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پنج سـال 
 خدمت عاشقانه

دوستان پر تالش اورژانس
سالم

بر کسی پوشیده نیست که شما عزیزان در خط مقدم 
سالمـت چگونه به هموطنـان عزیـز خدمـت رسانی 
می کنید و مفتخرم که عرض کنم طی پنج سال گذشته 
به اندازه چهل سال قدمت اورژانس اقدامات موثری 

صورت گرفته:

- افزایش تعداد پایگاه ها از 1900 پایگاه به 3300 پایگاه
بـه  دستگاه   2400 از  آمبوالنس ها  تعداد  افزایش   -

5700 دستگاه
- اضافه شدن 330 دستگاه موتور آمبوالنس جهت 

تسریع خدمت رسانی
- افزایش تعداد بالگردها از پنج فروند به 46 فروند، 

)46 پایگاه هوایی اورژانس(
تا  ویژه  عملیات  تیم های  از  انسانی  نیروی  تربیت   -

تشکیل اورژانس بانوان
- اختصاص 30 درصـد از ظرفیت پذیــرش رشتـه 
برای  خانمها  به  ها  دردانشگاه  پزشکی  فوریت های 

اولین بار
- اضافه شدن پنج دستگاه شناور به ناوگان اورژانس 

در آب های نیلگون خلیج همیشه فارس
- آموزش همگانی برای مردم عزیز در سطح مدارس، 
مساجد و پایگاه های بسیج با آموزش خودامدادی 

و دگرامدادی

- آموزش در زمینه کاهش مخاطرات چهارشنبه آخر 
سال

اورژانس  همکاران  تخصصی  مهارت های  ارتقاء   -
پیش بیمارستانی 

- انجام پژوهش های مرتبط با خدمات اورژانس به 
منظور ارتقاء خدمات ارائه شده

-  افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم عزیز و 
رضایتمندی مردم از نحوه عملکرد اورژانس

- حضور پررنگ همکاران اورژانس در شرایط بحرانی 
حوادث و بالیا

- خدمت رسانی به مردم عزیز زمان اپیدمی ویروس 
کرونا بعنوان خط شکن اصلی خدمت رسانی با روحیه 
جهادی، فداکاری و داوطلبی کارکنان خدوم اورژانس 
برگرفته از روحیه جهادی عزیزان در زمان دفاع مقدس 

- دلجویی و حمایت از خانواده شهدای اورژانس
- پیگیری پایگاه های در دست ساخت توسط خیرین  

- پیگیری تکمیل اورژانس ریلی، )اولین بار در استان 
زنجان و سپس در استان فارس(

و دیگر اقداماتی که به همت دستان پر تالش شما 
عزیزان در حال انجام است. 

باشد که مقبول حق افتد...

پیرحسین کولیوند
رییس سازمان اورژانس کشور
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تغییر از من آغاز می شود

همه ما در مسیـر زندگی دنبال تعالی و خودشکوفایی هستیم و این کمال گـرایی و میل به بهبـود 
باعث رشـد و پیشرفت ما می شود.

سال ها مطالعه و تحقیق در زمینه خود بهسازی سبب شد تا بدانیم زیربنای مدیریت جامعه، مدیریت 
خود و خانواده است. 

جامعه به انسانی نیاز دارد که تکلیفش با خودش معلوم است ارزش ها و اهدافش را می شناسد. 
نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و به تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط قابل بهبود می پردازد. 

احساسات و هیجانات خود را می شناسد و می تواند تسلط بر خویشتن داشته باشد.
از طرفی با اصول به روزهمسرداری و تربیت فرزند آشناست و سعی دارد خانواده خود را به بهترین 
وجه مدیریت کند و اگر هنوز ازدواج نکرده ضمن تعامل و ارتباط موثر با پدر و مادر و خواهـر و 

بـرادران، بـرای آیـنـده آمـوزش می بیند تا زندگی متاهلی خود را دستخوش ناآگاهی نکند.
آن گاه چنین انسانی جامعه را بهتر می تواند مدیریت کند.

آنچه که مسلم است آگاهی سرآغاز فرزانگی است و برای طی مسیر زندگی به نحو مطلوب نیاز داریم 
عادت موثر آموزش را در برنامه زندگی خود ایجاد کنیم.

زندگی مطلوب زندگی است که خوب باشد یعنی بر مبنای اخالق باشد.
خوش باشد یعنی دارای نشاط باشد و معنادار باشد یعنی زندگی باشد که به زیستنش بیارزد.

و این مهم میسر نمی شود اال به آموزش و آگاهی 
پس بجای تغییر دیگران شروع کنیم به آموزش و کسب آگاهی برای تغییر خویشتن

تغییر از من آغاز می شود...

فاطمه شیرانی
کارشناس پژوهش سازمان اورژانس کشور
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و  بحث  قابل  و  مهم  مباحث  جمله  از  رجوع  ارباب  تکریم 
بررسی در سیستم اداری کشور است که در سال های اخیر 
به  سامان بخشی  منظور  به  بخشنامه ای  دولت  طریق  از 
رفتارهای سازمانی در برخورد با ارباب رجوع به کلیه ادارات 

اعالم و ابالغ شد.
در دین مبین اسالم به بحث تکریم انسان توجه ویژه ای 
شده است و بر همین اساس مسلمانان می بایست بیشتر 
به عمق و ژرفای آن اندیشیده و راهکارهای عملی در برخورد 
با یکدیگر مراعات کنند در تمامی مناسبت ها و برخوردهای، 
روزمره اعم از اداری و غیر اداری این موضوع جایگاه خاص 
خود را دارد و یک مسلمان معتقد می بایست با شناخت 
و  احترام  مهم  این  به  نهادن  ارج  و  انسان  واالی  جایگاه 

تکریم را ملکه رفتاری خود قراردهد.

تکریم دارای ابعاد مختلف می باشد:
متعال  خداوند  که  پروردگار،  با  انسان  بین  1-رابطه 
همواره انسان را به عنوان بهترین و اشرف مخلوقاتش، 
فرشتگان را مجبور به تعظیم و تکریم در برابر انسان 
به  مخلوق  نیکوترین  عنوان  به  را  انسان  و  کند  می 
فرشتگان معرفی می کند »فتبارک اهلل احسن الخالقین« 
در مقابل انسان نیز به شکرانه تمامی نعمات الهی سر 
تعظیم فرود آورده و در فرایض پنجگانه چنان متواضع 
وخالصانه به درگاه ایزد یکتا راز و نیاز می کند که گویی 
عبادات  در  و  ندارد  او خالق وجود  بین  مانعی  هیچ 

خالصانه خود خداوند را تکریم می کند.
2-نوع دیگر تکریم، تکریم فرد نسبت به همنوع خویش 
است که اشکال مختلف و متعددی را شامل می شود. 
این بعد تکریم می تواند از یک رابطه رو در رو یا یک 
نگاه احترام آمیز شروع شده و به احترام و محبت در 
ارتباطات چهره به چهره رد و بدل شده و یا توسط الفاظ 

مودبانه وحرکات احترام آمیز انجام پذیرد.

      البته بدیهی است این خصوصیت را فرد به یکباره بدست 
نخواهد آورد و منشاء این تکریم و احترام از اجتماع کوچک 
خانواده شکل می گیرد، لذا هر فردی در هرمقام و منصبی 
نیاز به احترام گذاشتن و مورد احترام واقع شدن دارد و این 
اینکه فضا و بستر مناسب برای تحقق  ممکن نیست مگر 

به نـام حقیقت بزرگ و بـه نـام ساغر سرشار
)طـرح تـکـریـم اربـاب رجـوع(

این امر ایجاد شود. بنابراین برای اینکه شاهد انجام درست 
و دقیق طرح تکریم ارباب رجوع باشیم می بایس تدر نظام 
اداری و در محیط سازمانی که در درجه اول بین باالترین فرد 
سازمان نسبت به سایر عوامل و عناصر تشکیل دهنده سازمان 
می باشد و در وهله بعد بین مجموعه سازمان با مخاطبان، 

مراجعین و عموم مردم باشد.

  بدیهی است زمانی این امرمحقق می شود که کارمند از طرف 
مدیر یا مدیران خود مورد احترام قرار گرفته و حقوق فردی 
و اجتماعی وی در مراحل مختلف رعایت شده باشد در این 
صورت است که این احترام متقابال به فرد، فرد به مراجعین و 
نهایتا به اجتماع منعکس شده و طرح موفق و قابل اجرایی 

خواهد بود.
حضرت امیر المومنین علی )ع( در نامه 53 در خصوص انتخاب 

کارگزاران می فرماید: »سپس در امور کارگزارانت نظر کن:
1- آنان را با آزمایش به کار بگمار نه از روی بخشش بی علت 

و استبداد زیرا آنان مجموعه ای ازشعبه های ظلم و خیانتند.
2- از میان مردم کسانی را برای کارگزاران انتخاب کن که تجربه 
و حیا دارند و از خاندان صالح و ثابت قدم مفید در اسالم و 
دارای سوابق شایسته می باشند زیرا آنان دارای اخالق شریف 
تر و حیثیت و آبروی صحیح تر می باشند و کمتر از دیگران 
و  رساتر  نظر  داری  و  قرار می دهند  پرتگاه طمع  در  را  خود 

عواقب کارها می باشند«

شاهد  اخیر  سال های  در  متاسفانه  است  ذکر  به  الزم    
دولتی  سازمان های  و  ادارات  از  برخی  در  نارضایتی هایی 
عملکرد  و  نادرست  انتخاب  معلول  که  و خصوص هستیم 
کارخوب  گذشته  سنوات  در  زیرا  است  مدیران  نامناسب 
و بی نقص و اخالق مداری مورد توجه مدیران بود و مورد 
کار  انجام  که  هستیم  شاهد  وبعضا  می گرفت  قرار  تشویق 
خوب مورد تشویق و ترعیب قرارنگرفته و کارهای ناشایست 
و برخوردهای نامناسب کارکنان هم مورد تنبیه و تذکر قرار 
نمی گیرد. که این امر موجبات نارضایتی ارباب رجوع را فراهم 

ساخته و بازخورد آن به جامعه انسانی باز خواهد گشت.

