
Military Caring Sciences 

Volume 9, Issue 3, Autumn 2022           (Serial Number: 33)
Original Article

299

Health Status of the Military Forces Deployed in Afghanistan 
and Iraq, A Narrative Review

Dabbagh Moghaddam. A1

* Ghaffari. A2

Mohammadebrahimi. H3

1 - Ph.D. in Public Health & Food 
Hygiene, Assistant Professor & 
Member of Infectious Diseases 
Research Center, Aja 
University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran

2 - (*Corresponding Author) 
Ph.D. Student of Health in 
Emergencies and Disasters, 
Aja University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran Email: 
farid.ghaffary@gmail.com

3 - Ph.D, Student of Health in 
Emergencies and Disasters, 
Aja University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran

Abstract
Introduction: The deployment of soldiers in military operations in Afghanistan and Iraq 
has a significant impact on their suffering from various mental, infectious, respiratory 
and musculoskeletal diseases, as well as on the rate of suicide, as well as alcohol and 
drug abuse.

Objective: The present study aimed to investigate the health status of the military forces 
deployed in Afghanistan and Iraq So to improve the health of Iranian military advisors.

Materials and Methods: This narrative review study reviewed the health status of 
troops deployed in Iraq and Afghanistan. PubMed, Web of Science databases, and 
also Google Scholar Search Engine were used for this study without time limitation 
in English. The desired articles were searched in these databases using the keywords 
Iraq war, Afghanistan war, and Military health. A total of 4, 610 articles were retrived, 
and finally 33 articles were selected according to the various criteria of inclusion and 
exclusion of articles.

Results: According to the findings of these studies, soldiers who return after deployment 
to Iraq and Afghanistan are exposed to a wide range of physical and mental problems, 
including respiratory and infectious diseases, musculoskeletal disorders, physical 
dysfunction, traumatic Brain, and PTSD )post-traumatic stress disorder(, alcohol and 
drug abuse, increase in the suicide rate, sleep disorder, and increase in violent crimes, 
Social support, coping, and psychological resilience will have significant indirect effects 
on PTSD )Post Traumatic Stress Disorders( and depression.

Conclusion: As evidenced by the obtained results, the complexity and extent of the 
health risks in the soldiers stationed in military operations in Iraq and Afghanistan 
increases the concern about the health consequences in the future. The identification of 
soldiers at risk and therapeutic measures to increase resilience are important issues that 
should be considered.
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مقاله پژوهشی

وضعیت سالمت و بهداشت عمومی نیروهای نظامی مستقر در افغانستان و عراق، مروری روایتی
آراسب دباغ مقدم1، *فرید غفاری2، حسین محمد ابراهیمی3

چکیده
مقدمه: اســتقرار نظامیان در عملیات نظامی افغانســتان و عراق، در ابتالی آن ها به انواع بیماری های روانی، عفونی، تنفســی و اســکلتی 

عضالنی و نیز در میزان خودکشی و سوء مصرف الکل و مواد مخدر تأثیر زیادی دارد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی وضعیت سالمت و بهداشت عمومی نیروهای نظامی مستقر در افغانستان و عراق به منظور ایجاد درس 

آموخته هایی برای ارتقای سالمت مستشاران نظامی ایرانی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مرور روایتی اســت و وضعیت ســالمت نظامیان مســتقر در کشــورهای عراق و افغانســتان را مرور 
می نماید. برای انجام این مطالعه بدون اعمال محدودیت زمانی و به زبان انگلیســی از داده پایگاه های Web of Science ،PubMed  و 
 Iraq War, استفاده گردید. جستجوی مقاالت در این پایگاه ها با استفاده از کلیدواژه های Google Scholar همچنین موتور جســتجوگر
Afghanistan War, Military Health صورت پذیرفت. تعداد کل مقاالت جستجو شده  4610مقاله بود که در نهایت تعداد 33 مقاله 

با توجه به معیارهای ورود و خروج مقاله انتخاب شد.
یافته هــا: مطابق یافته های این مطالعات، نظامیانی که پس از اعزام به عراق و افغانســتان باز می گردند در معرض طیف گســترده ای از 
مشــکالت جسمانی و روانی شامل بیماری های تنفسی و عفونی، اختالالت اســکلتی عضالنی، اختالل در عملکرد جسمانی، ضربه مغزی، 
اختالل اســترس پس از حادثه )PTSD:Post-Ttaumatic Stress Disorder(، سوء مصرف الکل و مواد مخدر، افزایش نرخ خودکشی، 
اختالل در خواب و افزایش انجام جرائم خشــونت آمیز هســتند، حمایــت اجتماعی، مقابله و انعطاف پذیری روانی، تأثیرات غیرمســتقیم 

