
تاریخچه اورژانس پیش بیمارستانی ایران:

بدلیل ارتعاشات ناشی از سرو صدای تھران پس از حادثه دردناک فرو ریختن سقف انتظارفرودگاه مھر آباد 
به طراحی زتن مجروح شدند نیا١١نفر کشته و ١۶که طی آن ١٣۵٢موتور جت ھای غول پیکر در سال 

در ھمین.سیستمی که بتواند در چنین موقعیتھای به کمک مصدومین و مجروحین بشتابند احساس شد
راه اندازی شد ..١٣۵۴راستا سیستم اورژانس پیش بیمارستانی با ھمکاری کشور امریکا در سال 

ھمزمان در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی در جھرم راه اندازی شد و١٣۵۵یک سال بعد یعنی در سال 
خفر شروع به کار کرد .

چیست؟١١۵اورژانسکار

یمارانبومصدومینبهخدماتارائهوپزشکیفوریتھایمواردبهرسیدگیبیمارستانیپیشاورژانسوظیفه
میپایانبهدرمانیمرکزدروشدهآغازحادثهصحنهازمجموعهاینکارواقعدر. باشدمیژانسیاور

.رسد

شود؟میگفتهپزشکیفوریتھایمواردیچهبه

-امدادیاقداماتموقعبهارائهعدمصورتدرکهگردندمیاطالقمواردیبهاورژانسحوادثوبیماریھا
.میشودبیمارروانیمشکالتنیزوجانییاوعضویصدماتبهمنجر،درمانی

:اورژانسمواردازمثالھایی

قلبیھایاورژانس-

استمواردیجناغ،پشتناحیهدرسوزشاحساسوسینهقفسهدرفشاریاسنگینیودرداحساس
.نمایدمیمشکوکقلبیمنشاءبادردبهراماکه

رخونفشا،ناگھانیشکلبهقلبمنظمناضربان،ناگھانینفستنگی،قلبیھایبیماریھمراهعالئماز
.باشدمیغذاھضمعدمومعدهسوزشواستفراغ،تعریقوتھوع،حالتخونفشارافتیاوباال

تنفسیھایاورژانس-

تنگی" کهداشتتوجهباید. استتنفستنگی،تنفسیھایبیماریدھندهھشدارھاینشانهازیکی
ادیعغیرشکلبهوسختیبهوضعیتآندرفردکهاستحالتیبلکه" نیستتندتنفسمعنایبهنفس

.کندمیتنفس



گوارشیھایاورژانس-

( گوارشیھایخونریزیبهتوانمیدارد،اورژانسمداخلهبهنیازگوارشی،بیماریھایدرکهمواردیاز
بییاواستفراغ،شکمحساسیتباکهحادشکلبهشکمدرد،)شکلقیریمدفوعیاخونیاستفراغ

تلقیاورژانسمواردجزونیزشکمبهشدیدھایضربهازناشیعوارض. کرداشارهاستھمراهاشتھائی
.شودمی

زایمانوزناناورژانسھای-

خونریزی،پاودستتورمودیدتاریھمراهبهباالخونفشارتشنج،سقط،ھرگونهباردار،ھایخانمدر
بیماریعنوانبهنباشد،میسرپزشکبهدسترسیکهصورتیدرزایمانیدردھایشروعوشدیدھای
.ھستندمطرحاورژانسھای

اعصابھایاورژانس-

:دارنداورژانسمداخلهبهنیاز،اعصابھایبیماریدرزیرموارد

صرعیحملهوتشنج-١
دیگرمواردوتکلماختاللاعضا،فلجعالئمبامغزیسکته-٢
ھوشیاریسطحاختالل-٣
مکرراستفراغوگردنسفتیھمراهبهناگھانیوشدیدسردردھای-٤
خودروباتصادفیاوھابلندیازسقوطدنبالبهفقراتستونیاجمجمهبهضربه-٥

شغلیومحیطیاورژانسھای-

:ازعبارتندآنھاترینمھمکهگیرندمیبردررااورژانسمواردازوسیعیطیفشغلی،ومحیطیحوادث

یداروئھایمسمومیت،آوارریزش،گرفتگیبرق،سوختگی،بلندیازسقوط،نقلیهوسائطباتصادف
.شدگیغرق،جانورانسایروعقربمار،توسطگزیدگی،خودکشی،شیمیائیو