معصومه صابری فر

۱۱۵
اورژانس در کنـار شمـاست
115.ir

قابل مهار استبو نداردصدا  نداردرنگ و شکل ندارد

مونـوکسیـد کـربن 
 جـریان هـوا

قـاتل خـامـوش را بیشتـر بشنـاسیـد

#نه_به_مرگ_خاموش

ی �� بــه منظــور جــاری بــودن جريــان هــوا و پيشــگ
� همه  از مســموميت با مونوكســيد كربــن، از بســ��
ــيده ــای  پوش ــط ه ــا محي ــازل ي ــذ در من  مناف

خودداری كنيد
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موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در آن جامعه است. 
در رویکرد پژوهش مدار از یافته های پژوهش های قبلی برای بهبود وضع موجود استفاده موثری به عمل می آید. کسانی 
که در فعالیت های خود رویکرد پژوهشی دارند، پیش از هر گونه تصمیم، به مطالعه وضعیت موجود پرداخته و با 
تجزیه و تحلیل مشاهدات خود به بهترین راهکارها می اندیشند. همچنین آنان تالش می کنند تا از نتایج آثار سایر 
پژوهشگران نیز به نحو شایسته ای بهره گیرند. بنابراین، رویکرد پژوهشی به قشر یا گروه خاصی محدود نشده و زمانی 

سرچشمه اثر خواهد بود که در سطوح و امور گوناگون تسری یافته باشد.

گـزارش عملکـرد واحد پـژوهـش

مهمترین اقدامات انجام شده واحد پژوهش سازمان اورژانس کشور:

تعریف ماموریت و چشم انداز پژوهش در سازمان 
اورژانس کشور و انجام اقدامات الزم جهت رسیدن 

به چشم انداز تعریف شده
)بررسی وضعیت موجود و تعریف وضعیت مطلوب(

تهیه دستورالعمل ثبت اختراع و دستورالعمل جامع 
همایش های اورژانس

تشکیل تیم رابطین پژوهشی مراکز اورژانس 
پیش بیمارستانی کشور 

تهیه آیین نامه
پژوهش سازمان اورژانس کشور 

12
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5

تدوین شرح وظایف کارشناس پژوهش

تهیه کلیپ های آموزشی مرتبط با پژوهش به منظور 
افزایـش دانش پژوهش در همکاران عزیـز اورژانس

نیاز سنجی پژوهشی و بررسی اولویت های پژوهشی 
مهم در سازمان اورژانس کشور معرفی شده در سایت 

مهمترین پژوهش های مورد نیاز در شرایط فعلی:
 - پژوهش در زمینه طرح موتور آمبوالنس

247 و 724-
 پژوهش در زمینه علل حوادث ترافیکی و در زمینه

- بیماران ترومایی
 پژوهش در زمینه صحت اخذ امضا از گیرندگان

- خدمت
پژوهش در زمینه سختی کار پرسنل

پژوهش در زمینه نحوه عملکرد پایگاه های خصوصی
پژوهش در زمینه اورژانس هوایی
پژوهش در زمینه پاندمی کووید19

توانمندسازی کلیه کارشناسان پژوهشی مراکز اورژانس 
پیش بیمارستانی کشور 

)برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی(

و  کشـور  اورژانس  سازمان  پژوهشی  شـورای  تشکیل 
سیاستـگذاری کالن در این زمینه و نیـز تشکیل کمیته 
پژوهشی کلیـه مراکز اورژانس پیش بیمارستـانی کشور 
و تعامـل با معاونت تحقیقاتی دانشگاه های مربـوطه 
 HSR و نیز معرفی کارشناسان پـژوهشی مراکـز به تیم

دانشگاه ها

انعقاد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی معتبر و همکاری جهت انجام 
طرح های تحقیقاتی مد نظر سازمان اورژانس کشور توسط مراکز فوق، 

تاکنون با چهار مرکز تحقیقات تفاهم نامه منعقد شده: 
- مرکز تحقیقات فوریت های بیمارستانی و پیش بیمارستانی 

بیمارستان سینا
- مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان 

- مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران ها، مرکز 
اورژانس پیش بیمارستانی یزد 

- مرکز تحقیقات بهبود کیفیت مراقبت های ویژه

تاکنون سه طرح تحقیقاتی توسط سه مرکز تحقیقات فوق درحال 
انجام است:

- بررسی علل و عوامل موثر بر عدم رضایت بیماران جهت انتقال 
به مراکز درمانی در ماموریت های اورژانس، پیامدهای آن و ارائه 

راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود این فرایند
- بررسی پیامد و عوامل موثربر اعزام مستقیم بیماران سکته قلبی 
حاد با صعود قطعه ST در نوار قلب اولیه از صحنه حادثه به مراکز 

آنژیوپالستی عروق کرونر 
- مقایسه برخی پارامترهای مدیریتی و اجرایی اورژانس تهران قبل 
و بعد از به کارگیری موتوروالنس در ماموریت های اورژانس پیش 

بیمارستانی در شهر تهران 

7
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بارگذاری طرح های پژوهشی انجام شده در سایت سازمان 
توسط کارشناسـان پـژوهش کلیه مـراکـز قابـل رویت 

بـرای همه کارکنان اورژانس

تهیه و ابالغ فرایندهای پژوهشی نظیر فلوچارت 
»تصویب پروپوزال«

حمایت از پژوهشگران، مخترعین و نویسندگان 
خانواده هفده هزار نفری اورژانس کشور

اقدام به تشکیل کتابخانه با کتاب های تالیف شده 
همکاران سراسر کشور در زمینه اورژانس 

پیش بیمارستانی

هماهنگی و همکاری جهت برگزاری نخستین 
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه 

اورژانس همراه با آموزش نحوه ایده پردازی و ثبت 
اختراع در اصفهان و پیگیری چاپ کتاب پژوهشگران 

و مخترعین اورژانس 

اعالم نتایج پژوهش های صورت گرفته جهت ارتقاء 
کیفیت خدمـات و اصالح فرایـندهای مـوجـود

تعریف شاخص های پژوهش شامل 
)تعداد طرح های پژوهش های مصوب – وجود شورای پژوهشی – 

وجود بانک اطالعات پژوهشی – وجود کتابخانه در مرکز – 
وجود آمار حضور کارشناسان پژوهش در سمینارها و کنفرانس های 

مرتبط ) حضوری، مجازی(

اخذ گزارش عملکرد پژوهش کلیه مراکز اورژانس 
پیش بیمارستانی کشور
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اهم مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در 
معاونت فنی و عملیات از ابتدای سال 99 تا کنون

• راه اندازی دیسپچ تخصصی و برنامه ریزی جهت گسترش 
آن 

• تعیین و تدوین استانداردهای دیسپچ ها
استان های  در  ریلی  شبکه  اورژانس  پایگاه های  افتتاح   •

زنجان و فارس 
اولیه و توانمندسازی  • آمـوزش امـدادگری و کمـک های 

مهمانداران قطار به تعداد 970 نفر
راه  خطوط  کنترل  واحد  میان  مستقیم  ارتباط  برقراری   •

آهن و مرکز هدایت عملیات سازمان اورژانس
• برقراری ارتباط مستقیم میان ادارات کل راه آهن و مراکز 
اورژانس سراسر کشور و تبادل اطالعات و ارائه نقشه خطر 
و مسیرهای صعب العبور جهت افزایش آمادگی و پاسخ 

به بحران های احتمالی
• تعیین وابالغ تعرفه آمبوالنس های خصوصی و دولتی 

غیر از 115 در سال 1399 به دانشگاههای علوم پزشکی 
• انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز آمبوالنس خصوصی 

در کشور براساس چک لیست به تعداد 103 مورد بازدید 
کارشناسان  جهت  آموزشی  آموزش های  دوره  برگزاری   •

آمبوالنس خصوصی 
آمادگی جسمانی  ارزیابی  نحوه  تخصصی  بسته  تدوین   •
پزشکی  انجمن  همکاری   115 با  کارکنان  شغل  با  مرتبط 
سازمان  و  ایران  ورزشی  تحقیقات  مرکز  و  ایران  ورزشی 
اورژانس کشور بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی 

تدوین شده 
• ابلـاغ راه انـدازی جایگاه شستـشـوی آمبـوالنــس های 
اورژانس  استانداردهای  با  مطابق  بیمارستان ها  در   115
و  فیزیکی  منابع  مدیرکل  توسط  آن  ابالغ  انضمام  به   115

امورعمرانی به کلیه معاونین توسعه دانشگاه ها و تاکید به 
اهمیت راه اندازی آن در شرایط کرونا

• تهیه و تدوین دستورالعمل روش پاک سازی و گندزدایی 
با رویکرد بحران کرونا  و تدوین چک لیست  امبوالنس  
کنترل عفونت و بهداشت در پایگاه های 115 جهت ارزیابی و 
نظارت پایگاه ها به خصوص در شرایط کرونا و ابالغ ارزیابی 

پایگاه ها از نظر بهداشت و کنترل عفونت در سال 99  
 115 اورژانس  مراکز  عفونی  پسماندهای  پذیرش  ابالغ   •
توسط مراکز درمانی مطابق با ضوابط و روش های مدیریت 
بهداشت  وزارت  مصوب  پزشکی  پسماندهای  اجرایی 

وسازمان محیط زیست به کلیه روسای دانشگاه ها
کارکنان  روانی  و  پرونده سالمت  جسمی  ابالغ تشکیل   •
115مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت )محتوای پرونده 
با همکاری مرکز سالمت محیط وطب کار ویژه کارکنان 115 تدوین 

شده است(
• تدوین و جمع بندی نهایی نقشه راه بهبود ایمنی راه های 
حوادث  متوفیان  درصد   10 ساالنه  کاهش  هدف  با  کشور 
بر اساس 5 محور  راه ها  ایمنی  ارتقاء وضعیت  ترافیکی و 
ایمن،  خودروی  ایمن،  راه  راه،  ایمنی  مدیریت  بین المللی 

کاربر ایمن و واکنش پس از حادثه
• اجرای پروژه مدیریت سرعت با همکاری سازمان بهداشت 
پایلوت  اجرای  و  راهها  ایمنی  افزایش  راستای  در  جهانی 

طرح  در 3 استان اصفهان، مشهد و مرکزی
روان  و  جسم  سالمت  ارزیابی  طرح  اجرای  و  تدوین   •
مرکز  محوریت  با  پرخطر  عمومی  نقل  و  حمل  رانندگان 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کار  و  محیط  سالمت 

پزشکی
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بیمارستانی  پیش  اورژانس  ماموریت های  آمار  تحلیل   •
و  تروما  شدت  اساس  بر  نقلی  و  حمل  حوادث  با  مرتبط 
ارزیابی خدمات سالمت به مصدومین حوادث ترافیکی بر 

