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ــ  از ــان بس ــه زم ــا ک ــدود یارآنج ــرا یمح  یب

 یـک در  یـدار پایُـد   بـا  یشـگیری پ ی برنامـه  سازی پیاده

بایست پـیش از رخـداد    میوجود دارد، ای  رخداد هسته

ــد  هــای پخــش قــرص ای، هســته پایــدار را در میــان یُ

اکنـون   هـم  .قرار داد مد  نظر ها به صورت جدی خانواده

 22در یُـد   هـای  از رخـداد قـرص   یشپخش پ ی برنامه

به ای  هستههای  یروگاهدر مناط  اطراف ن ییکشور اروپا

ــعاع ا   ــت و ش ــده اس ــرا در آم ــناج ــ ی ــش یشپ           پخ

(Pre-distribution)  در  .است یرمتغ یلومترک 23تا  2از

بـه   یکـا آمر ای هسته یریتمد یسیون، کم1332دسامبر 

در شـعاع   یـا و  ای هسـته های  یروگاهن یکه دارا یالتا 02

 1 یسـت با مـی  بودند، نوشت کـه ها  گاهیرون ینا یلیما 23

ــرص ــرا KI ق ــه در شــعاع   یب ــرد ک ــر ف ــا 23ه  یلیم

ام ـا انجمـن    .هسـتند، اهـدا کننـد   ای  هسـته های  یروگاهن

 یرا بـرا  یبرابـر  بیستشعاع  یک (ATA) یکاآمر یروئیدت

 .(یلیما 133کرد ) یشنهادپ KI پخش قرص یشپ

 ینـی ب یشتواند پـ  نمی ک  یچآنجا که ه از

برخاسته از  رادیواکتیویُد  کند که تا کجا ممکن است

انتشـار  ای  هسـته  یروگـاه ن یـک ابر پ  از رخداد در 

را  یششـ پو سـطح سـه   یکـا آمر یروئیدانجمن ت یابد،

 :نمود یشنهادپ ای هسته یروگاهبراساس فاصله از ن

 

  :(مایلی 51)صفر تا اول  سطح

ــ KI پخــش ــام   یشپ ــه تم ــداد ب از رخ

در انبـار  یُـد   های همراه با انباشت قرص ها، خانواده

 اورژان  یرنمراکز پذ
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  :(یلیما 211تا  51دوم ) سطح

 یمحلـ  یعمـوم هـای   در مکـان   KIانباشـت 

ها، دفاتر پسـت   ها، درمانگاه ارستانیممانند مدارس، ب

جهـت پخـش    ،یآتش نشـان های  یستگاهاو  ی ،و پل

  .یطب  دستور مقامات بهداشت محل

 

  :(یلیما 211باالتر از )سوم  سطح

 وابسـته  یملّ ییبه انبار دارو یامکان دسترس

برداشـت  جهـت   ،یبه بخش سالمت و خدمات انسـان 

 .  KIهای قرص

یُـد   پخـش قـرص   یبرا یگوناگونهای  رون

گونـاگون و   یاز رخـداد در کشـورها   یشدر پـ  یدارپا

رون پخـش   .انجام شده است یکاگوناگون آمر یاالتا

چنانچـه   ها، قرص ینا یافتدر یمردم برا ی داوطلبانه

بـاال   یارسـالمت بسـ  هـای   جامعه در برنامـه  یریدرگ

 23 یتـا حـد بـاال   هـا   قرص ینباشد، موج  پخش ا

 یگـر دهـای   از رون .خواهـد شـد   یـت از جمع درصد

پسـت بـوده    ی ارسال توسـط شـبکه   ها، پخش قرص

 هـا،  قـرص  یـن پخـش ا  یرون برا ینبهتر یاست ول

رون زمان  ینرون خانه به خانه است؛ هر چند که ا

 .باشد می ینهبر و پر هز

ینکــات یدارایُــد  هــای پخــش قــرص پــیش

ایالـت دارای نیروگـاه    02، در 1332ای آمریکـا در دسـامبر    ( براساس دستورالعمل کمیسیون مـدیریت هسـته  20تصویر 
 .اهدا شود KI کند، دو قرص ای زندگی میهای هستهمایلی نیروگاه 23رد که در شعاع بایست به هر فای میهسته
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 ینمهمتـر  یـرا در نظـر داشـت، ز   یستبا می است که

