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   چكيده

عراق در جنگ تحميلي عليه ايران بارها از سالح 

ل در بيشترين عوارض گاز خرد. شيميايي استفاده كرد

درازمدت عمدتاً در سيستم تنفسي، چشم ها و پوست 

مشكالت   منظور بررسيبه  ،ين مطالعها .ظاهر  مي گردند

.  انجام شده استسالمت در جانبازان شيميايي چشمي 

نفر از جانبازاني كه در طول جنگ تحميلي از ناحيه  149

چشم دچار آسيب شده بودند، در اين مطالعه شركت 

وري اطالعات در اين مطالعه بر عهده دو جمع آ. نمودند

ميانگين سني  .پرسشگر بود كه از قبل آموزش ديده بودند

با انحراف  44.9جانبازان شركت كننده در اين مطالعه 

نفر از افراد شركت كننده  2. سال بدست آمد 8.7معيار

با انحراف  21.6طول مدت جانبازي  توسطم .زن بودند

 75% (50.3از نيمي از جانبازانبيش . سال بود 1.2معيار 

نزديك  .تحت پوشش برنامه هاي پايش سالمت بودند) نفر

عالوه بر قرار گرفتن ) نفر74% (49.7به نيمي از جانبازان

در معرض گازهاي شيميايي، از ساير آسيب هاي ناشي از 

ميانگين سابقه بستري در  .جنگ نيز در رنج بودند

در طول  )1.7راف معيار انح( بار 1.5بيمارستان جانبازان 

از  ) نفر 92%(61.7نزديك به دو سوم جانبازان. سال بود

بيمه ي خدمات درماني استفاده و بيش از نيمي از 

. بودند) نفر 87% (58.4جانبازان  داراي بيمه تكميلي 

 مهمترين مشكالت سالمت ذكر شده توسط جانبازان،

ا بيماري هاي مرتبط و غير مرتبط ب وجود مربوط به

% 69.1، تهيه دارو )نفر 104% (69.7عوامل شيميايي

 .، بود)نفر 81% (54.3، مشكالت توانبخشي )نفر 103(

مشكالت مربوط به بيماري هاي مرتبط ) نفر %55 (52.9

مشكالت مربوط به ) نفر 49%( 47.1با عوامل شيميايي و

بيماري هاي غير مرتبط با عوامل شيميايي گزارش شده 

شكل سالمت در رابطه با عوامل شايعترين م .بود

مشكالت روان پزشكي )  نفر 30% (61.2شيميايي  غير

مهمترين مشكل در زمينه تهيه دارو  .بيان شده بود

عنوان شده %) 38.9( موجود نبودن داروهاي مورد نياز

مهمترين مشكل در زمينه دريافت خدمات  .  بود

) %41.9( تأييد و تهيه وسايل كمك درمانيتوانبخشي، 

نتايج اين پژوهش نشان داد طيف مشكالت . بود ذكر  شده

سالمت جانبازان شيميايي چشمي محدود به عوارض 

چشمي نبوده، و  نياز به پيگيري و رسيدگي  و 

  .ريزي متناسب با مشكالت آنان را يادآور مي شود برنامه

جانباز، چشم، گاز خردل،  مشكالت  :كليد واژه 

  سالمت، ايران

  مقدمه

توسط  1917خردل براي اولين بار در سال گاز 

از آن . ارتش آلمان عليه سربازان كانادايي استفاده شد

پس كشورهاي اسپانيا، ايتاليا، اتحاد جماهير شوروي، 

. ژاپن و مصر از اين جنگ افزار شيميايي استفاده كردند

در طول جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران، رژيم 
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ز جنگ افزارهاي شيميايي استفاده بعث عراق به دفعات ا