اساس شاخص امتیاز بندی تروما در استان های پر حادثه
• تدوین پروتکل های بهداشتی ویژه زائرین مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس )راهیان نور( و ارائه به ستاد مرکزی راهیان نور
• برنامه ریزی مشترک سازمان اورژانس کشور و وزارت راه 
و شهرسازی در تامین ایمنی آزادراه جدید االحداث تهران- 
با  بازرسی های میدانی و برگزاری جلسات مشترک  شمال، 
وزارت راه و شهرسازی جهت ایجاد و راه اندازی پایگاههای 
اورژانس و ایجاد پدهای فرود بالگرد اورژانس هوایی در 
این محور، رفع مشکالت ارتباطی و اینترنتی و... و تنظیم 
تصویب نامه های کمیسیون ایمنی راه ها جهت اجرای مفاد
• تهیه مشخصات فنی جهت خرید 500 دستگاه آمبوالنس

آمبوالنس های  انجام پالک گذاری 125 دستگاه  • پیگیری 
ایران خودرو دیزل 

دستگاه   400 گذاری  وشماره  اسناد  صدور  پیگیری   •
آمبوالنس های 315 کمک دار

• پیگیری رفع مشکالت سوخت آمبوالنسهای بدون پالک 
و برگزاری جلسه با ستاد حمل و نقل سوخت

• پیگیری و انجام امور مربوط به بازسازی آمبوالنس های 
فرسوده

 1634 انتقال  و  هوایی  اورژانس  مأموریت   1380 انجام   •
مورد   18 و  منتقل شده  درمانی  مراکز  به  و مصدوم  بیمار 
منتقل شده در مأموریت های ویژه )انتقال اعضای پیوندی، 
از  نیروی متخصص(  انتقال  فرآورده های خونی،  و  خون 

ابتدای سال 1399 تا پایان مردادماه 1399
ادامه  اورژانس هوایی در سال 99 و  • تمدید قراردادهای 

فعالیت بالگردهای اورژانس هوایی
• عقد قرارداد هواپیمای بال ثابت با هوانیروز 

• راه اندازی اولین پایگاه اورژانس هوایی بال ثابت کشور 
در شهریور ماه 99

• تدوین و ابالغ دستورالعمل استفاده از بالگرد در بیماران 
مشکوک و مبتال به کرونا

• رایزنی و هماهنگی با شرکت فرودگاه های کشور جهت 
تعامل بیشتر بین سازمانی و رفع مشکالت موجود اورژانس 

هوایی در فرودگاه ها
درمان  مدیریت  خدمات  استاندارد  شناسنامه  ویرایش   •

وزارت  درمان  معاونت  به  آن  ابالغ  و  مغزی  حاد  سکته 
متبوع

پایگاه های  در  سر  تابلوی  دستورالعمل  ابالغ  و  تدوین   •
اورژانس پیش بیمارستانی به دانشگاه ها

پیش  اورژانس  تجهیزات  و  دارو  دستورالعمل  ابالغ   •
بیمارستانی آمبوالنس های سبک زمینی، موتور آمبوالنس، 
به  آن  ابالغ  و  آمبوالنس  اتوبوس  و  اورژانس  بالگرد 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
فوریت های  شرکتی  پرسنل  به  مربوط  مطالبات  پیگیری   •
ارسال  با  پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
ارسال  و  متبوع  وزارت  توسعه  محترم  معاونت  به  مکاتبه 

آخرین اطالعات در خصوص این نیروها
• راه اندازی 30 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی از ابتدای 

سال تا کنون
پیـش  اورژانس  مأموریت  میلیـون   2 از  بیش  انجـام   •
پایگاه   3203 توسط  سال  اول  ماهه   6 در  بیمارستانی 

اورژانس پیش بیمارستانی
سراسر  اورژانس  پایگاه های  سرزمینی  آمایش  ویرایش   •
کالن  جلسات  برگزاری  با  توسعه  ششم  برنامه  در  کشور 

منطقه ای
• پیگیری امور مربوط به درخواست های مردمی و سازمانی 

درخصوص ارائه خدمات فوریت های پزشکی 
روسای  با  وبینار  و  به صورت حضوری  برگزاری جلسات   •
اورژانس پیش بیمارستانی جهت پیگیری امور مربوط به 

فوریت های پزشکی
پایگاه های  اطالعات  بانک  آزمایی  راستی  و  بروزرسانی   •
اورژانس سراسر کشور و تعیین موقعیت جغرافیایی آن ها

• پیگیری تفاهمنامه تبدیل کانکس به ساختمان با همکاری 
ارائه پیشرفت فیزیکی  و  معاونت تـوسعه وزارت متبـوع 

پروژه ها
با  جاده ای  اورژانس  پایگاه  پروژه   300 ساخت  پیگیری   •

همکاری خیرین سالمت کشور و خیرین وزارت راه 
فوریـت های  ارائه خدمات  تفـاهم نامه  ابالغ  و  تدویـن   •

پزشکی در فرودگاه های کشور
دلیل مشکالت  به  اورژانس  پایگاه های  تعطیلی  پیگیری   •
پیش آمده در خصوص بیماری کرونا و راه اندازی مجدد آن ها
پیش  اورژانس  پایگاه های  از  دوره ای  بازدیدهای  انجام   •

بیمارستانی

۱۱۵
اورژانس در کنـار شمـاست
115.ir

 مصـرف بیـش از انـدازه داروهـا

 مسمـومــــیت
کــشــنـــده

 می تواننـد سبب

یا آسیـب شـدیدبه کلیـه ها و 
کبـد و حتـی  مــرگ شـود 
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اورژانس در کنـار شمـاست
115.ir

 مصـرف بیـش از انـدازه داروهـا

 مسمـومــــیت
کــشــنـــده

 می تواننـد سبب

یا آسیـب شـدیدبه کلیـه ها و 
کبـد و حتـی  مــرگ شـود 
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 استفاده از عضالت فرعی تنفسی  یا افت هوشیاری

 

مراجعه سرپایی به  مطب ها، توصیه به  
ها و یا مراکز جامع سالمت و حسب درمانگاه 

 CBC,CRPآنتی بیوتیک، آزمایشات مورد؛
CT   و در صورت عدم دسترسی ریه اسکن

CXR .درخواست شود 

 اعزام آمبوالنسو  001تماس با اورژانس 

 
 O2 sat<93%  / تنفسیدیسترس /RR>30 /  افت هوشیاری 
  عالیم تنفسی + تست مثبت( کرونا باشد مورد قطعی( 
 در دو هفته گذشته  سابقه تماس با مورد قطعی یا حضور در مناطق اپیدمی   

 * در معرض خطر های گروه جزو 
 

 

 

1111 

  9102  کرونا
(COVID 19) 

 

تانی غیر  مارستت به مرکز بی قال  انت
خب، جام  ،ینبارزیاای ب  اای  منت ان

آزمایشتتات ، بررستتی رادیولوژیک،  
 شواهد درگیری ریوی به نفع کرونا؟

 

 استراحت و جداسازی در منزل-
 ویروسی دارویی ضد شروع درمان-
 درمانهای حمایتی و درصورت شک بالینی، آنتی بیوتیک-
 توسط واحد مربوطه پیگیری فعال روزانه-
 

 09/10/0099   دومویرایش 

         *گروه های در معرض خطر :
نقص ایمنی: تحت درمان مزمن با کورتون/ شیمی درمانی/سابقه بدخیمی/پیوند -0 

 اعضا/ایدز و..
 (01باالی  BMIبیماری زمینه ای: قلبی/تنفسی/فشارخون باال/دیابت/وزن باال)-2 

  سال و .. 11/سن باالی 
   0101خانواده تمام بیماران مشکوک یا قطعی می بایست ضمن تماس با شماره  

 نه و ضدعفونی محیط مشاوره بگیرند.خصوص قرنطیدر 
 

 

 خیر

 بله خیر
 تب  ≥ 8/03 

 

 خیر بله

 خیر

 منتخب تخصصی کرونا یبیمارستان انتقال به مرکز
، یا دستور دیسپچ  01-99 زم است به جز در مواردال) 

با  و توسط آمبوالنس ویژه انتقال بیماران مبتال به کرونابیمار
 ود(منتقل ش رعایت حد اکثر حفاظت شخصی پرسنل عملیاتی

  در کابین عقب آمبوالنس حین انتقالاقدامات : 
 ( نیازمند احیاموارد در  مگر ) پوزیشن نیمه نشسته 
 پالس اکسی متری 
 Iv line   بق سطح دهیدراتاسیوناطمو نرمال سالین 
   اکسیژن درمانی برای مواردO2 sat<93%  حتمآ روی(

 ماسک یا کانوالی بیمار، ماسک جراحی زده شود(
 درمان هیپوگلیسمی در صورت وجود 
  ی )برااندانسترون، متوکلوپرامید و هالوپریدول تجویز

ران تحت در بیما ،استفراغ یا بی قراری(کنترل تهوع، 
است و هرگونه تجویز داروهای  ممنوع ،کلروکین با درمان

 فوق می بایست به اطالع پزشک بیمارستان برسد.
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با  و توسط آمبوالنس ویژه انتقال بیماران مبتال به کرونابیمار
 ود(منتقل ش رعایت حد اکثر حفاظت شخصی پرسنل عملیاتی

  در کابین عقب آمبوالنس حین انتقالاقدامات : 
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  ی )برااندانسترون، متوکلوپرامید و هالوپریدول تجویز

ران تحت در بیما ،استفراغ یا بی قراری(کنترل تهوع، 
است و هرگونه تجویز داروهای  ممنوع ،کلروکین با درمان

 فوق می بایست به اطالع پزشک بیمارستان برسد.
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گزارش عملکرد اداره آموزش های تخصصی و مهارتی 
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خاطــره
به نام خدا

این خاطره مربوط میشه به اولین طرح پژوهشیم
سال 1394

زمانی که دانشجوی کارشناسی رشته فوریت های پزشکی بودم، ما یه درسی داشتیم به اسم آمار زیستی 
و روش تحقیق که 2 واحد بود. توی این درس قرار بود ما با روش های پیشرفته آماری در تحقیقات 
بهداشتی و درمانی و مطالعه تحقیقاتی در زمینه فوریت های پزشکی آشنا بشیم، یه استاد بسیار خوب 

و توانا داشتیم به اسم آقای دکتر نقی زاده که مارو تو این زمینه تشویق میکرد
ولی خب چون درسی بود که ما از قبل هیچ آشنایی باهاش نداشتیم و جز درس های تخصصیمون نبود 
گاها بعضی از همکالسی هامون نمیتونستن با این درس ارتباط برقرار کن ولی من چون خودم همیشه 
مترصد یه همچین فرصتی بودم که به کارای پژوهشی بپردازم خیلی خوشحال بودم که این فرصت برام 
مهیا شده و حین گذروندن درسم به استادم پیشنهاد دادم که دوس دارم یه طرح پژوهشی کار کنم و 