اسکلتیدستگاهھایاورژانس-

پارگی،ھااندامومفاصلدررفتگیدر،ھااستخوانبستهیابازھایشکستگیازعبارتندبیماریھااین
.بدنھایاندامدرنرمبافتوسیع



چیست؟١١٥بیمارستانیپیشاورژانسامدادیواحدیکاجزاء

واریپرست،پزشکیفوریتھایتحصیلیمدارک-دانشگاھیتحصیالتباپرسنل(تخصصیپرسنل-١
)بیھوشی

احیاءکیف،بیمارانتقالوسازیثابتوسایلملهجازبیمارستانیپیشاورژانستخصصیتجھیزات-٢
.باشدمیھواییراهمدیریتوسایلوضروریداروھایھمراهبه

،آمبوالنسخوردروی(باشدمیمتفاوتماموریتنوعوماموریتمحلبهبستهکهنقلیهوسیله-٣
)امدادکوپترھلییاسیکلتموتور

)Bتیپ(آمبوالنسخودروی

)مدیکوپتر(اورژانسبالگرد

موتورالنس

bus-ambulanceآمبوالنساتوبوس

بازجملهازاولیهاقدامات،بیمارازحالشرحگرفتنواولیهمعاینهانجامباحادثهمحلدرشدهاعزامواحد
وسایلکمکباادامهدردھدمیانجامراشکستهاندامسازیثابتوخونریزیکنترل،ھواییراهکردن

تعیینبرایفرماناتاقباھماھنگیضمنودادهانتقالآمبوالنسداخلبهرامصدوم،بیمارحملمخصوص
مصدومینتعدادچنانچه. دادخواھدانجامآمبوالنسداخلدررابیماردرمانادامه،بیمارپذیرندهدرمانیمرکز

واحداولین،باشندداشتهدرمانیمراکزبهانتقالبهنیازھمگیوباشدموردیکازبیشحادثهدرمحل
واقعدرداردراآنھابرایاولیهاقداماتانجامومصدومینھمهبررسیوظیفهمحلبهشدهاعزامامدادی

بندیدستهبهوداشتهبرعھدهراحادثهصحنهسالمتیبعددرحادثهفرماندھیوظیفهاعزامیواحداین
.پردازدمیانتقالواورژانسیخدماتدریافتورسیدگیاولویتنظرازمصدومین

کنیم؟استفادهاورژانسخدماتازتلفنیتماسبرقراریباچگونه

IMG_2783حادثهنوعوبیمارفعلیوضعیتمورددرگیرید،میتماس)١١٥شماره( اورژانستلفنباوقتی
نوعومصدومینتعدادبهخوددرخواستدراید،شدهمواجهمصدومچندینبااگر. شودمیسوالشمااز

نساورژافرماناتاقپرسنلدرگیریتصمیمدقتوعملسرعتافزایشباعثاینکارکنیداشارهآنھاآسیب
افرادازکنیدسعی. ندھیدراهخودبهھراسنیستید،مطمئنخودمکانیموقعیتمورددراگر. بودخواھد
.شویدجویارامحلجغرافیاییموقعیتاطرافیانومحلی

ارموردنیازاطالعاتتمامبتوانیدتاکنیدحفظراخودخونسردیکنیدسعیاورژانسفرماناتاقباتماسدر
.کنیدارایه



دھید؟قراراورژانساختیاردربایدکهاطالعاتی

:ھستندضروریزیرجزییات

خودتانتلفنشماره-

حادثهدقیقمحل-

.کنیدذکررادیگرنشانهیاتقاطعھرگونه. بدھیدراجادهشمارهیانام،امکانصورتدر

نفرسهوشدهمسدودجادهماشیندورانندگیحادثه«مثالعنوانبه،اورژانسموردسنگینیونوع-
»استافتادهگیر

مرد،«مثالعنوانبهدانید؛میآنھاوضعیتمورددرکهچیزیھرومصدومانتقریبیسنوجنستعداد،-
.«قلبیایست،قلبیحملهبهمشکوک،سالهچندوپنجاه