قابل توجهی بر PTSD و افسردگی نظامیان خواهند داشت.
نتیجه گیری: پیچیدگی و گســتردگی خطرات ســالمتی در نظامیان مســتقر در عملیات نظامی عراق و افغانســتان، نگرانی را نسبت به 
پیامدهای بهداشتی در آینده افزایش می دهد. شناسایی نظامیان در معرض خطر و اقدامات درمانی برای افزایش تاب آوری، از موارد مهمی 

است که باید در نظر گرفته  شود.
کلمات کلیدی: افغانستان، بهداشت عمومی، سالمت، عراق، نظامیان مستقر
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مقدمه
بعــد از جنــگ ویتنام، عملیــات جنگی در افغانســتان و عراق، 
طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده می باشــد. شناســایی و درمان 
نیازهای سالمتی نظامیانی که در این عملیات ها شرکت کرده اند، 
اولویت باالیی برای ســازمان های خدمات دهنده به نظامیان دارد 
)1(. تاکنون هیــچ ارزیابی از درس آموخته های غربالگری پس از 

استقرار ارتش های کشورهای خارجی در عراق و افغانستان انجام 
نشده است )3، 2(. در مورد خطر باالی مشکالت سالمت روان در 
میان نظامیان بازگشته از عراق و افغانستان و استفاده از مراقبت های 
بهداشت روان در میان نظامیان، هیچ مطالعه سیستماتیکی پس از 
اعزام انجام نشده است، در حالی که چنین مطالعاتی بخش مهمی 
از اندازه گیری بار ســالمت جســمانی و روانی جنگ های عراق و 
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افغانستان بوده و درس آموخته هایی برای ارتش های سایر کشورها 
از جمله ارتش ایران فراهم می کند )4(. مطالعات نشان داده است 
که مشکالت بهداشتی و سالمتی سربازان مستقر در عملیات های 
نظامی عراق و افغانستان که وضعیت سالمت آن ها ضعیف ارزیابی 
شده بود، 6 ماه پس از بازگشت به خانه در مقایسه با ارزیابی اولیه 
پس از استقرار آن ها دو برابر شد )5(. کانگ )Kang( و همکارانش 
دریافتند که میزان مرگ و میر ســربازان اعزامی به جنگ عراق و 
افغانســتان در مقایســه با نظامیانی که در همان زمان در کشور 
خود خدمت می کردند به طور قابل توجهی بیشتر بوده است )6(. 
در یک تحقیق انجام شــده بر روی نظامیان با میانگین سنی 32 
سال، بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای تأمین نیازهای مراقبت های 
بهداشــتی درازمدت برای این گروه سنی از نظامیان تأکید شده 
است )7(. اگرچه آســیب های مربوط به جنگ، اغلب شدیدترین 
و چشــم گیرترین خطرات سالمتی هســتند که سربازان در زمان 
جنگ با آن مواجه می شــوند، با این حال بیماری ها و آسیب های 
غیرنبردی نیز شایع  هستند. آسیب ها و بیمارهای غیرنبردی شامل 
آســیب های ارتوپدی غیر جنگی، اختالل اســترس پس از حادثه 
)PTSD: Post-Ttaumatic Stress Disorder( و بیماری های 
گوارشــی، تنفسی و پوستی هســتند. در بررسی داده های تخلیه 
هوایی از عراق در سال 2003، آســیب ها و بیمارهای غیرنبردی 
6 برابر بیشــتر از آسیب های جنگی شــایع بوده است )8(. نتایج 
مطالعات نشــان می دهند که اســتقرار نظامیان در افغانســتان و 
عراق در ابتالی آن ها به انواع بیماری های روانی، عفونی، تنفســی 
و اســکلتی عضالنی و نیز در میزان خودکشی و سوء مصرف الکل 
و مواد مخدر تأثیر زیادی دارد )3، 9(. جمهوری اســالمی ایران با 
هدف نفوذ بیشــتر در خاورمیانه و نیــز افزایش امنیت ملی خود، 
حضوری مستشــاری در برخی از کشورهای همسایه و خاورمیانه 
دارد )10(، بنابرایــن لزوم توجــه کافی به این مســائل و انجام 
این مطالعه بــه منظور ایجاد درس آموخته هایی برای ســالمتی 

مستشاران نظامی ایرانی امری ضروری می باشد.
در این راستا مطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به سؤاالتی شامل: 
وضعیت ســالمت روانی و جســمی نیروهای نظامی مســتقر در 
افغانســتان و عراق و همچنین تأثیر اســتقرار نیروهای نظامی در 

مناطق عملیاتی بر سالمت خانواده هایشان، انجام شد.

مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مرور روایتی اســت و وضعیت سالمت نظامیان 
مســتقر در کشورهای عراق و افغانســتان را مرور می نماید. برای 
انجام این مطالعه بدون اعمال محدودیت زمانی از داده پایگاه های 
Web of Science ،PubMed و همچنیــن موتور جســتجوگر 

Google Scholar اســتفاده گردیــد. جســت و جوی مقاالت 

 Military مورد نظر در این پایگاه ها با اســتفاده از کلیدواژه های
Health و Iraq war Afghanistan war، صــورت پذیرفــت. 

معیارهای ورود شــامل مطالعات اصیل و مروری که به بررســی 
وضعیت بهداشت و سالمت نظامیان مستقر در کشورهای عراق و 
افغانســتان پرداخته بودند و مرتبط با موضوع با بودند و همچنین 
زبان آن ها فارسی و انگلیسی بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل 
تکراری بودن مطالعات و عدم دسترسی به متن کامل مقاالت بود. 
بــا توجه به معیارهای ورود و خروج، متــن کامل مقاالت مرتبط 

توسط پژوهشگران استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در مرحله اول در راســتای رســیدن به هدف اصلی پژوهش که 
اســتخراج وضعیت سالمت و بهداشــت عمومی نیروهای نظامی 
مســتقر در افغانســتان و عراق بود، پس از جســتجوی دقیق در 
پایگاه های ذکر شــده بــا توجه به اینکه معیارهــای ورود به این 
مطالعه شــامل کلیه مقاالت فارســی و انگلیســی زبان، مقاالت 
اصیل و مروری و نیز امکان دسترســی به متن مقاله هم مد نظر 
قرار گرفته شــده بود این دسته از مقاالت به دقت بررسی شدند. 
ســپس در مرحله بعد، پس از مطالعه چکیده، مقاالت غیر مرتبط 
با موضوع از مطالعه حذف شــدند، پس از حذف مقاالت تکراری 
و همپوشــان تیم تحقیق به هدف پژوهش دســت یافتند. جهت 
کاهش خطر ســوگیری، فراینــد بازبینی اولیه مقــاالت در داده 
پایگاه های مورد اســتفاده توســط دو نفر از نویسندگان مقاله به 
صورت مستقل انجام گرفت و توسط یک نفر دیگر از نویسندگان 
مقاله جمع بنــدی صورت گرفت و در نهایــت کیفیت مقاالت بر 

اساس بیانیه PRISMA مورد ارزیابی قرار گرفت )شکل-1(.

یافته ها
در راستای پاسخ به سؤال اول مطالعه یعنی وضعیت سالمت روان 
نظامیان مستقر در منطقه ی عملیاتی افغانستان و عراق، مطالعات 

نتایج زیر را نشان دادند:
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شکل-1. دیاگرام فرایند انتخاب مقاالت مرتبط بر اساس روش پریسما

تأثیر استقرار بر سالمت روان
با گذشت زمان از اســتقرار در عملیات نظامی عراق و افغانستان، 
سالمت روان نظامیان نیز کاهش می یابد )9(. طبق نتایج مطالعه 
ایسن )Eisen(، عملکرد سالمت روان نظامیان برگشته از عملیات 
جنگی در مقایسه با جمعیت عمومی به طور قابل توجهی بدتر بود. 
نظامیان نیروی زمینی ارتش و تفنگداران دریایی وضعیت سالمت 
روانی بدتری را نســبت به نظامیــان نیروی هوایی گزارش کردند 
)11(. شواهد، انواع مختلفی از عوامل استرس زا در منطقه جنگ 
را ارائه می دهد که توســط نظامیان بازگشته از عراق یا افغانستان 
تجربه شده اســت: قرار گرفتن در معرض درگیری های شدید که 
در آن همرزمان کشــته یا مجروح شدند، کشتن نیروهای دشمن، 
مشاهده یا نگهداری اجساد، مشاهده مناظر افراد در حال مرگ و 
نیز مشــاهده آوارگان و خانه های ویران شده در جنگ )1(. وجه 
مشــترک بسیاری از سربازان بازگشته از جنگ عراق و افغانستان، 
تجربــه اضطراب در مورد تهدیــدات احتمالی برای زندگی در هر 
ســاعت از روز و در هر مکانی است. ســربازان بازگشته از جنگ 
عراق و افغانســتان با چالش های روانی متعددی روبرو هستند از 
جمله ناسازگاری، روحیه پرتنش داشتن و هوشیاری بیش از حد. 
پس از چندین ماه اســتقرار در یک منطقــه جنگی که در آن به 
طور مداوم حیات و روحیه نظامیان توسط حمالت غافلگیرکننده، 