ایشون خیلی خوشحال شدن و تشویق و راهنماییم کردن برای شروع کار
در قدم اول چندین ایده ارائه دادم که از بین اون ها یکیش انتخاب شد و بدون هیچ پیش زمینه کار 
پژوهشی شروع کردم به پروپوزال نویسی، روزها می گذشت و خوشحال بودم که دارم به دنبال عالئق 

خودم میرم
گذشت تا اینکه اون ترم تحصیلی هم تموم شد و منم درسمو با نمره 20 پاس کردم و دیگه همه پژوهش 
فراموش کردن اما من همچنان پیگیر طرحم بودم، توی همین روزا بود که یه جایی برا پیگیری توی 
دانشگاه رفته بودم که یکی از کارمندای همون مجموعه وقتی درباره طرحم و وسعت جغرافیایی طرح 
)جنوب ایران( و حجم نمونه و اینکه من تازه کار هستم شنید بهم گفت سنگ بزرگ نشونه نزدنه و تو 
قادر نیستی و اینکار خارج از توانت هست و اگرم یه روزی به سرانجام برسه در حد یه نشریه داخلی 

چاپ میشه
اون موقع از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدم و دلم شکست و تا مدتها ذهنم مشغول بود

تا اینکه یه روز عزممو جزم کردم که ثابت کنم من میتونم و خواستن توانستنه
از خدا کمک خواستم و مجددا با قوت طرح رو پیش گرفتم

بخاطر حجم کار دیگه رسیدم به فارغ التحصیلی اما پیگیر بودن، سرانجام با تحمل تمام سختی های بعد 
از فراغت از تحصیل و ادامه کار توی چند استان سرانجام کار جمع و آوری داده ها و تحلیل آماری و 
نگارش مقاله انجام شد و مونده بود چیدن میوه آخر طرح که چاپ کردنش بود، میدونستم چون کارمو 

ولی انجام داده بودم پس نتیجشم خوبه
مدت ها گذشته بود تا اینکه فرآیند پذیرش مقاله هم طی شد و رسید اون لحظه بزرگ توی زندگی 
 Emergency Medicine پژوهشی من که مصادف با تاریخ 15 فروردین 1397 که مقالم توی مجله

International کشور آمریکا چاپ شد

باورش برا خیلی ها با توجه به اولین کار پژوهشی سخت بود ولی من به خودم یقین داشتم که میتونم 
و تفسیر کردم جمله معروفه: خواستن توانستن هست

و بعدها هم به عنوان مسئول پژوهش استانم انتخاب شدم و کارهای زیاد دیگه ای رو انجام دادم و 
خوشحالم به بقیه دوستان و همکارامم کمک میکنم که این مسیرو رو طی کنن

سیدحمید حسینی کیا
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روش کار: 
این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بود. نمونه گیری 
به صورت تصادفی ساده انجام شد و تعداد نمونه ها 206 
نفر بودند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پژوهشگر ساخته 
بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و نرم افزار 

SPSS نسخه 22 مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها: 
از میان انواع خشونت محل کار، بیشترین نوع خشونت 
به ترتیب از نوع خشونت کالمی) 78/1 درصد(، خشونت 
درصد(  فرهنگی)31/7  و خشونت  درصد(  فیزیکی) 60/3 
بود. مهم ترین عامل موثر در بروز خشونت محل کار کمبود 
آگاهی مردم در مورد وظایف پرسنل فوریت های پزشکی 
بود. در ارتباط با نحوه واکنش پرسنل به خشونت نشان 
دعوت  آرامش  به  را  مهاجم  پرسنل  از  درصد  که61/6  داد 
نمودند. 48/5درصد از پرسنل فوریت های پزشکی معتقدند 

که خشونت در کار آنها امری طبیعی است.

1. کارشناس فوریت پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فســا، ایران /  2. کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فســا، ایران /  3. کارشناس ارشد آمار، دانشگاه فسا، فســا، ایران

بحث و نتیجه گیری: 
با توجه به باال بودن میزان خشونت محل کار علیه پرسنل 
فوریت های پزشکی پیشنهاد می شود از روش هایی مانند 
آموزش  کارکنان،  بازآموزی  برنامه های  و  رسمی  آموزش 
عمومی در ارتباط با وظایف کارکنان فوریت های پزشکی و 
حمایت اجتماعی از آنان جهت کاهش و کنترل خشونت 

استفاده شود.

واژه های کلیدی: خشونت، محل کار، پرسنل فوریت های پزشکی

مقدمه:
خشونت محل كار به انواعي از خشونت اطالق مي شود كه 
در محل كار رخ مي دهد. خشونت محل كار به عنوان هر 
حادثه يا موقعيتي تعريف مي شود كه در آن فرد در محل 
كار خود و يا شرايط مربوط به آن موردبدرفتاري ، تهديد 
يا حمله قرار گيرد)1(. خشونت محل کار یک پدیده جهانی 
و نقض حقوق بشر است که بر عزت نفس افراد تأثیر می 

بررسی خشونت محل کار علیه پرسنل فوریت های پزشکی 
در استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر

سید حمید حسینی کیا1، شکوفه زارعی2، مجید نجفی کلیانی٭، سپیده تهمتن3

چکیــــــــــــــده:
مقدمه: خشونت محل کار یک پدیده جهانی است که بر عزت نفس افراد تاثیر می گذارد. با توجه به ماهیت 
کاری رشته فوریت پزشکی همیشه آنان در معرض خطر مواجهه با خشونت از جانب بیمار و یا همراهان آنان 
می باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین خشونت محل کار علیه پرسنل فوریت های پزشکی در استان های 

فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر انجام پذیرفت.
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گذارد و باعث ایجاد نابرابری، تبعیض، نابسامانی و درگیری 
در محل کار می شود )2(.

رخ  کاری  محیط های  تمام  در  خشونـت  که  این  علی رغم 
معرض  در  بیشتر  درمانی  سیستم  کارکنان  اما  می دهد 
خشونت محل کار قرار دارند )3(. آمار نشان می دهد که 
از پزشکان، پرستاران، پرسنل فوریت های  سالیانه ٪80-70 
مورد  چنـد  یا  یک  عمومی  خدمات  کارکنان  و  پزشکی 

خشونت را تجربه کرده اند )4(.
با توجه به ماهیت کاری رشته فوریت پزشکی همیشه آنان 
یا  و  بیمار  جانب  از  با خشونت  مواجهه  خطر  معرض  در 
یا شنیده شده  آنان می باشند و بعضا مشاهده  همراهان 
که بین تکنسین آمبوالنس و بیماران و یا همراهان آن ها 
درگیری و نزاع به وجود می آید. پرسنل فوریت های پزشکی 
اغلب با بیماران در موقعیت های بحرانی مواجه می شوند 
که نیازمند خدمات فوری می باشند. این گروه از کادر درمان 
با بیماران بسیار مختلف و شرایط بسیار متنوعی برخورد 
مکانی  هر  در  که  باشد  نیاز  است  ممکن  داشت.  خواهند 
ممکن  دهند.  ارائه  پزشکی  خدمات  شرایطی  هر  در  یا  و 
است با یک بیمار تصادفی مواجه شوند و یا ممکن است 
با یک بیمار در یک مکان عمومی یا کنار خیابان و یا حتی 
داخل جنگل مواجه شوند. در اینگونه موارد پراسترس باید 
بیماران،  به  را  پزشکی  اولیه  های  کمک  و  فوری  خدمات 
ارائه  درمانی  مراکز  به  انتقال  مسیر  در  و  حادثه  محل  در 
دهند و بیماران را در اسرع وقت جهت انجام مراقبت های 
منتقل  درمانی  مراکز  و سایر  ها   بیمارستان  به  تخصصی 
با  همکاران  و  بردسیری  شیخ  پژوهش  نتایج  کنند)5(. 
هدف بررسی فراوانی خشونت محل کار و عوامل موثر در 
بروز این نوع خشونت علیه کارکنان فوریت های پزشکی 
استان کرمان در سال 2013 نشان داد که 83/3 درصد از 
کارکنان حداقل یک بار در سال خشونت محل کار را تجربه 
کرده بودند. از میان انواع خشونت، خشونت کالمی 67/7 
درصد، خشونت فیزیکی 22/58 درصد و خشونت فرهنگی 

9/67 بود)6(.
بیش از 70 درصد از کارکنان فوریت پزشکی مواجهه قبلی با 
خشونت محل کار را گزارش کردند. میزان خشونت محل 
کار به طور مداوم در حال افزایش است علت این امرفقدان 
استراتزی های پیشگیرانه و سیستم گزارش دهی موثر می 
عامل  یک  عنوان  به  بیمارستان  پیش  مراقبت های  باشد. 
اند.گزارشات  شده  شناسایی  بروزخشونت  برای  مستعد 
خشونت  با  مواجهه  میزان  که  نظرسنجی  یک  از  حاصل 
قرار  بررسی  مورد  را  پزشکی  فوریت های  پرسنل  میان  در 
داد، نشان دادند که 25 درصد از پرسنل تحت حمالت و 
آسیب های فیزیکی قرار گرفتند )8،7(. نتایج مطالعه ای که 
بررسی  باعنوان  همکاران  و  میریندا  توسط   2016 سال  در 
خشونت علیه پرسنل فوریت های پزشکی در آمریکا انجام 
شد نشان داد 69 درصد از پرسنل در طول یک سال گذشته 
تجربه انواع خشونت را داشتند که میزان خشونت کالمی 

بیشتراز خشونت فیزیکی بوده است)9(.
یک نظرسنجی از کارکنان فوریت های پزشکی در دو استان 
کانادا نشان داد 75 درصد از پاسخ دهندگان در سال گذشته 
خشونت را تجربه کرده اند)10(. خشونت کالمی بیشترین 
نوع خشونت است که توسط پرسنل فوریت های پزشکی 
گزارش میشود. حمله های فیزیکی معموال در طول فعالیت 
مطالعه،  یک  در  دهد)11(.  می  رخ  بیمار  از  مراقبت  های 
با  مرتبط  آسیب های  که  دادند  نشان  اسمیت   و  مگوایر 
کار در پرسنل فوریت پزشکی  سه برابر بیشتر از میانگین 