)زدهیخجادهیامهمثًال(ھواوآبوضعیانیروخطوطصدمه،سمیموادگاز،مثلخطرنوعھرجزییات-

؟چیست١١٥اورژانسامدادیواحدرسیدنتاصحنهدرحاضرافراداقدامات

ونمودهتوجهزیرمواردبهحادثهمحلآدرسوبیمارحالشرحدادنو١١٥شمارهباتماسبرقراریازبعد
.بدانیدآنھارعایتبهملزمرادیگرانوخود

.نماییدتشویقعجوالنهاقدامازپرھیزوآرامشبهنیزرادیگرانوکنیدحفظراخودآرامشکنیدسعی-١

وینیرکمکبهنیازمسیرکردنبازچنانچهداریدنگهبازحادثهمحلبهامدادینیروھایرسیدنبرایراراه-٢
داردقراراینقطهدرحادثهمحلچنانچهتصادفاتدر. بگذاریدمیاندر١١٠پلیسبارامواردحتماداردپلیس

داردوجودآنھاخودروومصدومینبابرخوردخطروحادثهمحلبهدیگرھایماشینورودامکانلحظهھرکه
.دسازیآگاهمسیردرخطروجودازرادیگررانندگانحادثهمحلازدورترایفاصلهدر،)کورنقاطیاپیچازبعد( 

.کنیدپارکحادثهمحلازدورترمحلیدرراخودنقلیهوسیله-٣

چنانچه. بپرھیزیدداردوجودآنھادرفقراتستونوگردنسروصدماتامکانکهمصدومینیکردنجابجااز-٤
الحدریاوگرفتهآتشاتومبیلکهزمانیمانندداردبھمراهمصدومبرایرابیشترآسیباحتمالحادثهمحل

.سازیدخارجمحلازرامصدوم،حرکتحداقلباواحتیاطرعایتبااستپرتگاهدرسقوط

وشدهحبسخوداتومبیلدرتصادفاثردرکهشخصیمانندافتادهگیرحادثهمحلدرمصدومچنانچه-٥
تقاضای) احمرھاللجادهدرونشانیآتششھرھادر( نجاتامدادنیروھایازحتماشودنمیبازدربھا
.بپرھیزیدعادیشرایطدربیمارسازیرھابرایاقدامازالمقدورحتیونماییدکمک



ھوشیاریعدمبدلیلزیراندھیدغذاوآبنیستکاملآنھاھوشیاریکهمصدومینیوبیماربهھرگز-٦
خفگیباعثوببندرابیمارھواییراهدھیدمیبیماربهغذاییوآباستممکن،بلعدرناتوانیوکامل

.شودوی

کنیم؟رعایتبایدرامسائلیچه) ١١٥(پزشکیفوریتھایباتماسھنگامدر

خونسردیحفظ-

بیماری،یسابقه،مصدومینتعدادوجنسسن،مورددر(١١٥پرستارانوپزشکانسواالتبهپاسخگویی-
)حادثهبروزینحوه

مطمئنخودمکانیموقعیتمورددراگر(خیابانوکوچهشمارهیانامامکانصورتدروکاملنشانیدادن-
جویارامحلجغرافیاییموقیعتواطرافیانمحلیافرادازکنیدسعی،ندھیدراهخودبهھراس،نیستید

).شوید

امدادیاکیپرسیدنتا١١٥پرستارانوپزشکانھایتوصیهبستنبکار-

یابرقسیمھایآسیب،سمیموادوجودمثلحادثهمحلدرموجودخطراتخصوصدراطالعاتدادن-
)زدهیخجادهیامه(ھواوآبوضعیت

:رسانیامدادوخواھیامدادفرآیند

اولینبهبیمارتحویلمرحلهدروشدهشروع١١٥شمارهباتماسازرسانیامدادوخواھیامدادفرایند
عواقدر. شودمیگفتهبیمارستانیپیشاورژانسآنبهدلیلھمینبهکهپذیردمیپایاندرمانیمرکز

زمرکاولینبهرسیدنازبعدوشدهتعریفدرمانیمرکزتاحادثهصحنهازبیمارستانیپیشاورژانسکار
وخواھیامدادفرایندحیاتستارهنماداساسبر. دھدمیتححویلآنھابهراخودمصدومیابیماردرمانی