حمالت مستقیم، مرگ همرزمان و تلفات غیرعمدی غیرنظامیان 
تهدید می شود، تطابق ســریع و احساس آرامش در کنار خانواده 
ممکن اســت بسیار دشوار باشد )12(. نســبت باالیی از نظامیان 
حاضــر در عملیات های نظامی عراق و افغانســتان عالئمی دارند 
که با نگرانی های روان پزشــکی از جمله PTSD، افسردگی، سوء 
مصرف مــواد مخدر و الکل مطابقت دارد که به وضعیت آســیب 

عاطفی و حضور در جنگ مرتبط بوده اند )13(.
جنگ های عــراق و افغانســتان باعث افزایش توجــه به موضوع 
بهداشــت روان نیروهای مستقر شده اســت، در نتیجه تحقیقات 
زیــادی در مورد میــزان شــیوع PTSD در نظامیانی که به این 
کشورها اعزام شده اند وجود دارد. PTSD یک معضل جدی برای 
سالمت روان سربازان بازگشته از جنگ عراق و افغانستان است و 
در بین این نظامیان شــیوع باالیی دارد. پس از بازگشت از جنگ 
عراق و افغانســتان، نظامیان با عالئم PTSD، اختالل بیشــتری 
در عملکــرد و کیفیت زندگی داشــتند )15،14(. نتایج مطالعات 
در نظامیــان ارتــش بریتانیا و ایاالت متحده مســتقر در عراق و 
افغانســتان، خطر افزایش PTSD را نشــان داده است )17،16(. 
همچنین نتیجه مطالعه انجام شده در ایاالت متحده، شیوع باالتر 
PTSD را در تفنگداران دریایی مســتقر در عراق و افغانســتان 

نشــان داده اســت )18(. نظامیان نیروی زمینی ارتش به میزان 

 مقاالتی که از جستجوی اولیه کلید 

واژه ها بدست آمدند )4610(

مقاالت خارج شده از مطالعه بر اساس معیارهای خروج مانند 
تکراری بودن مطالعات، عدم دسترسی به متن کامل مقاالت 

)4559(

مقاالت خارج شده از مطالعه به علت ارتباط موضوعی نداشتن با 

عنوان مقاله و زبان غیر انگلیسی )16(

مقاالت مرور شده بر اساس 

معیارهای ورود )51(

مقاالت واجد شرایط )35(

تعداد 2 مقاله به دلیل نداشتن شاخص های الزم متن کاملشان از 

مطالعه خارج گردید
تعداد مطالعات وارد شده به مرور 

سیستماتیک )33(
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13 درصد و نظامیان نیروی دریایی 10 درصد به ترتیب بیشترین 
شــیوع موارد احتمالی PTSD را داشتند و پس از آن ها نظامیان 
نیروی هوایی ارتش با نرخ شــیوع 3 درصد قرار دارند )19(. نتایج 
مطالعه ای نشان داد که 17 درصد از سربازان و تفنگداران نیروی 
دریایی که از جنگ عراق بازگشته بودند عالئم PTSD، اضطراب 
عمومی یا افسردگی داشــتند که این عالئم تقریباً دو برابر عالئم 
سربازانی بود که قبل از اعزام مورد بررسی قرار گرفته بودند )20(. 
شــدت عالئم PTSD نظامیان مســتقر با مدت زمان حضور در 
جنگ، نوع وضعیت نیروهای مســتقر )عــادی یا ذخیره(، عوامل 
مرتبط با فرماندهی و تعهد ســازمانی، ســن، جنس و نژاد ارتباط 
دارد. PTSD شــدید، تأثیر منفی گسترده ای بر سالمت جسمانی 

نظامیان جنگ های عراق و افغانستان دارد )21، 22(.
تأثیر استقرار بر سوء مصرف الکل و مواد مخدر

طبق نتایــج تحقیقاتی که پس از درگیری های نظامی در عراق و 
افغانستان انجام شده است استقرار و قرار گرفتن در معرض جنگ، 
منجر به افزایش مصرف مواد مخدر می شود. در یک مطالعه میزان 
ســوء مصرف الکل در میان نظامیان مستقر در افغانستان و عراق 
را 36 درصد گزارش نمودند )3(. شواهد نشان می دهد که تجربه 
رزمی ممکن است ســربازان جوان را به سمت رفتارهای پرخطر 