بررسي ها نشان مي دهد سالح هاي شيميايي مورد . كرد

استفاده به طور عمده شامل عوامل اعصاب، گاز خردل و 

هاي  گاز خردل به طور وسيع و با غلظت. سيانيد بودند

زياد و به دفعات در مناطق مختلف جنگي به كار برده 

  )1.(شد

درازمدت عمدتاً  ردگاز خردل  عوارضبيشترين 

، چشم ها و )ريه ها و راههاي هوايي(در سيستم تنفسي 

كه شدت آن بستگي به  )3و2(پوست ظاهر مي گردند

مقاومت فرد در مقابل  ميزان تماس با گاز خردل و ميزان

  )2.(آن دارد

چشمي كه در ساعات  شديدعوارض  عالوه بر 

هفته يك پس از و معموالً  بوجود مي آيدمسموميت  ليهاو

مي يابد، بخشي از عوارض به صورت مزمن در  بهبودي 

% 5/0بعالوه در . بسياري از بيماران ادامه مي يابد

تا  10مجروحان با آلودگي شديد پس از يك دوره نهفته 

ساله، درگيري شديد قرنيه اي به صورت كراتيت،  25

زخم قرنيه مكرر و يا مقاوم، كنژكتيويت مزمن و كدورت 

  )5و4. (مي شود قرنيه ايجاد

عوارض ريوي و چشمي گاز خردل نسبت شيوع 

همچنين . به عوارض ساير ارگانهاي بدن چشمگيرتر است

 ي هاي شناخته شده مطالعات نشان مي دهدكه بيماري

در سيستم تنفسي وچشم از باالترين  ناشي از اين گاز

طوالني ميزان ناتواني و معلوليت پس از گذشت زمان 

عالوه بر موارد فوق خردل گاز  )6.(ستبرخوردار بوده ا

كه شيوع  مي شودديگري نيز باعث بروز مشكالت الذكر 

  )7و6.(كمتري دارد

سالمتي و طول عمر جانبازان شيميايي به داليل 

بروز عوامل  - 1. زير در معرض تهديدهاي جدي قرار دارد

ماهيت  -2 درازمدت ناشي از عوامل شيميايي جنگ

 -3شي از برخي عوامل شيمياييپيشرونده ي ضايعات نا

ثير عوارض ناشي از داروهاي مورد استفاده در درمان أت

ثير عوارض ناشي از أت  -4 ضايعات درازمدت شيميايي

ساير مجروحيت هاي همراه بر عوارض ناشي از عوامل 

عوارض ناشي از افزايش سن و يا ساير   -5 شيميايي

كالت مش )1.(بيماريهاي غيرمرتبط به ضايعات جنگي

زندگي در گروه هاي مختلف  كيفيتمرتبط با سالمت و 

جانبازي در برخي مطالعات مورد بررسي 

  )11-8.(است قرارگرفته

  چارچوب نظري 

در مكتب كاركرد گرايي پارسنز سيستم اجتماعي 

بزرگ، شامل كليه وجـوه حيـات اجتمـاعي اسـت و ايـن      

 در شرايطي مي تواند كاركردي درسـت داشـته و  سيستم 

هـا وخـرده    مت خود را حفظ نمايد كـه تمـامي نظـام   سال

 برخـي    )12.(شرايط سالم بودن را دارا باشند  ،سيستم ها

ــاز در ســاختار    ــيش ني ــا شــرايط پ شــرايط مقــدماتي و ي
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سيسـتم اجتمـاعي بـزرگ پارسـنز     .  وجود دارداجتماعي 