:باشدمیزیرشرحبهمرحلهششدارایرسانیامداد

:خواھیامدادبرای١١٥شمارهباتماس-١

١١٥مارهشبامصدومیابیماربالینبرحاضرافرادبایستیبگیریدشکلخواھیامدادفرایندیکاینکهبرای
میزنگپزشکیفوریتھایفرماناتاقرویبروبودهیکسانکشورسراسردرشمارهاین.بگیرندتماس
.خورد

:تلفنیحالشرحگرفتن-٢



ستاریپرکارشناسانبینایندرباشندکهمیسیمبیاپراتوروپرستار،پزشک: شاملفرماناتاقپرسنل
بیماروضعیتازتلفنیحالشرحگرفتنکارشناساناینوظیفه. دھندمیپاسخامدادخواھیتماسھایبه

لمحآدرسگرفتنبرایباشدپزشکیفوریتھایحالتدھندهنشانبیمارحالشرحصورتیکهودرباشدمی
.کنندمیاقدامامدادیواحداعزاموحادثه

دقیق،آدرسگرفتنازپسباشد،پزشکیفوریتھایمواردبهمربوطشدهارائهحالشرحچنانچه: تذکر
بیماروضعیتکهمواردیدر. شدخواھداعزامتلفنیاسیمبیطریقازمحلبهامدادیواحدتریننزدیک

.کنندمیراھنماییالزماقداماتانجامبرایراویگیرندهتماسبهالزماطالعاتدادنبانباشداورژانسی

:حادثهمحلبهامدادیواحدنزدیکتریناعزام-٣

اتاق،ھاجادهوشھرھاسطحدربیمارستانیپیشاورژانسامدادیھایواحدبودنپراکندهبهتوجهبا
فراخوانماموریتانجامبرایراآنھاحادثهمحلبهامدادیواحدنزدیکترینباتماسضمناورژانسفرمان

.اندشدهتعریفجمعیتتعداداساسبرھاشھردروفواصلاساسبرھاجادهدرپراکندگیاین. کندمی

طریقازحادثهمصدومحالشرحوآدرسمورددرالزماطالعات،حادثهمحلبهامدادیواحداعزامزماندر
،محلبهرسیدن،محلبهحرکتماموریت،اعالم(زمانھاکلیهوگیردمیقراراختیارپرسنلدرسیمبی

فرماناتاقدر.گرددمیثبتسیمبیاپراتورتوسطفرماناتاقدر) درمانیمرکزبهرسیدنمحل،ازحرکت
یمثبتدقیقزمانوتاریخدرجبامکالماتضبطسیستمطریقازسیمیبیوتلفنیتماسھایکلیه
وحادثهمحلبهدسترسیوحادثهنوعاساسبرامدادیواحدنوعانتخابامدادی،واحداعزامدر. گردد

سموتورالن،آمبوالنسواحداعزامبصورتاستممکنومیباشدبیماربالینبررسیدنزمانکمترینداشتن
.باشداورژانسکشتیدریاییامدادموارددرحتیومدیکوپتریا

ھستمسیردرترافیکوجودایجادهحوادثخصوصاحوادثبهرسانیامدادراهدرموجودمشکالتازیکی
درحتییااندکردهکمخودسرعتازحادثهصحنهتماشایبرایکهصحنهدرحاضرافرادتوسطاغلبکه

فرانیددرتسریعبرایحادثهصحنهدرحاضرافرادکمکواقدامبھترین.آیدمیبوجوداندنمودهتوقفمحل
محلازدوراینقطهدرراخودخودرویوکنندبازامدادینیروھایبرایراراهکهھستاینرسانیامداد
درثانویهخطراتوجودبدلیلاستممکنحادثهصحنهدرموردبیتوقفاینکهضمن.نمایندپارکحادثه

.بشودنیزحادثهمصدومازغیرافرادآسیبباعثھاصحنهاینگونه

مصدومکردنجابجاازامکانحدتاکهباشندداشتهتوجهنکتهاینبهبایدحادثهصحنهدرحاضرافراد
ستونبهآسیبخطرمصدومکردنجابجاوناگھانیحرکتزیراکنندخودداریحادثهصحنهدرتصادفی

