ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان:
ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ دردﻧﺎک ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺳﻘﻒ اﻧﺘﻈﺎرﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮫﺮ آﺑﺎد ﺗﮫﺮان ﺑﺪﻟﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮو ﺻﺪای
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ھﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ در ﺳﺎل  ١٣۵٢ﮐﻪ ﻃﯽ آن  ١۶ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و  ١١ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮫﺎی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٣۵۴راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ..
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٣۵۵اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺮم راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﻔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .

ﮐﺎر اورژاﻧﺲ  ١١۵ﭼﯿﺴﺖ؟
وﻇﯿﻔﻪ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎران
اورﮋاﻧﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﺪ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ و ﺣﻮادث اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪادی -
درﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﻀﻮی و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﺜﺎﻟﮫﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ:

-

اورژاﻧﺲ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ

اﺣﺴﺎس درد و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﻨﺎغ ،ﻣﻮاردی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ درد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﻋﻼﺋﻢ ھﻤﺮاه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ  ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ  ،ﺿﺮﺑﺎن ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ  ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن
ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ،ﺗﻌﺮﯾﻖ و ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه و ﻋﺪم ھﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-

اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ  ،ﺗﻨﮕﯽ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ " ﺗﻨﮕﯽ
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ" ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-

اورژاﻧﺲ ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ

از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اورژاﻧﺲ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ )
اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻗﯿﺮی ﺷﮑﻞ( ،درد ﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﮑﻢ  ،اﺳﺘﻔﺮاغ و ﯾﺎ ﺑﯽ
اﺷﺘﮫﺎﺋﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

-

اورژاﻧﺴﮫﺎی زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن

در ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﺑﺎردار ،ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻘﻂ ،ﺗﺸﻨﺞ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﺎری دﯾﺪ و ﺗﻮرم دﺳﺖ و ﭘﺎ  ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺷﺮوع دردھﺎی زاﯾﻤﺎﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی اورژاﻧﺲ ﻣﻄﺮح ھﺴﺘﻨﺪ.

-

اورژاﻧﺲ ھﺎی اﻋﺼﺎب

ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻋﺼﺎب  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اورژاﻧﺲ دارﻧﺪ:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

ﺗﺸﻨﺞ و ﺣﻤﻠﻪ ﺻﺮﻋﯽ
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻠﺞ اﻋﻀﺎ ،اﺧﺘﻼل ﺗﮑﻠﻢ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ
اﺧﺘﻼل ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎری
ﺳﺮدردھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻔﺘﯽ ﮔﺮدن و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﮑﺮر
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻘﻮط از ﺑﻠﻨﺪی ھﺎ و ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﺧﻮدرو

-

اورژاﻧﺴﮫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﻐﻠﯽ

ﺣﻮادث ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ،ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ  ،ﺳﻘﻮط از ﺑﻠﻨﺪی  ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ  ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ  ،رﯾﺰش آوار  ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی داروﺋﯽ
و ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ  ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ  ،ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎر ،ﻋﻘﺮب و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران  ،ﻏﺮق ﺷﺪﮔﯽ.

-

اورژاﻧﺲ ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﺳﮑﻠﺘﯽ

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ  ،در رﻓﺘﮕﯽ در ﻣﻔﺎﺻﻞ و اﻧﺪام ھﺎ  ،ﭘﺎرﮔﯽ
وﺳﯿﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم در اﻧﺪام ھﺎی ﺑﺪن.