و تـداوم يـك    ضيات زير را عامل بقاءتپيش شرط ها و مق

  : نظام اجتماعي مي داند

يـك نظـام اجتمـاعي زمينـه الزم      تداومبراي  -1

  .شـود فـراهم   بايد براي تحقق هدفهاي شخصي و عمومي

به بيان ديگر در يك جامعه بايـد حـداقل شـرايط جهـت     

 دوام جامعـه و آن مهيـا باشـد   تحقق نيازمندي هاي اعضاء

 بي آنكه نيازمندي هاي اساسي اعضـاء آن بـرآورده شـود،   

  .امكان پذير نيست 

  نيازمندي هاي اعضـاي جامعـه،  ن براي برآورد -2

بتوانند خود را با محيط  كه اعضاء شودبايد شرايطي ايجاد 

  .زيستي خويش وفق دهند 

در هر جامعه اي بايد حداقل يگانگي و وحدت  -3

 .در زمينه ارزشها و هنجارهاي اجتماعي وجود داشته باشد

ل و در غير اين صورت نظام آن جامعه محكوم به اضـمحال 

  .از هم پاشيدگي است 

جامعه بايد بتواند جلوي نارضايتي ها و  -4

تضادهاي طبقاتي و گروهي را گرفته و در صدد برطرف 

تحقق نظم و  )13.(كردن يا حداقل كاهش دادن آنها برآيد

ثبات و آرامش زماني ممكن است كه شرايط و مقدمات 

شد آن فراهم باشد و چنانچه شرايط زمينه ساز موجود نبا

پريشي شده و به تدريج رو  –جامعه قطعاً دچار سازمان 

به نظريه  توجهدر اين مطالعه با . به زوال مي گذارد

پارسنز در زمينه پيش شرط هاي الزم براي بقاء و تداوم 

نظام اجتماعي، مشكالت و نيازهاي سالمت جانبازان 

شيميايي چشمي را بررسي كرده و سپس به نتيجه گيري 

  در ضمن. رد پرداختيمدر اين مو

شـناخت بيشـتر   تحقيق در ايـن زمينـه موجـب     

وضعيت جسمي و روحي اين عزيزان و مشـكالت موجـود   

در ضـمن آگـاهي از مشـكالت    . در اين رابطـه مـي شـود   

سالمت جانبازان شيميايي مي تواند به شناخت بهترمنجر 

ــزي و    ــه ري ــزان را در برنام ــه ري ــان و برنام ــده و مجري ش

ه يـ يت سالمتي جانبـازان شـيميايي،  ارا  رسيدگي به وضع

بهتر خدمات بهداشتي و درماني  و رفع مشكالت و موانـع  

    .در اين زمينه ياري كند

  :ها مواد و روش

جانبــازان  مشــكالت ســالمت ايــن مطالعــه   

و بـه صـورت    كـرده بررسـي   را شيميايي شديد چشمي

در ايـن مطالعـه مشـكالت    . پذيرفته است انجام مقطعي

ــاز شــيميايي شــديد چشــمي   149ســالمت   20ازجانب

در بنياد شهيد و امور ايثارگران داراي پرونـده   استان كه

در اين طرح با اسـتفاده  . مورد بررسي قرار گرفت ،بودند

از پرسش نامه اي با پاسخ هاي باز از جانبازان خواسـته  

.  شد مهمتـرين مشـكالت سـالمت خـود را بيـان كننـد      

رسشـگر كـه از قبـل در    پاسخ هاي جانبازان توسط دو پ

. اين خصـوص آمـوزش ديـده بودنـد، جمـع آوري شـد      
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شـامل   شيميايي چشمياطالعات دموگرافيك جانبازان 

سن، جنس، استان محـل سـكونت، درصـد جانبـازي و     

همچنـين   . طول مدت جانبازي مورد بررسي قرار گرفت

ــا تحــت   از جانبــازان  اطالعــاتي در خصــوص اينكــه آي

سـالمت قـرار دارنـد، وجـود     پوشش برنامه هاي پـايش  

آسيب هاي ديگر ناشي ازجنگ، تاريخ آخرين مراجعه به 

مجروحيت  عّلتپزشك، سابقه بستري در بيمارستان به 

در طول يك سال اخير، نوع بيمه و بيمه تكميلـي اخـذ   

همچنين در مورد وجود مشـكالت در تهيـه دارو و   . شد

علل وجود اين مشكالت، شيوه ي تـأمين  هزينـه هـاي    

دارويي، مهمترين مشكالت سالمتي و وجـود مشـكالت   

 .ت توانبخشـي از جانبـازان سـؤال شـد    در دريافت خدما

نتــايج بــه صــورت جــداول توزيــع فراوانــي و محاســبه  

جهـت تجزيـه و تحليـل    . انجام شـد   شاخصهاي آماري

  .مورد استفاده قرار گرفت  SPSSها  نرم افزار داده

  