.داردھمراهبهرانخاعقطعوفقرات

درمحلفوریاقداماتانجامومحلبهامدادیواحدرسیدن-٤

وبیمارحالشرحگرفتنبهاقدام،صحنهایمنیرعایتضمنرسید،حادثهمحلبهامدادیواحدزمانیکه
ثلمھستندرسیدگیاولویتدرحادثهمصدومیابیمارمشکالتازسرییک. نمایدمیفوریمعاینهانجام



وتجھیزاتباپزشکیفوریتھایھایتکنسینکهخونریزیکنترلیاوآنانسدادرفعوھواییراهکردنباز
اقدامبهنیازکهمواردیازبرخی. کردخواھنداقدامبیمارمشکالترفعبرایدارنددسترسدرکهامکاناتی

:ازعبارتندشودارائهبیماربهحادثهصحنهدرخدماتبایستیوداردفوری

مایعشروعوگیریرگریوی،قلبیاحیاء،اندامھاسازیخونریزی،ثابتکنترلھوایی،راهانسدادرفع
.نمایدمیدرمانی

:درمانیمرکزسمتبهحرکتوآمبوالنسداخلبهبیمارانتقال-٥

رساندهفرماناتاقپزشکاطالعبهسیمبییاتلفنطریقازبیمارحالشرحفوری،اقداماتانجامازپس
.کندمیراھنماییراپرسنلمصرفیداروھایومراقبتنوعدرخصوصپزشکوشده

. باشدمیفرماناتاقبرعھدهشوددادهانتقالدرمانیمرکزکدامبهبیماراینکهمورددرگیریتصمیم
:شاملدرمانیمرکزنوعانتخاببرایفرماناتاقمالکھای

حادثهمحلازدرمانیمرکزفاصله-

مینظرمورددرمانیمرکزدرارائهقابلخدماتنوعوبودنبدحالنظرازویفعلیوضعیتوبیمارمشکل-
الزمخدمتنوعحاضرحالدرکهاستنزدیکدرمانیمرکزیکبهبیمارمواردازبسیاریدرمثالبطور.باشد

درمانیمرکزبهامدادیواحدتوسطبیمارصورتایندرکهندارداورژانسدرخالیتختیاوکندنمیارائهرا
.شودمیدادهانتقالداردقراراولویتدرکهدیگری

برزنتیدبرانکاریاپلهصندلیآمبوالنس،برانکاردچونامکاناتیووسایلآمبوالنسداخلبهبیمارانتقالبرای
وسایلبامصدوماندامھایابتدا) ضربهباھمراهموارد( تروماییموارددرالبته. شوداستفادهاستممکن

تقلمنآمبوالنسداخلبهایمنروشبهسپسوشدهسازیثابتآتلانواعیاوبلندپشتیتختهمثلالزم
.گرددمی

الحشرحگرفتنوکاملمعاینهجملهازتکمیلیاقداماتشددادهانتقالآمبوالنسداخلبیماربهزمانیکه
ورتصدروبودهنظرتحتبیمارحیاتیعالیمدرمانیمرکزبهبیمارانتقالمسیردر. شودمیانجامتکمیلی

.شودمیانجامویبرایاکسیژنوداروتجویزمثلتکمیلیدرمانیاقدامات،نیاز

:درمانیمرکزبهبیمارتحویل-٦

شرحدادنبااورژانسمسئولیاپزشکبهرامصدومیابیماررسیددرمانیمرکزبهامدادیواحدزمانیکه
.رسدمیپایانبهامدادیواحداینماموریتاینجادرودھدمیتحویلماموریتگزارشفرمپرکردنوحال



)بیمارستانیپیشاورژانسنماد: (زندگیستارهعالمتتاریخچهباآشنایی

سولفورینوبنامایمنطقهازخودتجاریسفرھایطیسوئیسیتاجریکدونانھنریژان١٨٦٢سالدر
ومختصرجراحاتبدلیلجنگدرزیادیمجروحانکهدیدنزدیکازوکردبرخوردجنگیصحنهکهمیگذشت

بنامکتابیدربوددیدهراآنچهسفراینازپساو. دھندمیدستازراخودجانکمکنکردندریافت
گونهاینآالمتسکینبرایداوطلبامدادیھایجمعیتتشکیلخواستارودادشرحسولفرینوازایخاطره
محسوبطرفبیفعالیتینظامی،ھایزخمیبهخدمتکهدادپیشنھادوی. شدجنگازدیدگانآسیب
کنفرانسنھایتدر. کرداستقبالویپیشنھادازوافرعالقهباالمنفعهعامامورژنویانجمنوشود
مجروحانوضعبھبودبرایراایموافقتنامه١٨٦٤سالدرکشور١٦نمایندگانشرکتباژنوالمللیبین