جهانی برای سایر شغل ها می باشد )12(.
و  فیزیکی  متعدد  عوارض  خشونت  اعمال  متاسفانه 
جراحات  از:  عبارتند  که  گذارد  می  برجای  روانشناختی 
افسردگی،  ترس،  خشم،  تنشی،  سردردهای  فیزیکی، 
اثرات  نفس،  به  اعتماد  کاهش  گناه،  احساس  اضطراب، 
نامطلوب بر کیفیت مراقبت از بیمار، کاهش روحیه کاری، 
کار.  به  نسبت  منفی  نگرش  و  ناامیدی  فرسودگی شغلی، 
همچون  اختـالالتی  فردی،  مختـلف  عوارض  از  گذشته 
کار،  یا  فعالیت  محدودیت  کاری،  روزهای  دادن  دست  از 
خاتمه اشتغال، تغییر شغل و حتی مرگ )16-13(. همچنین 
بین وقوع حوادث محل کار وغیبت از کار ارتباط وجود دارد 
شناخت  و  شغلی  رضایت  بر  منفی  تاثیری  ارتباط  این  و 
کارکنان ایجاد می کند. عالوه بر این، خشونت می تواند بر 
تمام تیم درمانی تاثیر بگذارد و کیفیت خدمات ارائه شده 

به بیماران را تحت تأثیر قرار دهد )18،17(
مهمترین عوامل مرتبط با خشونت شامل جنس مذکر، سن 
بیمار، سابقه بیماری روانپزشکی، سوءمصرف داروها و چه 
از سوی  به خشونت  ارتکاب   .)10( می باشند  روز  از  زمانی 
بیشترین  که  به طوری  است.  گزارش شده  افراد مختلفی 
بیمار،  وابستـگان  بیـمـاران،  را  بیـمارستان  در  خشونـت 
پزشکان، پرسنل شاغل در بیمارستان و مالقات کنندگان به 
عامل  طرف  بیشترین  همچنین    .)19،20( آورده اند  وجود 

خشونت بیماران بودند )10(.

متاسفانه با وجود اهمیت زیاد خشونت محل کار و تاثیرات 
مخرب آن، هنوز این معضل در سیستم بهداشتی کشورمان 
جدی گرفته نشده است و مطالعات مختلف تنها در یک 
را  بهداشتی  معضل  این  کوچک  محدوده ای  در  و  استان 
مورد بررسی قرار دادند. لذا با توجه به خشونت محل کار 
انجام  عدم  همچنین  و  پزشکی  فوریت های  پرسنل  علیه 
پژوهش در استان های جنوب ایران، مطالعه حاضر با هدف 
بررسی خشونت محل کار علیه پرسنل فوریت های پزشکی 
در استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر انجام 

گرفت.

روش کار:
جامعه  بود.  مقطعی   - توصیفی  نوع  از  حاضـر  مطالعه 
شاغل  پزشکی  فوریت های  پرسنل  تمام  شامل  پژوهـش 
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در  )شهری-جاده ای(  بیمارستانی  پیش  اورژانس  مراکز  در 
استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر بودند. 
فوریت های  پرسنل  از  نفر   206 تعداد  را  پژوهش  نمونه 
پزشکی شامـل می شوند که به روش نمونه گیری تصادفی 
به  ورود  معیارهای  شدند.  مطالعه  وارد  و  انتخاب  ساده 
مطالعه شامل داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری، 
سال   1 حداقل  پزشکی،  فوریت های  کارشناسی  یا  کاردانی 
تمایل  داشتن  بیمارستانی،  پیش  اورژانس  در  کار  سابقه 
از  و معیارهای خروج  در مطالعه  و رضایت جهت شرکت 

مطالعه تکمیل پرسشنامه ها به صورت ناقص بودند.

کار  محل  خشونت  شیوع  تعیین  جهت  پژوهش  این  در 
بروز  در  موثر  عوامل  و  پزشکی  فوریت های  پرسنل  علیه 
استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  نوع خشونـت  این 
ترکیب  و  متون  وسیع  بررسی  از  پرسشنامه پس  شد.این 
با  پرسشنامه  روایی  شد.  ساخته  موجود  پرسشنامه های 
علمی  هیئت  اساتید  و  نظران  ديدگاه صاحب  از  استفاده 
قرار گرفت. جهت  تایید  دانشگاه علوم پزشکی فسا مورد 
در  تحقیق  انجام  از  قبل  مذکور  پرسشنامه  پایایی،  تعیین 
جامعه ای مشابه با جامعه پژوهش و به صورت تصادفی 
بین 30 نفر از پرسنل فوریت های پزشکی به اجرا گذاشته 
آزمون  كمک  با  گويه ها  درونی  همبستگی  ميزان  و  شد 
دست  به   0/85 با  برابر  و  محاسبه  آلفاكرونباخ  آماری 
قسمت  است.  قسمت  چهار  دارای  پرسشنامه  این  آمد. 
نوع  اول مشخصات پرسنل شامل سن، مدرک تحصیلی، 
اموزش  و  در هفته  ماموریت  تعداد  کار،  استخدام، سابقه 
قبلی در زمینه مدیریت خشم می باشد. قسمت دوم تجربه 
فیزیکی،  خشونت های  شامل  کار  محل  خشونت  انواع 
شامل  که  می دهد  قرار  بررسی  مورد  را  فرهنگی  و  کالمی 
محل  و  مهاجم  فرد  خشونت،  فراوانی  خشونت،  تجربه 
اعمال خشونت است. در قسمت سوم واکنش پرسنل به 
خشونت محل کار و دلیل این واکنش و در قسمت چهارم 
برای جمع  گردید.  بررسی  اعمال خشونت  بر  موثر  عوامل 
آوری داده ها، پس از دریافت نامه موافقت شروع پژوهش 
از دانشگاه علوم پزشکی فسا، نامه مربوطه به ریاست مرکز 
فوریت های پزشکی در سه استان فارس، بوشهر و کهگیلویه 
و بویراحمد ارائه گردید. پس از هماهنگی و کسب موافقت 
و  کرده  مراجعه  استان مذکور  اورژانس سه  پایگاه های  به 
پرسشنامه ها در بین پرسنل فوریت های پزشکی توزیع شد 
و پس از تکمیل، پرسشنامه ها در محل جمع آوری گردید. 
سپس پرسشنامه ها بررسی شده و آن هایی که به صورت 
ناقص تکمیل شده اند از پژوهش خارج گردید. داده ها در 
نرم افزار آماری spss نسخه 22 ثبت شده و مورد بررسی 
قرار گرفت. ضمنا از افراد شرکت کنننده در پژوهش رضایت 

جهت شرکت در مطالعه گرفته شد.

یافته ها:
نشان  مطالعه  مورد  افراد  دموگرافیک  مشخصات  بررسی 
بودند.  مذکر  مطالعه  در  کننده  شرکت  افراد  همه  دادکه 
31/77 سال و محدوده سنی  افراد ±6/24  میانگین سنی 
از  درصد(  نفر)23/6   48 بود.  سـال   53 تا   22 بین  آن ها 
به صورت  بقیه  و  پیمانی  یا  رسمی  استخدام  پرسنل  این 
از  درصد   61/4 بودند.  کار  به  مشغول  طرحی  و  قراردادی 
کارشناسی  مدرک  بقیـه  و  کاردانی  مدرک  دارای  پرسنـل 
و  سال   7/84  ±5/43 افراد  کار  سابقه  میانگین  داشتند. 
میانگین تعداد ماموریت در هفته 16/89± 16/65 بود. 153 
زمینه  در  که  نمودند  گزارش  پرسنل  از  درصد(   74/3( نفر 

مدیریت خشم آموزش قبلی ندیده اند.
خشونت  انواع  میان  از  که  داد  نشان  مطالعه  یافته های 
محل کار، بیشترین نوع خشونت به ترتیب از نوع خشونت 
درصد(   39/3( فیزیکی  خشونت  درصد(،   78/1( کالمی 
نتایج  همچنین  بود.  درصد(   31/1( فرهنگی  خشونت  و 
نشان داد که بیشترین طرف عامل خشونت در خشونت 
خشونت  در  درصد(،   49/4( صحنه  در  حاضرین  کالمی 
فیزیکی خانواده بیمار )48/2 درصد( و درخشونت فرهنگی 
مورد  در  بودند.  درصد(   47( حادثه  صحنه  در  حاضرین 
پرسنل  دیدگاه  از  کار  محل  خشونت  کننده  ایجاد  عوامل 
عامل  مهم ترین  داد  نشان  یافته ها  پزشکی،  فوریت های 
موثر در بروز خشونت کمبود آگاهی مردم در مورد وظایف 

پرسنل فوریت های پزشکی بود )جدول 1(.

جدول 1: 

عوامل موثر در بروز خشونت محل کار از دیدگاه پرسنل فوریت های پزشکی
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یافته ها درارتباط با نحوه واکنش پرسنل به خشونت نشان 
دعوت  آرامش  به  را  مهاجم  پرسنل  از  درصد  که61/6  داد 
نمودند. 48/5درصد از پرسنل فوریت های پزشکی معتقدند 

که خشونت در کار آنها امری طبیعی است )جدول 2(.

بحث و نتیجه گیری: 
علیه  کار  محل  خشونت  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
فارس،کهگیلویه  های  استان  در  پزشکی  فوریتهای  پرسنل 
و بویراحمد و بوشهر انجام پذیرفت. باید توجه داشت که 
خشونت محل کار یک مسئله چند بعدی است و عوامل 
زیادی در بروز آن نقش دارند. بنابراین میزان بروز خشونت 
محل کار در مراکز درمانی یا پیش بیمارستانی می تواند به 
دلیل تفاوت های فرهنگی، خصوصیت ویژه مراکز درمانی، 
ماهیت شغلی متفاوت پرسنل درمانی، خصوصیات رفتاری 
پرسنل درمانی و غیره از یک کشور به کشور دیگر و حتی از 

یک شهر به شهر دیگر متفاوت باشد )21(.
میزان  بیشترین  که  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
خشونت علیه پرسنل فوریت های پزشکی، خشونت کالمی 
بود. نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه همخوانی دارد. 
شیوع خشونت های کالمی در سایر مطالعات مشابه بین 
20 تا 90 درصد گزارش شده است )10(. نتایج مطالعه ای 
با هدف خشونت محل  الهاردی  توسط   2017 در سال  که 
نشان  گرفت،  انجام  پزشکی  فوریت های  پرسنل  علیه  کار 
 61( کالمی  خشونت  خشونت،  میزان  بیشترین  که  داد 
درصد( بود )22(. نتایج مطاله میریندا و همکاران در سال 
2015 نشان داد که درمیان پرسنل فوریت های پزشکی به 