، گـم شـدن   هـا  قرص ینش اپخ یشمشکل پ  از پ

نـه   یمثـال در رومـان   یبرا .در طول زمان استها  آن

 داده مـردم  بـه  که ها از قرص یریتنها بخش چشمگ

بـه   یزنها  از آنای  پاره بلکه بودند، شده گم بود شده

توسط مـردم مـورد مصـرف     یمعمول یعنوان داروها

 یـایی با توجه بـه پو  یگر،د یاز سو .قرار گرفته بودند

مهاجر بـه منطقـه،    یدممکن است افراد جد ،یتجمع

 ینبـد  .را نداشـته باشـند  هـا   قـرص  ینبه ا یدسترس

 یـدار پایُـد   های پخش قرصهای  سان، در کنار برنامه

و  زیانبـار سـا  هـای   رون ای، از رخـداد هسـته   یشپ

 یـرا ز .باشـند  مـی  یتحائز اهم یاربس ها، انباشت قرص

هـای   انمکـ  در راهـا   قـرص  هـا،  رون یـن توان با ا می

نمـود و در هنگـام    یخوب نگهـدار  یطمناس  و شرا

زمان ممکن در دسترس مـردم   ینرخداد در کوتاه تر

 .قرار داد

 ییهـا  در مکـان  یـدار پایُد  های قرص انباشت

که قابل دسترس مردم در زمان رخداد باشند، ماننـد  

آتش های  یستگاها ها، داروخانه ها، یمارستانمدارس، ب

مراکـز دفـاع    ی،انتظـام  یـروی ن هـای  یستگاها ی،نشان

 ی شــده یــفتعر ی کــه در حلقــه یو مراکــز یشــهر

از  یرنـد، گ می قرار یو استان یشهر رویدادهای ناگوار

هـا   قرص ینا یانبارساز یبرا یشمندانهاند یراهبردها

اطراف های  یمارستانانباشت در مدارس و ب .باشد می

 چنانچـه  یـرا مهم است؛ ز یاربس ای هستههای  یروگاهن

دهد،  یدر زمان باز بودن مدارس رو ای رخداد هسته

کودکـان بـه    ینکهاز ا یشتوانند در پ ها می مکان ینا

 .قرار دهندها  آن یاررا در اختها  برسند، قرص خانه

 یدهسـنج  یاربسـ  یسان، از راهبردها بدین

 یکاستراتژ یانبارها یجادا ها، قرص ینپخش ا یبرا

 یندگیکه نما است ییها و سازمانها  در مکانها  آن

ه را بـ  یاستان یاو  یناگوار شهر یدادهایرو یریتمد

بـه مـردم در    یاطـالع رسـان   ینهمچنـ  .عهده دارند

و ای  هسته یروگاهخصوص علت و اثرات رخداد در ن

 ی،حفاظتهای  یهتوص ی،اضطرارهای  یامارسال پ یزن

دستور شروع بـه   یزو نها  مصرف قرص دستورالعمل

 ی شـده  یـف تعر یفاز وظـا  یستبا می ها، مصرف آن

 .باشدها  ناگوار استان یدادهایسازمان رو

کارکنـان   ای، هنگام بـروز رخـداد هسـته    در

 ی مـورد مشـاوره   یستبا می یبخش سالمت و پزشک

از  .یرنـد تر قـرار گ  ییاطالعات جز ی ارائه یمردم برا

دهنــدگان خــدمات ســالمت،  رو، آمــوزن ارائــه یــنا

 .است یتحائز اهم یارپرستاران و پزشکان بس

ــم د  ــات مهـ ــر،از نکـ ــرل دوره یگـ ای  کنتـ

 اسـت کـه  یُـد   قرص یدر انبارها ییداروهای  انباشت

استاندارد انجام های  بر اساس دستورالعمل یستبا می

شــده اســت چنانچــه  یههــر چنــد کــه توصــ .یردپــذ

روز ادامـه   یـک از  یشدر ب یواکتیومواد راد آزادسازی
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 صـادر  یتکان از جمعم یهداشته باشد، دستور به تخل

اقـدام انجـام    یـن ممکن است ا یطیدر شرا یشود ول

 یانباشت کاف یدانبارها با یندر ا ،سان ینو بد یردنپذ

تکرار شـونده وجـود    یدوزاژها یبرا ،یُدهای  از قرص

 .داشته باشد

 یدر رخـدادها  یـدار پایُد  آنجا که مصرف از

فـراوان بـا خطـرات     یهـا  یسـودمند  یدارا ای هسته

بـه   .اسـت  یعـوارض جـانب   یـدگاه از د یزمـاً نـاچ  عمو

 پایدار در کشورهای گوناگونیُد  (Shelf-life) مدت زمان نگهداری( 20جدول 

 کشور
 سال(بر اساس زمان نگهداری )

KI KIO3 

  2* استرالیا

  2 کانادا

  2 جمهوری چک

  2 فنالند

  23 – 22 آلمان

  2 مجارستان

 2  ایرلند

   ژاپن

  23 لوکزامبور 

 سال 2بررسی در هر   هلند

  2 نروژ

  2 سوئد

  1 سوئی 

 0  انگلستان

تـر  طول نگهداری ممکـن اسـت گسـترده    گیرند و براساس این سنجش،رار میق سنجشها مورد  سال، تمام قرص 2بعد از  *
 .شود
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دسـت  بایست  میشود که  می یشنهادپ یملّ ینمسئول