لتشکیجھانیسرخصلیبجمعیتکشورھااستقبالبهتوجهباآنازبعدوکردتدوینجنگمیداننظامی
.شد

یناعالمتونمادعنوانبه) سوئیسپرچمبرعکس(سفیدایزمینهبرسرخصلیبیدونان،ملیتخاطربه
ھایرنگمعکوسازسرخصلیبنشانازاستفادهجایبه١٨٧٦سالدرعثمانیدولت. شدانتخابجمعیت

درمیالدی،١٩٦٣سالدر. کرداستفادهخودملیجمعیتبرایسفیدزمینهدراحمرھاللیعنیخودپرچم
sois.پدیدآمدسرخصلیبملیھایجمعیتجھانکشور٨٨

وسرخصلیبنشانازاستفادهجایبهولیکرد،تأسیسراخودملیجمعیت١٣٠١سالدرایراندولت
خورشیدوشیرعالمت. کردانتخابخودجمعیتنشانعنوانبهراسرخخورشیدوشیرعالمتاحمرھاللیا
٣پسآناز. رسیدتصویببهالمللی،بینحمایتموردسومنشانعنوانبه١٩٢٩سالدرژنوکنفرانسدر

.شدشناختهالمللیبینورسمیاینشانهعنوانبهخورشیدسرخوشیرواحمرھاللسرخ،صلیبنشان

کرداعالم،سوئیسدولتبهاینامهارسالباایراندولت١٣٥٩سالدرواسالمیانقالبپیروزیازپس
استفادهاحمرھاللنشانازآنجایبهودرآوردهتعلیقحالتبهراسرخخورشیدوشیرازاستفادهکه

.کردخواھد

حوادثدرمردمبهکردنکمکبرایخوبیتجربهداوطلبامدادینیرویبعنوانسرخصلیبجمعیتتشکیل
میرخانسانھابرایزندگیمحیطدرزیادیناگوارحوادثروزھرولیبودجنگوزلزله،سیلمانندبزرگی

تخصصیخدماتبخصوصخدماتایندریافتبرایسریعدسترسیولیداشتندفوریکمکبهنیازکهداد
درشکستگیدچاروکندمیسقوطبلندییکازکهفردیمثالبطور. نداشتوجودپزشکیفوریتھای

ارکحوادثاثربرکهکسییاداردکمکبهفورینیازاالنوشدهقلبیدرددچارفردیکهیاشودمیاندامھا
فوریتھایمواردبهرسیدگیبرایسیستمیآمریکاکشوردرباراولیناساسھمینبر. شدهآسیبدچار

بیمارستانیپیشاورژانسراسیستمایننامکهآمدبوجودساعته٢٤خدماتارائهامکانباوپزشکی
ھمانازبرگرفتهنمادیبشناسندراجدیدمجموعهاینمردماینکهبرای(Pre-hospital system).گذاشتند

کارازمرحلهیکازنمادیپرهھر(ساختندپره٦آنراپره٤صلیببجایباراینوگرفتندنظردرراصلیب
اننشبرایوکردندانتخابآبیرنگبهیعنیسرخصلیبرنگمخالفنیزآنرارنگ) استاورژانسسیستم

اینبه. شداستفادهباشدمیپزشکیوطبعلمازنمادیکهعصاومارنمادازآنتخصصیکاردادن
dr_ems(Star of life)شودمیگفتهزندگیستارهلوگو

نبودسالموسالمتیالھهرامارباستانیوناندرکهاستاینپزشکیدرعصاومارنمادازاستفادهدلیل
واباماریانداردمارکهکسییعنیگوییممیبیمار،مریضافرادبهماامروزھمھمینبرایدانستندمی



الھه(ارمترکیبکهباشدمیاسقلبیوسبنامیونانیپزشکاولینعصایازبرگرفتهعصانمادضمنا. نیست
.دگیرمیقراراستفادهموردپزشکیاموربرایمتداولنمادبعنواناکنوناسقلبیوسعصایبا) سالمتی