مانند مصرف الکل و مواد مخدر سوق دهد )23(.
تأثیر استقرار بر خودکشی

از ژانویه 2004 تا دسامبر 2009، نظامیان ارتش آمریکا بیشترین 
افزایش را در خودکشــی تجربــه کردنــد )24(. تحقیقات روی 
نظامیان مســتقر نشــان داد به موازات روند مرگ و میر ناشی از 
خودکشــی، میزان تالش های خودکشــی ناموفق نیــز در میان 
ســربازان به شــدت افزایش یافته اســت )25، 26(. حدود 1/3 
درصد از ســربازان اولین اقدام به خودکشــی را پــس از اعزام به 
 PTSD عراق و افغانستان گزارش کرده اند )27(. نظامیان با عالئم
نسبت به نظامیان بدون عالئم PTSD، چند برابر بیشتر احتمال 
داشتند که خطر خودکشی داشــته باشند؛ بنابراین پزشکان باید 
مراقب خطر خودکشی در نظامیان بازگشته از جنگ های عراق و 
افغانســتان که هم زیر آستانه و هم حد آستانه PTSD را گزارش 

کرده اند، باشند )28، 29(.
تأثیر استقرار بر خواب نظامیان

کاهش مدت زمان خواب با افزایش خطر مشــکالت سالمت روان 

و افزایش مصرف سیگار در میان سربازان جنگ افغانستان و عراق 
مرتبط اســت )30(. در خصوص آموزش مجدد نظامیان مســتقر 
در افغانســتان و عراق برای خوابیدن پس از بازگشــت از جنگ 
اقدامی انجام نشده است. اختالل خواب ممکن است این نظامیان 
را مســتعد ابتال به بیماری های جســمی و روانی کند. بسیاری از 
نظامیان همچنان با اختالل خواب کوتاه و طوالنی مدت ناشــی از 
عوامل اســترس زای استقرار در جنگ دست و پنجه نرم می کنند 
)31(. لــزوم توجه به خواب های کوتــاه مدت در هنگام جنگ در 

میان نظامیان مستقر موضوعی مهم می باشد )32(.
تأثیر استقرار در مناطق عملیاتی در انجام جرائم خشونت آمیز

شــواهدی مبنی بر افزایش میزان تجاوز و انجام جرائم خشــونت 
آمیز توسط نظامیان بازگشتی از مناطق عملیاتی عراق و افغانستان 
وجود دارد )33(. هم در ایاالت متحده و هم در بریتانیا، نســبت 
نظامیان بازگشته از جنگ عراق و افغانستان که به دالیل ارتکاب 
جرائم خشــونت آمیز و جنسی در زندان بودند در مقایسه با سایر 
افرادی که به همین دالیل زندانی شده  بودند بیشتر بود )34، 35(. 
در بریتانیا، 13 درصد از یک گروه از نظامیان مســتقر در عراق و 
افغانستان گزارش کردند که در هفته های پس از اعزام با یکدیگر 
درگیر شــده  و کتک کاری کرده اند )36(. 18 درصد از ســربازان 
ایاالت متحده مســتقر در مناطق عملیاتی گزارش داده اند که در 
طی یک ماه اخیر وارد درگیری شده اند و شخصی را کتک زده اند 
)37(. در مطالعه دیگری، )2/2 درصد( از یک نمونه غیرتصادفی از 
سربازان بازگشته از عراق گزارش کردند که در طی یک ماه اخیر 

شخصی را کتک زده اند )38(.
در راستای پاســخ به ســؤال دوم مطالعه یعنی وضعیت سالمت 
جســمی نظامیان مستقر در منطقه ی عملیاتی افغانستان و عراق، 

مطالعات نتایج زیر را نشان دادند:
تأثیر اســتقرار بر بروز بیماری های تنفسی، عفونی و عملکرد 

جسمانی نظامیان
تحقیقات نشــان داد با گذشــت زمان عملکرد جسمانی در میان 
نظامیــان حاضر در عملیات های نظامی عراق و افغانســتان کمتر 
شــد. اگرچه سالمت جســمانی ضعیف ممکن اســت به عوامل 
مختلفی نسبت داده شود، اما این داده ها باید به عنوان یک هشدار 
حیاتی عمل کنند، زیرا این نظامیان سالمت جسمانی ضعیف خود 
را بســیار پایین تر از حد انتظار گزارش کردند. این موضوع نیاز به 
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انجام غربالگری کامل پس از استقرار و همچنین انجام مداخالتی 
برای به حداقل رســاندن کاهش ســالمت جســمانی و ناتوانی و 
نیز ضرورت اســتفاده از مراقبت های بهداشــتی را نشان می دهد 
که ممکن اســت در صورت عدم رســیدگی به موقع، به اختالل 
عملکرد جســمانی مانند کاهش قوای جســمی و افزایش ناتوانی 
جسمی برای نظامیان عملیات های نظامی عراق و افغانستان منجر 
شــود )15(. همچنین در مطالعه دیگری نیز تائید شد که استقرار 
مکرر نظامیان در عراق و افغانســتان بر عملکرد جسمانی و ذهنی 