  :نتايج

 44.9اين مطالعه  ميانگين سني جانبازان در 

. سال بود 75تا  21با طيف سني) 8.7انحراف معيار (

جانبازان شركت كننده در اين )  نفر 147% (98.6اكثر

در ) نفر144% (96.6اكثر جانبازان .مطالعه مرد بودند

ميانگين  . استان هاي غير از تهران زندگي مي كردند

 وسطتم .بود) 14.8با انحراف معيار( 58.8درصد جانبازي 

 . سال بود 1.2با انحراف معيار  21.6طول مدت جانبازي

تحت پوشش ) نفر 75( % 50.3 جانبازان نيمي از بيش از

نزديك به نيمي از  . بودندبرنامه هاي پايش سالمت 

عالوه بر قرار گرفتن در معرض ) نفر74% (49.7جانبازان 

گازهاي شيميايي، از ساير آسيب هاي ناشي از جنگ نيز 

تاريخ آخرين مراجعه به پزشك در بيش از . بودند در رنج

.  ، كمتر از يك ماه بود)نفر 119% (79.9دوسوم موارد 

در طول سال ) نفر 84% (61.3بيش از نيمي از جانبازان

. مورد مطالعه، سابقه بستري در بيمارستان را داشتند

انحراف ( بار1.5متوسط تعداد موارد بستري در بيمارستان

بار در طول يكسال قبل از  10ا طيف صفر تا ب) 1.7معيار 

) نفر 92% (61.7نزديك به دو سوم جانبازان  .مطالعه بود

ساير بيمه . ي خدمات درماني استفاده مي كردند از بيمه

% 22.8نيروهاي مسلح  :هاي مورد استفاده جانبازان شامل

و ساير موارد ) نفر 15% (10.1، تأمين اجتماعي)نفر34(

% 58.4بيش از نيمي از جانبازان. وده استب) نفر%7(4.7

داراي بيمه تكميلي و بيشترين نوع بيمه ) نفر 87(

  .ي ايران بود ، بيمه)نفر 53% (60.9تكميلي
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مهمترين مشكالت سالمت  ،جانبازان مورد مطالعه

بيماري هاي همراه مرتبط و غير  خود را، عوارض ناشي از

 ،)نفر 104% (69.8مرتبط با عوامل شيميايي

و مشكالت  )نفر 103% (69.1تهيه دارو

. گزارش كردند )نفر 81% (54.3يتوانبخش

مشكالت سالمت گزارش شده توسط جانبازان 

  . مشاهده مي شود 1در جدول شماره 

مشكالت سالمت ناشي از تماس  

گزارش شد كه ) نفر 55%(52.9شيميايي توسط

هاي  بيماري) نفر 33% (60: به ترتيب شامل

هاي پوستي و  بيماري)نفر12% (21.8ريوي، 

بيماري هاي مشترك پوست و ) نفر %10 (2/18

مشكالت سالمت غير مرتبط با . بودند ريه

. گزارش شد) نفر 49%( 47.1عوامل شيميايي توسط

شايعترين مشكل سالمت در رابطه با عوامل غير شيميايي 

  .  ن پزشكي بيان شده بودمشكالت روا)  نفر %30 (2/61

دارو،  ي بيشترين مشكالت جانبازان در تهيه 

 عدم ،%38.9موردنظر داروي وجودنبودنم

هاي  هزينه پرداخت يا تأخير در پرداخت

مشكالت ديگر در . است عنوان شده% 14.9دارو

عدم وجود قرارداد : اين زمينه به ترتيب شامل

تأييد  ها، نياز به از دارو برخي با بيمه براي

هاي باالي دارو، و  هاي دارويي، هزينه نسخه

  ). 2جدول شماره(عدم تعهد بيمه مي باشد

تأمين هزينه هاي داروي جانباز در 

اكثر موارد يا قسمتي توسط بيمه و قسمتي 

توسط بنياد  پرداخت مي شد و يا به صورت 

پرداخت كامل هزينه ي دارو توسط جانباز و دريافت 

  مهمترين مشكالت سالمت جانبازان شيميايي چشمي:1جدول 

 مهمترين مشكالت سالمت  فراواني درصد 

  مل  شيمياييبيماري هاي مرتبط و غير مرتبط با عوا  104  69.7

 تهيه دارو  103 69.1

  توانبخشي 81 54.3

كمبود مراكز تخصصي و پزشكا ن و پرستاران متخصص  33 22.1

 بويژه در شهرستانها 

 كمبود تجهيزات مورد نياز جهت درمان 30 20.1

 نامناسب بودن آب و هواي منطقه محل سكونت 25 16.7

 مشكالت رفت و آمد  7 4.7

 ي همايش ها ي درماني و پزشكي به طور مداومعدم برگزار 3 2

 عدم وجود مددكار و مشاوره در منزل 2 1.3

  )نفر 149(توزيع مشكالت تهيه دارو در جانبازان شيميايي چشمي : 2جدول 

 مشكالت تهيه دارو فراواني درصد

  موجود نبودن دارو 81 38.9

 رداخت هزينه هاي داروعدم پرداخت و يا تأخير در پ 31 14.9

  عدم قرارداد با بيمه 28 13.5

 تأييد نسخه هاي دارويي  27 13

 هزينه باالي دارو 10 4.8

 عدم تعهد بيمه 8 3.8

 ساير موارد 23 11.1

  مشكالت بيان شده كل  208  100
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جدول (اد شهيد و امور ايثارگران بود هزينه مذكور از بني