اﺟﺰاء ﯾﮏ واﺣﺪ اﻣﺪادی اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ١١٥ﭼﯿﺴﺖ؟
 -١ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ -ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎری و
ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ(
 -٢ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر  ،ﮐﯿﻒ اﺣﯿﺎء
ﺑﻪ ھﻤﺮاه داروھﺎی ﺿﺮوری و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راه ھﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﻧﻮع ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮردروی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ،
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﯾﺎ ھﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ اﻣﺪاد(

ﺧﻮدروی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ )ﺗﯿﭗ(B
ﺑﺎﻟﮕﺮد اورژاﻧﺲ )ﻣﺪﯾﮑﻮﭘﺘﺮ(
ﻣﻮﺗﻮرﻻﻧﺲ
 bus-ambulanceاﺗﻮﺑﻮس آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ

واﺣﺪ اﻋﺰام ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل از ﺑﯿﻤﺎر  ،اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎز
ﮐﺮدن راه ھﻮاﯾﯽ  ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزی اﻧﺪام ﺷﮑﺴﺘﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎر  ،ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺿﻤﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر  ،اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر را در داﺧﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ
درﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اوﻟﯿﻦ واﺣﺪ
اﻣﺪادی اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ را دارد در واﻗﻊ
اﯾﻦ واﺣﺪ اﻋﺰاﻣﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ اوﻟﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
IMG_2783وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ اورژاﻧﺲ ) ﺷﻤﺎره (١١٥ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺪوم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،در درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و ﻧﻮع
آﺳﯿﺐ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و دﻗﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن اورژاﻧﺲ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ھﺮاس ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪھﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از اﻓﺮاد
ﻣﺤﻠﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن اورژاﻧﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز را
اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اورژاﻧﺲ ﻗﺮار دھﯿﺪ؟

ﺟﺰﯾﯿﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ:
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮدﺗﺎنﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﺣﺎدﺛﻪدر ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﻧﺎم ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺟﺎده را ﺑﺪھﯿﺪ .ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻮع و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اورژاﻧﺲ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ دو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎده ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻧﻔﺮﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ«
ﺗﻌﺪاد ،ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺼﺪوﻣﺎن و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »ﻣﺮد،ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ،اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ».
-ﺟﺰﯾﯿﺎت ھﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺎز ،ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ،ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮو ﯾﺎ وﺿﻊ آب و ھﻮا )ﻣﺜﻼً ﻣﻪ ﯾﺎ ﺟﺎده ﯾﺦ زده(

اﻗﺪاﻣﺎت اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن واﺣﺪ اﻣﺪادی اورژاﻧﺲ  ١١٥ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ١١٥و دادن ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر و آدرس ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
-١ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﭘﺮھﯿﺰ از اﻗﺪام ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
-٢راه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی
ﭘﻠﯿﺲ دارد ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮارد را ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ  ١١٠در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و ﺧﻮدرو آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد
) ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﭻ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر( ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﮕﺮراﻧﻨﺪﮔﺎن را از وﺟﻮد ﺧﻄﺮ در ﻣﺴﯿﺮ آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﺪ.
-٣وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻠﯽ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎرک ﮐﻨﯿﺪ.

-٤از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﺼﺪوﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺪﻣﺎت ﺳﺮو ﮔﺮدن و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﺼﺪوم ﺑﮫﻤﺮاه دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﺳﻘﻮط در ﭘﺮﺗﮕﺎه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮﮐﺖ  ،ﻣﺼﺪوم را از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﺳﺎزﯾﺪ.
-٥ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺪوم در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد ﺣﺒﺲ ﺷﺪه و
درﺑﮫﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪاد ﻧﺠﺎت ) در ﺷﮫﺮھﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و در ﺟﺎده ھﻼل اﺣﻤﺮ ( ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از اﻗﺪام ﺑﺮای رھﺎ ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.

-٦ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺼﺪوﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ھﻮﺷﯿﺎری آﻧﮫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ آب و ﻏﺬا ﻧﺪھﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ھﻮﺷﯿﺎری
ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﻠﻊ  ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ دھﯿﺪ راه ھﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﯽ
وی ﺷﻮد.

در ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ) (١١٥ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺣﻔﻆ ﺧﻮﻧﺴﺮدیﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ) ١١٥در ﻣﻮرد ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ  ،ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﯿﻤﺎری،ﻧﺤﻮهی ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ(
دادن ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺎم ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن )اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦﻧﯿﺴﺘﯿﺪ  ،ھﺮاس ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪھﯿﺪ  ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ واﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮﯾﺪ(.
ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران  ١١٥ﺗﺎ رﺳﯿﺪن اﮐﯿﭗ اﻣﺪادیدادن اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ  ،آﺳﯿﺐ ﺳﯿﻤﮫﺎی ﺑﺮق ﯾﺎوﺿﻌﯿﺖ آب و ھﻮا )ﻣﻪ ﯾﺎ ﺟﺎده ﯾﺦ زده(

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﺪاد ﺧﻮاھﯽ و اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ:
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻣﺪاد ﺧﻮاھﯽ و اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ١١٥ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در واﻗﻊ
ﮐﺎر اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺎد ﺳﺘﺎره ﺣﯿﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻣﺪاد ﺧﻮاھﯽ و
اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ دارای ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 -١ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ١١٥ﺑﺮای اﻣﺪاد ﺧﻮاھﯽ:
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻣﺪاد ﺧﻮاھﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ١١٥
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮ روی اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﮓ ﻣﯽ
ﺧﻮرد.
 -٢ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﻠﻔﻨﯽ:

ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺰﺷﮏ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎر و اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی اﻣﺪادﺧﻮاھﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﻠﻔﻨﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آدرس ﻣﺤﻞ
ﺣﺎدﺛﻪ و اﻋﺰام واﺣﺪ اﻣﺪادی اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آدرس دﻗﯿﻖ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ اﻋﺰام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر
اورژاﻧﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه وی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 -٣اﻋﺰام ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدن واﺣﺪ ھﺎی اﻣﺪادی اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ  ،اﺗﺎق
ﻓﺮﻣﺎن اورژاﻧﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎده ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻮاﺻﻞ و در ﺷﮫﺮ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در زﻣﺎن اﻋﺰام واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ  ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد آدرس و ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺼﺪوم ﺣﺎدﺛﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﭘﺮﺳﻨﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﻠﯿﻪ زﻣﺎﻧﮫﺎ )اﻋﻼم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ،
ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ( در اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.در اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺑﯽ ﺳﯿﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ درج ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .در اﻋﺰام واﺣﺪ اﻣﺪادی ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و
داﺷﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت اﻋﺰام واﺣﺪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ  ،ﻣﻮﺗﻮرﻻﻧﺲ
ﯾﺎ ﻣﺪﯾﮑﻮﭘﺘﺮ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد اﻣﺪاد درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ اورژاﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در راه اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮادث ﺟﺎده ای وﺟﻮد ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﺴﯿﺮ ھﺴﺖ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﮐﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام و ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻓﺮاﻧﯿﺪ
اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ھﺴﺖ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدروی ﺧﻮد را در ﻧﻘﻄﻪ ای دور از ﻣﺤﻞ
ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎرک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﻄﺮات ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺪوم ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد.
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﺼﺪوم
ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﺼﺪوم ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮات و ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.

 -٤رﺳﯿﺪن واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری درﻣﺤﻞ

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﺤﻨﻪ  ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر و
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻮری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم ﺣﺎدﺛﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ

ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ھﻮاﯾﯽ و رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد آن و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﻪ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ھﺎی ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰات و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس دارﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎر اﻗﺪام ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪام
ﻓﻮری دارد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد راه ھﻮاﯾﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی،ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزی اﻧﺪاﻣﮫﺎ  ،اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی ،رگ ﮔﯿﺮی و ﺷﺮوع ﻣﺎﯾﻊ
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -٥اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ:
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ،ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰﺷﮏ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪه
ﺷﺪه و ﭘﺰﺷﮏ درﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ و داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد ﺑﺮﻋﮫﺪه اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻼﮐﮫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎر و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ وی از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺣﺎل ﺑﻮدن و ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم
را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ در اورژاﻧﺲ ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺮاﻧﮑﺎرد آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد ﺑﺮزﻧﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮارد ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ) ﻣﻮارد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ( اﺑﺘﺪا اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ
ﻻزم ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ اﻧﻮاع آﺗﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش اﯾﻤﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز  ،اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮای وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -٦ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ:
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل اورژاﻧﺲ ﺑﺎ دادن ﺷﺮح
ﺣﺎل و ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ واﺣﺪ اﻣﺪادی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره زﻧﺪﮔﯽ ) :ﻧﻤﺎد اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ(
در ﺳﺎل  ١٨٦٢ژان ھﻨﺮی دوﻧﺎن ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻃﯽ ﺳﻔﺮھﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻨﺎم ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﻨﻮ
ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن زﯾﺎدی در ﺟﻨﮓ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ و
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﮐﻤﮏ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .او ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ آﻧﭽﻪ را دﯾﺪه ﺑﻮد در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم
ﺧﺎﻃﺮهای از ﺳﻮﻟﻔﺮﯾﻨﻮ ﺷﺮح داد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی اﻣﺪادی داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ آﻻم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن از ﺟﻨﮓ ﺷﺪ .وی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زﺧﻤﯽھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﯽﻃﺮف ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد و اﻧﺠﻤﻦ ژﻧﻮی اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ از ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ژﻧﻮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ١٦ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ١٨٦٤ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺠﺮوﺣﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﻮرھﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﯿﺖ دوﻧﺎن ،ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺳﺮخ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﺳﻔﯿﺪ )ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻮﺋﯿﺲ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد و ﻋﻼﻣﺖ اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٨٧٦ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن ﺻﻠﯿﺐﺳﺮخ از ﻣﻌﮑﻮس رﻧﮓھﺎی
ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ھﻼلاﺣﻤﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖﻣﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٩٦٣ﻣﯿﻼدی ،در
 ٨٨ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐﺳﺮخ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪ.sois
دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٠١ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن ﺻﻠﯿﺐﺳﺮخ و
ﯾﺎ ھﻼلاﺣﻤﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻋﻼﻣﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ در ﺳﺎل  ١٩٢٩ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن ﺳﻮم ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .از آن ﭘﺲ ٣
ﻧﺸﺎن ﺻﻠﯿﺐﺳﺮخ ،ھﻼلاﺣﻤﺮ و ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪﺳﺮخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای رﺳﻤﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﯽ و در ﺳﺎل  ١٣٥٩دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ  ،اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﻧﺸﺎن ھﻼلاﺣﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی اﻣﺪادی داوﻃﻠﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺣﻮادث
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ  ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﻮد وﻟﯽ ھﺮ روز ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار زﯾﺎدی در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ رخ ﻣﯽ
داد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در
اﻧﺪاﻣﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﺮدﯾﮑﻪ دﭼﺎر درد ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه و اﻻن ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﮐﺎر
دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ).(Pre-hospital systemﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻧﻤﺎدی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ھﻤﺎن
ﺻﻠﯿﺐ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺠﺎی ﺻﻠﯿﺐ  ٤ﭘﺮه آﻧﺮا  ٦ﭘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ )ھﺮ ﭘﺮه ﻧﻤﺎدی از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ اورژاﻧﺲ اﺳﺖ( رﻧﮓ آﻧﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻧﮓ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ آن از ﻧﻤﺎد ﻣﺎر و ﻋﺼﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻋﻠﻢ ﻃﺐ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﻮﮔﻮ ﺳﺘﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد(Star of life)dr_ems
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﻣﺎر و ﻋﺼﺎ در ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺎر را اﻟﮫﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ  ،ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎر ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﺎر ﺑﺎ او

ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻤﺎد ﻋﺼﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺼﺎی اوﻟﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم اﺳﻘﻠﺒﯿﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎر )اﻟﮫﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ( ﺑﺎ ﻋﺼﺎی اﺳﻘﻠﺒﯿﻮس اﮐﻨﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