نیروهای نظامی تأثیر منفی می گذارد )39(.
تحلیل نتایج نگرانی های بهداشــتی در بیــش از 450 نفر نظامی 
مستقر در عراق و افغانستان نشان داد که 94 درصد افراد در طول 
مدت اســتقرار خود، با مخاطرات موجود در هوا تماس داشــتند. 
همچنین نشان داده شد که در زمان استقرار در مناطق عملیاتی، 
این نگرانی با افزایش بار عالئم تنفســی در نظامیان همراه اســت 
)40(. نظامیانی که از ســال 2001 در عراق و افغانســتان مستقر 
شده اند، ممکن اســت در معرض خطر طیفی از اختالالت باشند 
که در مجموع به عنوان بیماری های تنفســی مرتبط با اســتقرار 
شناخته می شــوند )41(. گرد و غبارها، دود حاصل از سوختن و 
میعانات فلزات سنگین مانند سرب و آرسنیک به  عنوان 3 آالینده 
اصلی هوا در 15 محل اســتقرار نظامیــان در خاورمیانه از جمله 
مناطقی در عراق وجود دارند )42(. به نظر می رســد که نظامیان 
مستقر در عراق و افغانستان در طول اعزام، درصدی از عالئم حاد 
تنفسی را تجربه می کنند و ممکن است در معرض خطر بیشتری 
برای بروز عالئم و بیماری های تنفسی پس از اعزام باشند. نگرانی 
در مورد اثرات بلندمدت و بالقوه روی سالمتی که ناشی از تماس 
بــا مخاطرات موجود در هوا می باشــد در حال افزایش اســت. با 
توجه به این نگرانی ها تقریباً 120 هزار نظامی بازگشــته از عراق 
مورد ارزیابی مجدد سالمتی قرار گرفتند. برخی از این افراد علت 
نگرانی اصلی خود را طوفان های شن و گرد و غبار و نیز دود ناشی 

از سوزاندن زباله ها و صنایع پتروشیمی عنوان کردند )43(.
از بین رفتن ساختارهای بهداشتی، شرایط ازدحام و استرس های 
ناشی از جنگ، منجر به اپیدمی های بیماری های عفونی می شود که 
هم نظامیان و هم غیرنظامیان را درگیر می کند. توسعه روش های 
بهداشتی، پیشــگیری و درمان بهتر عفونت ها از مسیر استفاده از 
واکسن ها و آنتی بیوتیک ها، میزان بروز و تأثیر عفونت های دوران 

جنگ را به مقدار قابل توجهی کاهش داده است )44(. بیماری های 
عفونی به شــدت بر نیروهای نظامی تأثیر می گذارند و می توانند 
منجر به تعلیق یا لغو عملیات نظامی شــوند. شــیوع بیماری های 
عفونــی یک نگرانی مهم در درگیری های عراق و افغانســتان بود. 
در طول استقرار نیروهای نظامی در کشورهای افغانستان و عراق، 
ترکیبی از عوامل اجتماعــی، فیزیکی، روانی و محیطی، همراه با 
قرار گرفتن ناگهانــی در معرض عوامل بیماری های عفونی، باعث 
شد دســتگاه ایمنی بدن نظامیان مســتقر تحت تأثیر قرار گیرد 
)45، 44(. ماالریــا در مناطــق بومی عملیــات نظامی از اهمیت 
قابل توجهی برخوردار است. در سال 2004، عفونت پالسمودیوم 
ویواکس در افغانســتان شناسایی شد، 25 درصد از 56 مورد ابتال 
به ماالریا را سربازان ارتش ایاالت متحده تشکیل می دادند )46(. 
هیچ موردی از ابتــال به ماالریا در عراق در میان نیروهای نظامی 
آمریکا گزارش نشده است و عفونت پالسمودیوم ویواکس حساس 
به کلروکیــن با نرخ پایین )150 مورد در ســال 2004( رخ داد 
)47(. همچنیــن نرخ شــیوع ماالریا 233 روز پس از بازگشــت 
نظامیان از عراق و افغانســتان به کشورشــان به تعداد 524 مورد 
در هر 10000 نفر بود )48(. 3 مورد گزارش از بروســلوز در دوره 
2003-2005 وجود داشــت. یکی از این مــوارد در یک خلبان 
ارتش ایاالت متحده پس از استقرار 5 ماهه در عراق رخ داد )49(. 
تعداد موارد ســل فعال )Tuberculosis: TB( در میان نیروهای 
نظامی در عراق یا افغانســتان تا به امروز ناچیز بوده اســت )47(. 
در تابســتان 2005 ارزیابی شیوع اسهال در میان پرسنل نظامی 
ایاالت متحده در عراق نشــان داد که گونه های کریپتوسپوریدیوم 
در تعداد زیــادی از این نظامیان وجود دارد؛ بنابراین ســربازانی 
که با اســهال مزمن مراجعه می کنند، باید از نظر ســندرم روده 
تحریک پذیر پس از عفونت و انگل هایــی مانند گونه های ژیاردیا 
و   )Cryptosporidium( کریپتوســپوریدیوم   ،)Giardiasis(
اِنتامیبا هیستولیتیکا )Histolytica.E( مورد ارزیابی قرار گیرند 
)50(. تعــداد زیادی تب کیو در میان نظامیان مســتقر در عراق 
گزارش شــده اســت. نمونه هایی که از نظامیان مستقر در عراق 
گرفته شد، نشــان داد تعداد افرادی که به تب کیو مبتال شده اند 