  ).  3شماره 

در ) نفر 81% (3/54نزديك به نيمي از جانبازان

مهمترين . دريافت خدمات توانبخشي دچار مشكل بودند

مشكالت در دريافت خدمات توانبخشي، تأييد و تهيه 

  . ذكر شده است%) 9/41(وسايل كمك درماني

  

ران كمبود مراكز تخصصي و پزشكان و پرستا

بويژه در استانها، عدم پرداخت كامل هزينه ها از طرف 

بنياد شهيد و امور ايثارگران، عدم اولويت بندي و نوبت 

دهي مناسب به جانبازان براي خدمات توانبخشي و 

هاي باالي دارو  از ساير مشكالت در دريافت  هزينه

  ).4جدول شماره (خدمات توانبخشي بود

  

  گيري بحث و نتيجه

مهمترين مشكالت سالمتي ذكر شده توسط 

جانبازان شيميايي، بيماري هاي همراه مرتبط و غير 

مرتبط با عوامل شيميايي، تهيه داروهاي مورد نياز و 

جامعه مورد مطالعه تقريباً پس  .مشكالت توانبخشي بود

سال از آسيب ديدگي از ناحيه چشم مورد مطالعه  21

مشكالت اين گروه از جانبازان بر اساس . قرار گرفته اند

  )14. (د بعد از گذشت سالها بروز كنداطالعات موجو

ميانگين سن جانبازان مورد مطالعه ما از ميانگين 

ديگر مطالعات مشابه سني افراد شركت كننده در 

نسبت به درصد جانبازي نيز ميانگين و )19-15(بيشتر

  )19-17و15.(بيشتر بود مطالعات مشابه

اكثر جانبازان مورد مطالعه، آخرين زمان مراجعه 

به پزشك را كمتر از يك ماه ذكر كردند،  نزديك 

عالوه بر قرار گرفتن در به نيمي از جانبازان 

معرض گازهاي شيميايي، از ساير آسيب هاي 

همچنين بيش از . ندناشي از جنگ نيز در رنج بود

نيمي از جانبازان سابقه بستري شدن در 

اين . بيمارستان، در طول يك سال را داشته اند

نشانگر شدت بيماري و عوارض ناشي از مطالب 

گازخردل و آسيب هاي وارد شده در طول جنگ 

. و پس از آن در بين جانبازان مورد مطالعه است

زان بنابراين رسيدگي به وضعيت سالمت جانبا

  ين هزينه  داروهاي جانبازان شيميايي چشميتوزيع چگونگي  تأم: 3جدول 

 مين هزينه هاي داروأت فراواني درصد

 توسط بنياد  پرداخت كامل 13 8/7

 بخشي توسط دفترچه و بخشي توسط بنياد  56 37/6

 توسط جانباز  پرداخت كامل 7 4/7

 ه و بخشي توسط جانبازچبخشي توسط دفتر 19 12/8

 ند و بعد از بنياد مي گيردجانباز پرداخت مي ك 52 34/9

 اظهار نشده 2 1/3

 كل 149 100
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شيميايي به طور مداوم و اطالع از مشكالت ناشي از 