بـاز  یُـد   هـای  داوطلبانـه قـرص   یـد خر یمردم را بـرا 

 یـک  چهارچوبشود که در  می یدام ا باز تأک .گذاشت

 یدارپایُد  پخش یتمسئول ای، اورژان  هسته ی برنامه

هـای   یتمسـئول  ی استفاده از آن در حلقه یو چگونگ

است کـه   ای شده یفتعر یشاز پهای  افراد و سازمان

 .ناگوار استان را به عهده دارند یدادهایرو یریتمد

 

  / ارتباطات یرسان اطالع

از  یـت اطالعـات مناسـ  و حما   یآور فـراهم 

 ی برنامـه  یـک  یاز اجـزا  یـدار، پایُد  کنندگان یافتدر

کارآمـد   ریارو، بسـ  یناز ا .باشند می ای اورژان  هسته

در پخـش شـده    یـدار پایُد  های کنار بسته در است که

قابـل فهـم    یپمفلـت آموزشـ   یابرگه  ها، خانواده میان

هـا   تپمفلـ  یناطالعات ا .ه شودگذاشت یزعموم ن یبرا

 یو نمودارهـا هـا   جامع، با متن ساده، شکل یستبا می

 .جذاب باشد

دوزاژ  یسـت با مـی  یآموزشـ های  پمفلت این

د و نکرده باش یانب یرا به خوب KI های قرصمصرفی 

 ،هـا  قـرص  یـن نوزادان نسبت به ا یتدر مورد حساس

خـوردن   یامکان و چگـونگ  یزداده و ن یاطالعات کاف

 یـز ن را هشـتم  یـک  یاچهارم  یکدوم،  یکقرص به 

 .باشند کرده یانب

 یـر نکـات ز  ،یآموزشـ هـای   متن پمفلـت  در

 :لحا  شوند یستبا می

 .الزم است یدارپایُد  های قرص یافتچرا در/ 2

 .شود یاندر هر قرص بیُد  مقدار یواش یانبا ب/ 1

 .کنند یافترا درها  قرص یستبا می یچه کسان/ 0

که هـر گـروه    ییقرص ها یزانم یاتعداد و / 2

 .کنند یافتدر یدبا یسن

 قرص ها یافتدر ی یوهش/ 2

 .قرص مصرف شود یستبا می چه موقع/ 5

 یان فوردرم یکودکان برا یتاولو/ 3

  یعوارض جانب/ 1

پزشـک   یـک  یزیتاست که مورد و یازن یاآ/ 4

 .قرار گرفتها  بعد از مصرف قرص
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 پایداریُد  ارزیابی یاهداف برنامه( 22جدول 

 رادیواکتیو به تیروئیدیُد  الف( کاهش خطر

 ریزی شده(، و نیز بعد از هر پخش برنامهKIش کنونی شگیری پو)با اندازه KIدسترسی به  شافزای(2

 خانه( بیرون ازدر خانه و ساکن و زنان باردار )شامل  انبرای کودک-

 خانه( بیرون ازدر خانه و حاضر برای دیگر ساکنین )شامل -

 رای جمعیت متحرکب-

  KIبهینه  سازی توانایی به موقع دریافت (1

 در کجاست KIدانند تعداد افرادی که میمشخص نمودن -

 در زمان رخداد در دسترس باشد( KIانجام نشود )نه خیلی زود؛  تخلیهزمان بهینه اگر -

 (در زمان رخداد در دسترس باشد KIانجام شود )نه خیلی زود؛  تخلیهزمان بهینه اگر -

 پایداریجهت رعایت اصول از  مطمئنانبارسازی -

 KIکاهش زیان از تجویز غیرمنطقی (0

 دوزاژ مناس  برای سن داده )یا دریافت(شود.-

 اولین دوزاژ خیلی دیر مصرف نشود )اجتناب از افزایش خطر احتمالی تیروئید(-

طبیعی، بیماران تیروئیدی، و کسانی های غیرتیروئید( کاهش یافته باشد )در افراد آور )سرطاناثرات جانبی زیان-

 آلرژی دارند(یُد  که به

 دیگر جنبه های رخداد هایزیاندر ب( کاهش 

 جمعیت نشود. خلیهعملیات تاز مانع  KIهای پخش قرص عملیات(2

 ای را معکوس نماید.حوادث هستها یی پرتوها در نتیجه )فراتر از خطر تیروئید( زاییمر  و میر و بیماریخطر (1

  KI هایپخش قرص ش اضطراب و ترس از عملیاتکاه(0

 KI هایپخش قرص منابع در عملیات یی فزایندهاجتناب از استفاده(2

 د.را در پیش و پ  از رخداد ساده نمای KIهای پخش قرصعملیات (2

 ایهسته هایبه پاسخ به رخداد یآموزن عموم(5

 