88 نفر )معادل 10 درصد کل افراد( بودند )51(.
تأثیر استقرار بر ضربه مغزی

طبــق نتایج مطالعــات انجام شــده، ســربازان اعزام شــده به 
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 مناطــق عملیاتــی عراق و افغانســتان بــا ســابقه ضربه مغزی 
)TBI: Traumatic Brain( نسبت به سایر سربازان اعزامی بدون 
ضربه مغزی، مشکالت سالمت جسمی و روانی بیشتری را گزارش 
39(. بسیاری از ســربازان مستقر در عملیات نظامی  کردند )52،
عراق و افغانســتان دارای عالئم پس از ضربه مغزی مانند تحریک 
پذیری، مشــکالت حافظه، سردرد و مشــکل در تمرکز بودند. با 
توجه به مشکالت جســمی و روانی ناشی از ضربه مغزی، وزارت 
 DVA: Department of( دفاع و سازمان امور ســربازان آمریکا
Veterans Affairs( در حــال اجرای روش های جدید غربالگری 

نظامیان مستقر برای ضربه مغزی هستند )53(.
تأثیر استقرار در بروز آسیب های اسکلتی عضالنی

آســیب های اسکلتی عضالنی شدید ناشــی از جنگ که در طول 
مــدت نزدیک به دو دهــه درگیری در عراق و افغانســتان ایجاد 
شــده، منجر به صدمات مخربی شــده اســت که اغلب منجر به 
ناتوانی طوالنی مدت می شــود )54(. با خــروج نظامیان و اتمام 
مأموریت هایشــان در عراق و افغانستان، میزان اختالالت اسکلتی 
عضالنی ناشی از دو دهه درگیری مستمر بر آمادگی نظامی آن ها 
تأثیر خواهند گذاشــت )55(. نظامیان مستقر معموالً درد ناحیه 
کمــر، گردن یا انــدام فوقانی را در حین جنــگ تجربه می کنند 
)56،57(. کمر، انگشــتان دست و شــانه به ترتیب اولین، دومین 
و ســومین محل هایی بودند که توســط بیــش از 15 هزار نفر از 
نظامیان که طی ســال های 2003 تا 2004 در عراق یا افغانستان 
مســتقر بودند، گزارش شد )56(. نزدیک به 80 درصد از نظامیان 
مرد و زن اعزام شــده به افغانستان گزارش دادند که حداقل یک 
قســمت از درد ناحیه پشت را تجربه کرده اند. حمل و بلند کردن 
بارهای سنگین با افزایش خطر آسیب به سیستم اسکلتی عضالنی 

نظامیان مستقر در افغانستان و عراق همراه است )58(.

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سالمت و بهداشت عمومی 
نیروهای نظامی مستقر در افغانستان و انجام شد. بررسی مطالعات 
مختلف در این مقاله نشــان می دهد نظامیانــی که پس از اعزام 
به عراق و افغانســتان باز می گردند در معرض طیف گســترده ای 
از نگرانی ها و خطرات برای ســالمت جســمانی و روانی هستند. 
پیچیدگی و گســتردگی خطرات ســالمتی در نظامیان مستقر، 

نگرانی را نسبت به پیامدهای بهداشتی در آینده افزایش می دهد.
خالصه ای از مطالعاتی که در 10 ســال گذشــته به چاپ رسیده 
اســت نشان می دهد که اســتقرار نظامیان در کشورهای خارجی 
همــراه با محیط رزمــی مدرن، صدمات ویرانگــر متعددی را در 
اندام ها، ســتون فقرات و لگن ایجاد می کند )59(. هزینه ی بسیار 
کمی برای خدمات بهداشت روان نظامیان مستقر در عملیات های 
نظامی عراق و افغانستان صرف می شود. اغلب درمان های مؤثری 
وجــود نــدارد و کارکنان ارائــه  دهنده خدمات بهداشــت روان 
فقط در مناطق شــهری و حومه شــهری وجود دارند. متأسفانه 
این مشــکالت آن قدر زیاد اســت که حتی با اولویت بندی بیشتر 
منابع موجود هنوز کاماًل قابل حل نیســتند )60(. به نظر می رسد 
داشتن ویژگی هایی در نظامیان مستقر مانند انعطاف پذیری روانی، 
شــخصیت تاب آور و استفاده کمتر از مقابله اجتنابی، بر سازگاری 
 Coaching( آموزش حین مراقبت .)روانی آن ها تأثیر بگذارد )61
Into Care( یک ســرویس تلفنی است که شامل آموزش رایگان 