بيماري ها و نيازهاي جانبازان در اين خصوص امري 

  . ضروري به نظر مي رسد

نزديك به دو سوم جانبازان از بيمه ي خدمات 

درماني استفاده مي كردند و بيش از نيمي از آنها  داراي 

مشابه اين تعداد كمتر از ميزان . بيمه تكميلي بودند

اين ميزان در مطالعه كاظمي پور و . درساير مطالعات بود

هشتاد و هشت درصد ذكر شده بيش از همكاران 

همچنين بيمه تكميلي ايران بيشترين مورد  )17(.است

استفاده را در بين جانبازاني كه تحت پوشش بيمه ي 

بيمه  خدمات شركت هاي .تكميلي بوده اند را داشته است

د از مشكالت سالمت كمك نماي برخيع مي تواند به رف

لذا تحقيق و بررسي در اين زمينه ضرروري به نظر مي 

  . رسد

شــيميايي،  مهمتــرين مشــكل ســالمت جانبــازان

بيمــاري هــاي همــراه مــرتبط و غيــر مــرتبط بــا عوامــل  

هـاي   مشكالت و عـوارض ناشـي از بيمـاري   . شيميايي بود

شيميايي مربوط به آسيب ديـدگي  

، ريه و پوست بـوده  از ناحيه  چشم

  . است

 عوارض همراه در اثر تماس

ز خردل محدود به ناحيه چشم با گا

، ريه، پوست و ساير ارگان ها نبوده

را نيز دچار آسيب ديدگي مي كند 

كه در اين ميان عوارض و مشكالت 

ميزان  )6.(ريه شيوع بيشتري دارد

تماس با گاز خردل و ميزان 

مقاومت فرد مهمترين عوامل در 

باال  )2.(يب ديدگي با گاز خردل مي باشدتعيين شدت آس

بودن درصد جانبازي و ميزان آسيب ديدگي ناشي از 

، مي تواند به گازهاي شيميايي در جانبازان مورد مطالعه

بروزمشكالت و عوارض ريوي و پوستي همراه منجر شده 

  .شدبا

بيماري هاي اعصاب و روان مهمترين مشكل 

اين مشكل يا به . ناشي از بيماري هاي غير شيميايي بود

طور غير مستقيم بر اثر بيماري هاي شيميايي بوجود 

  )نفر 149( مشكالت جانبازان شيميايي در دريافت خدمات درماني و توانبخشي توزيع: 4جدول

 مشكالت در دريافت خدمات درماني و توانبخشي فراواني درصد 

 مشكل درتاييد و تهيه وسايل كمك درماني  49 9/41

نات بويژه در كمبود مراكز تخصصي و پزشكان متخصص و امكا 22 8/18

 استانها

 عدم پرداخت كامل هزينه هاي خدمات از طرف بنياد 13 1/11

 عدم الويت بندي و نوبت دهي مناسب به جانبازان 12 3/10

 كافي از طرف بيمارستانها و پزشكان به جانبازان توجهعدم  7 6

  مشكالت رفت و آمد به مراكز درماني 7 6

  توانبخشي با بنياد - درماني عدم قرار داد برخي مراكز 5 3/4

 كمبود مددكار و مشاور 2 7/1

  كل مشكالت بيان شده 117 100

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

w
ph

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 12

http://ijwph.ir/article-1-13-en.html


  

 44                         مشكالت سالمت در جانبازان شيميايي چشمي

 )1387زمستان (سال اول، شماره دوم   پژوهشي طب جانباز      -ي علمي مجله

 