ترتیب خشونت کالمی با 67 درصد و خشونت فیزیکی با 
بوده  پرسنل  علیه  میزان خشونت  بیشترین  درصد   43/6
است )9(. در پژوهش پورشیخیان و همکاران که به صورت 
مطالعه مروری انجام پذیرفت فراوانی خشونت کالمی 21 
تا 82 درصد، خشونت فیزیکی 13 تا 79 درصد و خشونت 

فرهنگی 9/5 درصد گزارش شد )4(.
همچنین در مطالعه حاضر بیشترین طرف عامل خشونت 
مطالعه  در  بودند.  در صحنه  حاضر  افراد  و  بیمار  خانواده 
خشونت  عامل  طرف  اکثریت  که  شد  مشخص  الهاردی 
در  همچنین   .)22( بودند  درصد(   80( بیمار  همراهان 
اعمال  اکثر خشونت های  و همکاران  کوهستانی  مطالعه 
شده توسط همراهان بیماران صورت گرفته بود )21(. این 

نتایج با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی دارد.
در این مطالعه مهم تـرین عامل موثـر در بروز خشونت از 
دیدگاه پرسنل عدم آگـاهی مردم با وظایف پرسنل فوریت 
پزشکی می باشد. علت این امـر می تـواند چنیـن باشد که 
بسیاری از مردم تصور درستی از وظایف پرسنل فوریت های 
پزشکی ندارند و در بسیاری از موارد این پرسنل را با پزشک 
اشتباه گرفته و انتظار درمان صحیح و تجویز انواع داروها 
را برای بیمار خود دارند و با عدم برآورده شدن این انتظار 

رفتار خشونت آمیز از خود نشان می دهند )23(. 
یکی از نتایج دیگر مطالعه حاضر مهمترین واکنش پرسنل 
افراد  دعوت  خشونت  با  ارتباط  در  پزشکی  های  فوریت 
به  پزشکی  فوریت های  کارکنان  بود.  آرامش  به  مهاجم 
واسطه تجارب کارکرد خود انتظار خشونت از جانب بیمار 
واسطه  به  کارکنان  این  و همچنین  دارند  را  او  خانواده  و 
ارتباط  نحوه  و  خدمت  بدو  آموزشی  دوره های  گذراندن 

جدول 2: نوع و دلیل واکنش پرسنل فوریت های پزشکی به خشونت محل کار
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برقرار کردن صحیح با بیمار و همراه وی، ترجیح می دهند 
به  را  مهاجم  فرد  می کنند  سعی  و  ندهند  نشان  واکنش 
آرامش دعوت نمایند )6(. در مطالعه رحمانی و همکاران 
که  بود  این  خشونت  به  واکنش  بیشترین  که  مشخص 
حاضر  مطالعه  با  که  نمودم  دعوت  آرامش  به  را  مهاجم 

همخوانی دارد )23(. 
جانب  از  خشونت  با  مواجهه  هنگام  در  درمانی  پرسنل 
بیمار و همراهان وی باید از هرگونه واکنش های خشونت 
آمیز مشابه بیمار و اطرافیان وی پرهیز نمایند زیرا که این 
رفتارها می تواند از بیمار و اطرافیانش به سبب بیماری و 
فشارهای روحی سر بزند اما پرسنل افرادی هستند که به 
لحاظ جسمی و روانی سالم بوده و حرفه ای می باشند. پس 
وظیفه آنها آرام کردن بیمار و همراهانش می باشد.پرسنل 
خشونت  صحنه  با  که  مواردی  در  باید  درمانی  بهداشتی 
آمیز بیمار یا اطرافیانش مواجه می شوند در ابتدا وضع فرد 
ارزیابی کنند و تاحد امکان  را  حمله کننده و آسیب رسان 
از تحریک وی بپرهیزند و تالش کنند وی را به سکوت و 
مورد خشونت  پرسنل  حقیقت  در  نمایند.  دعوت  آرامش 
خود،  اعصاب  و  رفتار  بر  تسلط  با  تانند  می  شده  واقع 
مناسبترین تصمیم را در مواقع بحرانی بگیرند و از شدت 
وارده  آسیب های  میزان  و  همراهانش  و  بیمار  خشونت 

بکاهند)21(.
واکنش  جهت  پرسنل  دلیل  حاضر  مطالعه  دیگرنتایج  از   
کار  در  خشونت  به  دالیل  بیشترین  که  بود  خشونت  به 
پیگیری خشونت  و  درصد(  است)48/5  طبیعی  امری  ما 
نتایج  می یابد.  اختصاص  درصد(   46/1( است  بی فایده 
سایر مطالعات نشان داد که تنها 10 درصد از پرسنل وقوع 
خشونت را به مقامات باالتر گزارش داده بودند. این افراد 
دالیل اصلی عدم گزارش را بی فایده بودن گزارش دهی یا 

مهم نبودن این خشونت می دانستند )22(.  
همچنین در مطالعه حیدری خیاط و همکاران 22/5 درصد 
بیهوده  کاری  خشونت  کردن  گزارش  که  بودند  معتقد 
کنونی  شرایط  در  تغییر  به  کمکی  و  است  ساز  دردسر  و 
بنابراین  و  کند  نمی  شغلی  های  خشونت  از  جلوگیری  و 
ازگزارش خشونت امتناع می کردند)24(. مطالعه رحمانی 
پیگیری  بودند  معتقد  پرسنل  داد  نشان  نیز  همکاران  و 
خشونت در محل کار بی فایده است )34 درصد(، خشونت 
چه  به  نمی دانستم  و  درصد(  است)30  طبیعی  ما  کار  در 

کسی گزارش دهم )13 درصد( )25(.
باالی خشونت  و شیوع  حاضر  مطالعه  نتایج  به  توجه  با 
پیشنهاد  پزشکی  فوریت های  پرسنل  بین  در  کار  محل 
محل  خشونـت  کاهش  جهت  استراتژی هایی  می شود 
می توان  استراتژی ها  این  جمله  از  شود  گرفته  کار  به  کار 
ایجاد دستورالعمل ها و آموزش رسمی کارکنان، برنامه های 
در  کار  محل  خشونت  کنترل  یا  کاهش  جهت  بازآموزی 
پرسنل فوریت های پزشکی، تصویب قانون و اجرای قوانین 
الزم جهت ایمنی در موارد اورژانسی و حفاظت از کارکنان، 

فوریت های  کارکنان  وظایف  با  ارتباط  در  عمومی  آموزش 
پزشکی و حمایت اجتماعی از آنان را نام برد )4(. در این 
مناسب جهت  راهکارهای  از  یکی  می تواند  آموزش  میان 
کاهش خشونت محل کار علیه پرسنل فوریت های پزشکی 
مورد  در  جامعه  آموزش  آموزش،  اول  سطح  می باشد. 
می باشد.  پزشکی  های  فوریت  پرسنل  وظایف  و  عملکرد 
پزشکی  فوریت های  پرسنل  آموزش  آموزش،  دوم  سطح 
داشت  توجه  باید  باشد.  می  مدیریت خشونت  زمینه  در 
با توجه به شرایط خاص شغلی، کنترل کامل خشونت در 
به نظر می رسد  بیمارستانی بسیار مشکل  اورژانس پیش 
در  پزشکی  فوریت های  پرسنل  مهارت  هر صورت  در  ولی 

کنترل خشونت نیز امری بسیار مهم است )23(.
سایر  بررسی  عدم  مطالعه،  این  محدودیت های  جمله  از 
پرسنل  علیه  کار  محل  خشونت  ایجاد  با  مرتبط  عوامل 
عوامل  این  جمله  از  که  می باشد  پزشکی  فوریت های 
و  مراکز حوادث  و  دیدگاه مدیران و مسئوالن دانشگاه ها 
و  بیمار  با  مرتبط  عوامل  همچنین  و  پزشکی  فوریت های 
خانواده های بیماران در ایجاد خشونت علیه پرسنل فوریت 
پزشکی را نام برد. بر همین اساس انجام تحقیقات کیفی 

در این زمینه پیشنهاد می شود. 
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گزارش عملکرد واحد داوطلبین و سازمان های مردم نهاد

اهم فعالیت های واحد توانمندسازی داوطلبین و سازمان های مردم نهاد:

تشکیل کمیته سیاستگذاری اورژانس یار به صورت مستمر و 
تدوین و تنظیم شیوه نامه جلب

 مشارکت های مردمی وجذب داوطلبین و ابالغ به 
سراسر کشور

جلب مشارکت های مردمی و خیرین در ایام همه گیری 
بیماری کوید 19 در زمینه تهیه ملزومات و 

کاالهای مصرفی 

دادن فراخوان و جذب داوطلبین درمرکز پاسخگویی 
به سواالت و ابهامات کرونا

تهیه کتابچه نیازمندی های اورژانس جهت ارائه به خیرین 
و توزیع در ماموریت های اورژانس 

1

34

2

برگزاری مراسم تقدیر از پیشکسوتان اورژانس و تشکیل تاالر 
گفتگو به منظور ایجاد ارتباط دو

سویه به منظور بهره گیری از توان و تجربه این عزیزان 

شرکت در جلسات خیرین سالمت و ارتباط با مجمع خیرین 
سالمت کشور و اداره کل خیرین وزارت

راه و شهرسازی که منجر به توافق نامه سه جانبه بین بخشی 
جهت ساخت 100 پایگاه اورژانس جاده ای در مرحله اول و 

اقدامات موثرتردر گامهای بعدی خواهد شد.

ایجاد بانک اطالعاتی از خیرین سراسر کشور به منظور شناسایی و ایجاد ارتباط مستمر با این عزیزان 

 برگزاری مراسم تقدیرو تشکر از خیرین و داوطلبان و تالش
در ایجاد ارتباط پایدار با این عزیزان

ایجاد ارتباط دوسویه با سازمان بسیج مستضعفین و تشکیل 
جلسات مشترک که منجر به تفاهمنامه 

بین طرفین برای همکاری های پایدار در زمینه تربیت و 
آموزش داوطلبین و استفاده از این پتانسیل در 

مواقع ضروری شد.

5

7

9

6

8
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غربالگری  ابزار  تعیین دقت  با هدف  این مطالعه  اهداف: 
توسط  شده  استفاده   )Face Arm-Speech-Time )FAST
دیسپچرهای فوریت های پزشکی )EMDs( و تکنسین های 
فوریت پزشکی )EMT( برای تشخیص سکته حاد مغزی و 
تأثیر آن بر انتقال بیمار از محل حادثه  به بیمارستان انجام 

شده است.

