاي تطبيق و محافظ براي ورودي تغذيه برق سيستم * ،استفاده از درزگير
ها.
الياف و منسوج ضد امواج الکترومغناطيس
الياف و منسوج رسانا ،با استفاده از نانو ذرات براي دفع امواج الکترومغناطيسي حاصل از تجهيزات
الکترونيکي كاربرد دارد ،همچنين نوع لباس و پوششهاي ميرا كننده امواج ،ميتوانند مانع از اين
صدمات شوند .اين پارچه ها عالوه بر تهيه لباسهاي ايمني براي برخي صنايع ،در بخشهاي نظامي و
غير نظامي به عنوان پوششهاي ضد راداري ،و دفع پالسهاي الکترومغناطيسي به كار گرفته
مي شوند.
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