است، ويا در اثر ساير عوارض ناشي از جنگ حاصل  آمده

وضعيت روحي و رواني جانبازان شيميايي در . شده است

ررسي قرار گرفته است و حاكي از مطالعات مختلف مورد ب

كل در اين گروه از جانبازان شيوع باالي اين مش

مشكالت سالمت، طوالني بودن پروسه  )20و7.(است

درمان، ويزيت ها مكرر و بستري شدن در بيمارستان، به 

 ي عالوه بار ناشي از مشكالت شيميايي بر جانباز و خانواده

سيب هاي اعصاب وي مي تواند فرد را بيشتر در معرض آ

  . و روان قرار دهد

اكثر جانبازان در تهيه دارو هاي مورد نياز دچار 

ترين مشكل خود  بيش از نيمي از آنها بيش. مشكل بودند

در . را در تهيه دارو، موجود نبودن دارو ذكر كرده بودند

 ،داروهاي مورد نياز ي مشكل تهيه ،مطالعات مشابه نيز

كالت عنوان ـن مشتري وان يكي از مهمـعن  به

يكي ديگر از مشكالت ذكر شده از  )18-16.(است شده

سوي جانبازان در زمينه تهيه دارو، عدم تأمين و يا تأخير 

هاي دارويي توسط بنياد شهيد و امور  در پرداخت هزينه

اي مشابه نيز به اين مشكل  در مطالعه. است ايثارگران بوده

هت رفع مشكالت ج ،رسد نظر مي به )18.(است اشاره شده

دارو كه از جمله مشكالت شايع جانبازان بود،  ي تهيه

داروهاي مورد استفاده و يا تجويز شده توسط پزشكان 

  . مورد بررسي قرار گيرد

ي داروهاي  كه برخي از جانبازان هزينه از آنجايي

 ي هئمورد نياز خود را شخصاً پرداخت كرده و پس از ارا

كنند و  ها اقدام مي هزينه نسبت به دريافت اين ،مدارك

اين امكان وجوددارد كه جانبازي به دليل كميابي ويا 

هزينه باالي دارو نسبت به تهيه آن دچار مشكل شود، لذا  

هاي  اتخاذ سياستي در خصوص پرداخت به موقع هزينه

دارو به جانبازان مي تواند از مشكالت بوجود آمده در اين 

  .زمينه بكاهد

، پزشكان و پرستاران صيكمبود مراكز تخص

ويژه در استانها يكي ديگر از مشكالت سالمت جانبازان  هب

مشكل عدم وجود پزشكان متخصص جهت تشخيص . بود

ن در مطالعات مشابه ذكر شده بيماري ها ي جانبازا

به اينكه اكثر جانبازان در استان  توجهبا  )18و17.(است

ختن مراكز هايي غير از تهران زندگي مي كنند، مجهز سا

درماني استان ها، جبران كمبود  پزشكان و پرستاران و  

ه خدمات بهداشتي و درماني مناسب مي تواند بسياري يارا

از مشكالت جانبازان را بدون اينكه نياز  مراجعه به 

استانهاي ديگر بويژه تهران را داشته باشند، را بر طرف 

  .نمايد

سالمت كمبود تجهيزات درماني از ديگر مشكالت 

شابه به اين مشكل اشاره در مطالعات م. بود

و يا كاهش عوارض ناشي از  بهبود )18و17.(است شده

تماس شيميايي عالوه بر رسيدگي و پيگيري مستمر و 

مداوم پزشكان، به وسايل و تجهيزات كمك درماني جهت 

توزيع متناسب تجهيزات .  تسريع در امر بهبود نياز دارد
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ان را در روند بهبودي و بازيابي كمك درماني، جانباز

  .     كند سالمت ياري مي

بيش از نيمي از جانبازان در زمينه دريافت 

مهمترين مشكل .  خدمات توانبخشي دچار مشكل بودند

ذكر شده، تأييد و  تهيه وسايل كمك درماني و مراحل 

اداري طوالني آن در مطالعه اي مشابه عنوان شده 

درماني و توانبخشي و -هداشتيارايه خدمات ب )17.(است

رفع مشكالت موجود بر روي ميزان رضايت جانبازان 

به عالوه، رفع   )21 .(ايي نيز تاثير به سزايي داردشيمي

مشكالت در زمينه تهيه وسايل كمك درماني مي تواند در 

بهبود و يا كاهش اثرات بيماري هاي ناشي از تماس 

به مشكالت همچنين جانبازان . شيميايي مؤثر باشد

كمبود متخصص، بيمه نبودن كل هزينه درمان، و 

با . دشواري رفت وآمد به مراكز درماني اشاره كرده بودند

ي و رفع مشكالت در اين زمينه كم كردن مراحل ادار

  . جانبازان كمك كرد  توان به ارتقاء سطح سالمت مي

نشان داد طيف مشكالت  نتايج اين پژوهش

ي چشمي محدود به عوارض سالمت جانبازان شيمياي

چشمي نبوده، و  نياز به پيگيري و رسيدگي  و 

. ريزي متناسب با مشكالت آنان را يادآور مي شود برنامه

اي  ويژه اهميتبه مشكالت رواني از  توجهدر اين زمينه 

پيگيري وضعيت جسمي جانبازان توسط . است برخوردار

در  پزشكان و پيگيري مداوم مددكاران و مشاوران

رواني اين عزيزان، كاهش  -خصوص وضعيت روحي

مشكالت در دريافت خدمات بهداشتي و درماني، تهيه و 

توزيع به موقع داروهاي مورد نياز، فراهم كردن امكانات و 

رفع و يا كاهش تجهيزات الزم جهت درمان، مي تواند در 

مهمترين مشكالت سالمت در بين جانبازان شيميايي 

  .  مؤثر باشد

 مت جامعه درشرايطي امكان پذير است كهسال

زمينه الزم براي تحقق هدفهاي شخصي و عمومي فراهم 

 حداقل شرايط جهت تحقق نيازمندي هاي اعضاءو  شود

وري مطرح شده يبه ت توجهبا  )13و12.(آن مهيا باشد

برطرف كردن مشكالت سالمت و نيازهاي جانبازان 

تم اجتماعي شيميايي مي تواند به حفظ و تداوم سيس

بزرگ و همچنين خرده نظام مربوط به جانبازان كمك 

به مطالعه انجام شده در  توجهكند در غير اين صورت و با 

تواند منجر به نارضايتي و اختالل در  مي )21(اين زمينه

  .سيستم اجتماعي شود
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