نمونه  طریق  از  نگر  گذشته  صورت  به  مطالعه  روش ها: 
شد.  انجام  ساله  یک  دوره  یک  طی  در  سرشماری  گیری 
مغزی  سکته  به  مشکوک  سال   18 باالی  بیماران  تمام 
EMDs و یا EMT تشخیص داده شده بود  حاد که توسط 
فرم های  از  اطالعات  آوری  برای جمع  وارد مطالعه شدند. 
استفاده  بیمارستان  سوابق  و  بیمارستانی  پیش  عملیات 
شد. تشخیص نهایی )استاندارد طالیی( نتیجه تصویر سازی 

رزونانس مغناطیسی مغزی بیماران )MRI( تعیین شد.

یافته ها: در این مطالعه اطالعات 1280 بیمار مورد بررسی 
قرار گرفت که میانگین سنی ایشان 17/8 ± 64/1 سال بود. 
از این بین 730 مورد مرد )57 درصد( و 550 نفر )43 درصد( 
زن بودند. بر این اساس ، 1016 مورد احتمالی سکته مغزی 
)79.4٪( توسط EMD گزارش شده بود، در حالی که تنها 543 
 EMT مورد )42.4٪( موارد مشکوک به سکته مغزی توسط
نهایت سکته مغزی  در  بود.  گزارش شده  در محل حادثه 
در 519 مورد )40.5٪( مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، 
مقدار سطح زیر منحنی )AUC( برای EMDها و EMTها به 
ترتیب 0.50 )0.48 تا 0.53( و 0.74 )0.71 تا 0.76( بدست آمد. 
در صورت تشخیص اولیه سکته مغزی توسط EMT، زمان 
انتقال )TT( کوتاه تر بود. هرچند زمان TT با اختالف مرزی 
بین گروه ها معنادار بود و بیماران با تشخیص سکته مغزی 
سریعتر از موارد بدون تشخیص به بیمارستان منتقل شدند 

.)0.065 = min; P 11.9±18.5 .vs 11.5±17.3(

بررسی صحت ابزار غربالگری FAST )صورت، بازو، گفتار، زمان( انجام شده 
بوسیله دیسپچرها و تکنسین های اورژانس تهران در تشخیص سکته مغزی 

حاد و تاثیر آن بر زمان انتقال به بیمارستان

نتیجه گیری: استفاده از FAST توسط EMT برای تشخیص 
قابل  ویژگی  و  حساسیت  از  احتمالی  حاد  مغزی  سکته 
قبولی برخوردار است. اما هنگامی که توسط EMD استفاده 
دارد.  کمی  بسیار  ویژگی  و  باالتر  حساسیت  می شود، 
تشخیص سکته مغزی توسط EMT ممکن است منجر به 

انتقال سریعتر به بیمارستان شود. 

فوریت های  خدمات  زودرس،  تشخیص  کلیدی:  واژه های 
پزشکی، انتقال بیمار، سکته مغزی
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 عـدم نصـب صحیـح دودکـش های بخـاری و آبگـرمکن

 مسمـومــــیت
کــشــنـــده

 می تواننـد سبب

و حــــوادث مــرگبــار با گــاز
 مونوکسیــد کــربن شــــود 

۱۱۵
اورژانس در کنـار شمـاست
115.ir
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مسـدود شـدن مسـ�� دودكـش

 �نه سازی پرندگان، رويش گياهان خزنده
 و گياهان اطراف ديوار و پشت بام ممكن

 است موجب مسدود شدن مس 
دودكش شود

� هوا جريان داش��
 تهويه و جريان كا�� هوا در منازل و

ی  محل های �پوشيده، موجب پيشگ 
 از مسموميت با مونوكسيد كربن مى شود.

ل).د � � تمام منافذ م� (بسته نگذاش��

 دودكـش فاقـد ك�هک
 ضـد باد و غـ�� استـاندارد
 موجب برگـشت گاز مونوكسيـد به

ل مى شـود.د � داخـل م�

اتصال درست و كامل
 از اتصال وسايل گاز سوز به دريچه

 دودكش و چفت شدن زانو ها اطمينان
حاصل كنيد.د

استاندارد   استفاده از لوله دودكش غ 
، جان شما و ª«وسايل گرماي 

 خانواده تان را به خطر مى اندازد.د

 نشانه ی عدم خروج گاز مونوكسيد كربن
ايط فورا بخاری را خاموش ª� مى باشد در اين 

كنيد و به رفع عيب اقدام نماييد.د

استفاده از لوله های استاندارد

 سـرد بودن قسـمت فوقـا��
 لـوله های بخـاری و وسـايل گـرماي��
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کمیاب ترین و لذت بخش ترین احساس خوشحالی

در یک روز تابستـانی در مـاه مبـارک رمضان ساعت حدود ۴ بعداز ظـهـر بود. ما کشیـک پایگاه 
فوریت های پزشکی شهر پاوه بودیم که تماسی با 115 پاوه گرفته شد.

آقایی چهل ساله با تشخیص کاهش هوشیاری، آدرسش هم یک شهرک چسبیده به شهر، به نام 
سرباور بود که جزو روستای دوزیستان محسوب می شد. کوچه های آنجا غیر استاندارد و خاکی 
بود و آدرس مشخصی هم نداشت. من )آریا ( و همکارم  )زاهد( فورا حرکت کردیم و حین حرکت 
با بی سیم از دیسپچ خواستیم که با تماس گیرنده هماهنگ کنه یک نفر راهنما بیاد کنار مسجد 
شهرک که سر خیابان اصلی بود. ما حدود ۳ دقیقه بعد از تماس در کنار مسجد حاضر شدیم و بعد 
از ۲دقیقه یک نفر راهنما با ماشین اومد! و سریعا به خانه مددجو راهی شدیم. زن و پسرش کشان 
کشان مددجو رو روی پله های خونه، جلو درب اصلی آورده بودند، مددجو هیچگونه عالیمی 
نداشت و سیانوز بود، فورا مریض رو پایین تر از پله ها و روی  موزاییک حیاط خونه گذاشتیم، من 
شروع به ماساژ کردم و همکارم کیف احیا رو آورد. از افرادی که اونجا بودند پرسیدم کسی ماساژ 
بلده؟ پسرکی جوان اومد جلو و گفتم شروع کن و اینتوبه رو انجام دادم و پس از فیکس لوله با 
دستگاه شوک نیمه خودکار. وضعیت قلبش رو چک کردیم، آسیستول بود. احیا را ادامه دادیم و از 
راه لوله تراشه اپی نفرین دادیم. مجدد که چک کردیم ریتم  فیبریالسیون دهلیزی داشت، سریعا 
بیمار رو به داخل آمبوالنس انتقال دادیم. همزمان آمبوالنس شروع به حرکت کرد، من هم دستگاه 
شوک خودکار رو وصل کردم و از طریق آمبوبگ تنفس می دادم. دوست همراهمون هم همچنان 
ماساژ می داد، در این حین دستگاه درخواست شوک کرد. در حالت فیبریالسیون و ریت ۴۵۰، 
پس از اطمینان از رعایت احتیاط های الزم  شوک دادم و ماساژ رو ادامه دادیم که ریت بیمار به 
۲۸۰ رسید، دوباره درخواست شوک کرد و ما همچنان در حال حرکت به بیمارستان بودیم. تکنسین 
کددار حین رانندگی از دیسپچ خواسته بود با بیمارستان قدس هماهنگ کنه و در این حین شوک 

دوم را هم زدیم و ریتم قلبی بیمار با ریت ۷۵ تا سینوسی شد و شروع به نفس کشیدن کرد.
فقط تکنسین های فوریت های پزشکی می دونند کار کـردن حین حرکت چقدر سخته، بخصوص 
در شهر پاوه که هر صد متر یک دست انداز آسفالته بلند دارد. خالصه در ادامه تا رسیدن به 
بیمارستان، کمک های تنفسی می دادم. به بیمارستان که رسیدیم متخصص قلب بیمارستان آقای 
دکتر کربالیی در اورژانس حضور داشتند که پس از گرفتن شرح حال و شرایط بیمار از ما تشکر 
کرد و گفت شما بدون عیب و نقص بیمار رو نجات دادین. همراهان هم از اینکه بیمارشون قلب 
و تنفسش برگشته بود، مدام ما رو در آغوش  می گرفتند. این احساس خوشایند که در آن لحظه 
به من دست داد را تاکنون تجربه نکرده بودم و همین احساس باعث شد که با وجود خیلی 
مشکالت مالی و مشکالت در تجهیزات و ... خیلی مشکالت بزرگ و کوچک دیگر زمانی که بر بالین 
بیماران می رسم، نهایت تالش خودم رو به کار بگیرم تا نقشی در نجات بیماران داشته باشم تا لذت 

بخش ترین احساسی که خیلی ها تجربه نکردند رو بارها و بارها تجربه کنم.

 آریا منوچهری 
کارشناس فوریتهای پزشکی شهر پاوه، استان کرمانشاه
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اهداف آموزشی
- شناخت سریع ایست قلبی ریوی

- آشنایی با اهمیت احیای قلبی فقط با دست
- یادگیری مراحل صحیح احیای قلبی فقط با دست

- آشنایی با عوارض، پیگیری و مراقبت های بعدی احیای قلبی

احیای قلبی فقط با دست

تعریف
احیای قلبی  فقط با دست  که Hands Only CPR هم 
نامیده می شود، یعنی مجموعه ای از اقدامات که توسط 
افراد حاضر در صحنه برای بازگرداندن اعمال عضو حیاتی 
قلب و رساندن خون و اکسیژن به مغز برای جلوگیری از 
بدون  توان  می  را   CPR شود.  می  انجام  مغزی،  آسیب 
هیچ وسیله اضافه و با دستان خالی هم انجام داد. انجام 
صحیح و به موقع این روش، می تواند باعث نجات جان 

انسانهای زیادی از مرگ حتمی شود.  

اهمیت 
 CPR را در مورد  افراد جامعه آموزش الزم  در صورتی که 
دریافت کنند، می توانند تا زمان رسیدن نیروهای امدادی 
انجام دهند تا شانس زنده ماندن بیمار  را  عملیات احیاء 
فعالیت  که  زمانی  دهند.  افزایش  توجهی  قابل  طرز  به  را 
عضله قلب متوقف می شود، خونرسانی به قسمت های 
مختلف بدن از جمله مغز متوقف می شود. در صورتی که 
4-6 دقیقه از زمان ایست قلبی گذشته و خون به مغز نرسد 
و اقدامی در جهت احیای بیمار انجام نشود احتمال آسیب 
به مغز وجود خواهد داشت. اگر 10 دقیقه از زمان ایست 
قلبی گذشته باشد و بعد از آن CPR آغاز شود، مغز از بین 
رفته و حتی در صورت موفقیت احیاء،  بیمار حالت مرگ 

مغزی خواهد داشت. 