توســط روانشناســان و مددکاران اجتماعی مجوزدار برای کمک 
به نظامیان برای ســازگاری با زندگی غیرنظامی و درمان اســت. 
ارائه ی خدمات مشاوره ای رایگان از جمله ترک مواد مخدر توسط 
سازمان های مسئول، مؤثر بوده و در دراز مدت نتایج خوبی دارند. 
درمان فردی می تواند به بازســازی روابط فرد نظامی با نزدیکانش 
کمک کند و مهارت های زندگی ارزشــمندی را برایش ایجاد کند. 
اجــرای برنامه های نظارتی و پیگیری مــداوم می تواند در کاهش 
PTSD، افســردگی و خطرات خودکشــی نظامیان مستقر مفید 

باشــد )62(. با توجه به نرخ باالی خودکشــی در میان نظامیان 
مستقر در عملیات های نظامی عراق و افغانستان، اجرای طرح های 
ایمنی توســط سازمان های مسئول برای کســانی که در معرض 
خطر هســتند، اجباری شده اســت. این ابزار پرکاربرد مشخص 
می کند که چگونه نظامیان می توانند از مسئله ی خودکشی چشم 

پوشی کنند )63(.
در مطالعات مورد بررسی وضعیت روانی نظامیان مستقر را بیشتر 
مورد بررسی قرار داده بودند و مطالعات اندکی نظامیان مستقر را 
از بعد جسمی بررسی کرده اند. تحقیقات بیشتری برای شناسایی 
ابزارهای غلبه بر موانــع مراقبت و ایجاد رویکردهای مؤثرتر برای 
تســهیل ارتباط با مراقبان ســالمت و دریافت مداخالت مناسب 

توسط نظامیان مستقر مورد نیاز است.
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به نظر می رســد با پایان مأموریت های نظامیان مستقر و بازگشت 
آن ها به کشورشــان، مشکالت جســمی و روانی ناشی از استقرار 
بر میران آمادگــی نظامی آن ها تأثیر خواهند گذاشــت بنابراین 
برنامه ریزی و سیاســتگذاری در حوزه ســالمت جسمی و روانی 
نظامیان مســتقر و مستشاران نظامی توسط سازمان های مسئول 
و رســیدگی به مشکالت ســالمتی آن ها، به منظور ارتقای سطح 
سالمت جســمی و روانی این گروه از نظامیان ضروری می باشد. 
از آنجایی که بســیاری از نظامیان به دنبال مراقبت های بهداشتی 
خارج از سیســتم های سالمت نظامی هستند، مهم است که همه 
ارائه دهندگان خدمات سالمت با چالش های بهداشتی که نظامیان 
بیمار با آن مواجه هستند آشنا باشند. باید یک سامانه ی مراقبت 
مؤثر در جامعه وجود داشــته باشد تا از نظامیان مستقر در هنگام 

بهبودی و پیوستن مجدد به جوامع خود حمایت کند.
امید اســت نتایج مطالعات مورد بررسی در پژوهش حاضر باعث 
ارتقای دانش و آگاهی از وضعیت ســالمت نظامیان کشــورهای 
خارجــی مســتقر در افغانســتان و عــراق و اســتفاده از درس 
آموخته های مطالعات توسط سازمان های متولی سالمت نظامیان 

در کشورمان شــود که قطعاً در افزایش سطح سالمت و بهداشت 
عمومی مستشاران نظامی ایرانی مؤثر خواهند بود.

با توجه به محرمانه بودن اطالعات نظامیان، عدم دسترسی کامل 
به کلیه مطالعات صورت گرفته از محدودیت های این پژوهش بود.

نظر بــه اینکه در ایران مطالعات کمی در این حوزه انجام شــده 
اســت، جهت انجام مطالعات آتی توسط سایر محققان، پیشنهاد 
می گردد مطالعات پژوهشــی به منظور تبیین مشــکالت سالمت 

جسمانی و روانی مستشاران نظامی کشورمان انجام گردد.

تشکر و قدردانی
 بدین وســیله از تمام محققانی که مقــاالت آن ها در این مطالعه 

مورد بررسی قرار گرفت، تشکر و قدردانی می گردد.

تضاد منافع
بدین وســیله نویســندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تضاد 

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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