عالئم و نشانه ها
عالئم و نشانه های ایست قلبی بسیار واضح است. از بین 
رفتن ناگهانی هوشیاری )وقتی شانه های فرد را تکان می دهیم 
و او را صدا می زنیم هیچ واکنشی نشان نمی دهد( و عدم وجود 

تنفس یا تنفس غیر طبیعی می باشد.

توصیه های خودمراقبتی در منزل
- خونسرد باشید.

- بالفاصله با اورژانس 115 تماس بگیرید و درخواست کمک 
کنید.

- هرگونه خطر را ارزیابی کنید:
o  ابتدا صحنه را از نظر هر گونه خطر از جمله ترافیک، خطر های 
الکتریکی، خطر های مواد مسمومیت زا و ... را بررسی کنید و اگر 
فکر می کنید صحنه برای شما امن است به بیمار نزدیک شوید.

*اگر صحنه برای شما امن نیست نباید از خود یک قربانی 
دیگر بسازید، پس تا برقراری امنیت، وارد صحنه نشوید

- پاسخ دهی بیمار را ارزیابی کنید
با  و  و  بزنید  ضربه  هایش  شانه  روی  گرفته،  قرار  بیمار  کنار   o
صدای بلند دستور های ساده بدهید مثل: »اسم شما چیست«. 
اگر بیمار پاسخگوی شما بود به آرامی علت مشکل ایجاد شده 
را ارزیابی کنید و اگر بیمار پاسخی ندارد و بیهوش است نیاز به 

اقدام فوری دارد. 
- تنفس بیمار را ارزیابی کنید
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o به قفسه سینه بیمار نگاه کنید، اما اگر بیمار تنفس ندارد یا 
تنفس های وی نامنظم و گاه به گاه است باید بالفاصله بیمار را 

به پشت خوابانیده و احیای قلبی ریوی را شروع کنید.

o اگر قفسه سینه بیمار بطور طبیعی و نظم باال و پایین می رود 
و تنفس دارد بیمار را در حالت ریکاوری )شکل زیر( قرار دهید و 

اگر محیط سرد است با یک پتو بیمار را گرم نگه دارید.

* جناغ را فشار دهید )ماساژ قفسه سینه(
را  بیمار  ابتدا  ندارد  هم  تنفس  و  بوده  بیهوش  بیمار  اگر 
وی  طرف  یک  و  شده  بیمار  نزدیک  کنید،  دراز  پشت  به 
زانو بزنید. اگر شک دارید بیمار دچار آسیب به سر، گردن 
قرار  پشت  به  و  چرخاندن  هنگام  است  فقرات  ستون  و 
دادن بیمار، سر و گردن وی را با دست حمایت کنید تا در 
یک راستا باشد و جابجا نگردد )سر و گردن و تنه را همزمان 

بچرخانید(.  

دست اول را روی دست دیگر قرار داده و دستان خود را از 
آرنج صاف کنید. پاشنه دست را روی مرکز قفسه سینه بیمار 
قرار دهید. حال قفسه سینه را حدود 5 تا 6 سانتی متر به 
داخل و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه بفشارید. دقت 
کنید بعد از هر فشردن اجازه دهید قفسه سینه به حالت 

عادی برگردد تا احیا با کیفیت بهری انجام گردد. 

*نکته: حین ماساژها نباید وقفه ایجاد گردد.

از جمله تنفس  مرتبا هر گونه عالئم بهبودی  *نکته: 
طبیعی، سرفه، حرکت یا پلک زدن را بررسی کنید و 
کرده  متوقف  را  احیا  عالئم  این  مشاهده  در صورت 
و بیمار را به پهلوی چپ قرار دهید )حالت ریکاوری( و 

مرتبا بیمار را بررسی مجدد انجام دهید.
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گزارش عملکرد اداره اعتبار بخشی

اقدامات انجام شده 
 3 ماده   8 و   4 و   2 بند  راستای  در  اعتباربخشی  اداره 
اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس 
مصوب  چارت  و  جمهور  محترم  ریاست  سوی  از  کشور 
سازمان اورژانس کشور، در خصوص ایجاد زیر ساخت های 
الزم جهت استقرار برنامه استاندارهای اعتباربخشی پیش 
را  ذیل  اقدامات  کشور  سراسر  دردانشگاه های  بیمارستانی 

درطی مدت 3 سال انجام داد.

1- تدوین و چاپ کتاب اعتباربخشی اورژانس پیش   
    بیمارستانی: 
• بررسی متون

• تدوین اولیه کتاب
• برگزاری جلسات- همفکری با خبرگان

• نهایی کردن کتاب استاندارد اعتباربخشی

2- ویرایش و نهایی سازی کتاب اعتباربخشی اورژانس 
    پیش بیمارستانی

اداره اعتباربخشی از سال 95 با هدف بهبود کیفیت و طراحی استانداردهای ملی حوزه پیش بیمارستانی در 
راستای افزایش کیفیت خدمات و حفظ ایمنی بيمار تشکیل شد. در حال حاضر اداره اعتباربخشی از ادارات 
تابعه معاونت آموزشی اورژانس کشور می باشد که با بهره مندی از دستورالعمل ها و آئین نامه های موجود  و 
بکارگیری جدیدترین و معتبرترین منابع علمی روز دنیا و دانش ارزشمند داخلی و مشارکت خبرگان و نخبگان در 
سطح کشور، استانداردهای ملی اعتباربخشی اورژانس پیش بیمارستانی ایران را جهت نظارت و پایش مداوم 

در راستای اهداف سازمانی خود، تدوین نمود. 

• بازبینی سنجه های موجود در کتاب اعتباربخشی
• برگزاری جلسات تحلیلی با دانشگاه ها و روسای منتخب 

• تهیه سنجه های اصالح شده
• ویرایش نهائی کتاب

• طراحی جلد و صفحات

3- برگزاری دوره آموزش انتقال مفاهیم بهبود کیفیت و 
     اعتبار بخشی اورژانس پیش بیمارستانی

4- آموزش کشوری برای شروع و ابالغ نهایی و ورود به 
     فاز اجرایی کشور

مراکز  ارزیابان  و  مسئولین  برای  آموزشی  دوره  برگزاری   •
پایلوت )مشهد، شیراز، همدان، کاشان، قزوین، زنجان(

• برگزاری دوره ویژه مسئولین آموزش مراکز اورژانس پیش 
بیمارستانی سراسر کشور 

• برگزاری دوره ویژه مسئولین کنترل کیفی مراکز اورژانس 
پیش بیمارستانی سراسر کشور
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5- فاز اجرایی طرح پایلوت در 6 دانشگاه منتخب )مشهد، 
      شیراز، همدان، کاشان، قزوین، زنجان(:

6 دانشگاه در سه سطح مرکز، دیسپچ و پایگاه بصورت 
     پایلوت اعتباربخشی شد.

مشهد: 130 پایگاه، همدان: 52 پایگاه، کاشان: 20 پایگاه، 
شیراز: 9 پایگاه، قزوین 29 پایگاه، زنجان:45 پایگاه

• توزیع کتاب اعتبار بخشی در مراکز  پایلوت
• ارسال چک لیستهای اعتبار بخشی

• خود ارزیابی و ارزیابی اولیه
• تحلیل وآنالیز خود ارزیابی، ارزیابی اولیه و صدور کارنامه
• عملیاتی نمودن و اجرا استانداردها در بازه زمانی 6 ماهه

• ارزیابی نهایی
• تحلیل و آنالیز ارزیابی نهایی

• صدور کارنامه تغییرات صورت گرفته با اجرا استانداردها

6- همکاری با معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان در 
     ایجاد فرم های اعتباربخشی در پورتال

• تهیه فرم اکسل جهت ارزیابی 
• ورود اطالعات جهت ایجاد فرم 

 info pate همکاری در ایجاد فرم اعتباربخشی در •

-  طراحی 37 فرم اعتباربخشی در سایت پورتال سازمان 
جهت خودارزیابی مراکز

7- تولید نرم افزار ممیزی اعتباربخشی
• ارایه RFP جهت طراحی نرم افزار ممیزی

• تشکیل جلسات متعدد با مسئولین

8- ویرایش چک لیست های خود ارزیابی استانداردهای 
     اعتبار بخشی

• 36 چک لیست

• فراخوان نرم افزا در سامانه

9- انجام اقدامات اولیه در خصوص تربیت ارزیاب بصورت 
     کشوری

• تعامل با سازمان مدیریت صنعتی 
• تهیه و تعیین سرفصل های آموزشی

• برآورد بودجه مورد نظر
ارزیاب  تربیت  جهت  شرایط  واجد  داوطلبین  فراخوان   •

کشوری از دانشگاههای علوم پزشکی
• جمع آوری و بررسی رزومه علمی و کاری افراد متقاضی 

جهت ارزیابی )270 نفر(

10- اقدامات اولیه جهت ورود به فاز اجرایی اعتباربخشی 
     ملــی

• تدوین شرح وظایف اداره و مسئولین اعتباربخشی 
اجرائی  جهت  در  رابطین  و  اعتباربخشی  تیم  تشکیل   •

نمودن استانداردهای اعتباربخشی در دانشگاه ها
راستای  در  بیمارستانی  پیش  مراکز  رنکینگ  و  بررسی   •

فعالیتهای اعتباربخشی
در  اعتباربخشی  مسئولین  به  مشاوره  ارائه  و  راهنمائی   •

راستای  اجرای برنامه  اعتباربخشی
• تهیه گزارش های عملکرد بصورت دوره ای همچنین بر 

حسب نیاز و  ارائه به مسئولین 

11- همکاری در پروژه مدیریت سرعت با سازمان بهداشت 
     جهـانـی

و  سرعت  مدیریت  در  اعتباربخشی  استانداردهای  تهیه   •
ارائه آن به نماینده سازمان جهانی بهداشت

• تهیه و ندوین راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی 
مدیریت سرعت

• تهیه و تدوین چک لیست ارزیابی 
ارزیابی  جهت  سازمان  پورتال  سایت  در  فرم  ایجاد   •

اعتباربخشی



ماهنامه داخلی سازمان اورژانس کشور - سال اول - شامره ۱ - آذرماه 34/۱۳۹۹ 

 مصــرف مـواد مخــدر و توهــم زا

 مسمـومــــیت
کــشــنـــده

 می تواننـد سبب

 و حــــوادث مــرگبــار شــــود

۱۱۵
اورژانس در کنـار شمـاست
115.ir

ی
ح

را
ط

و 
دی

ـو
ست

:  ا
ی

ح
را

ط
و 

ه 
ید

 ا
di

ga
r.g

ro
up



/35 ماهنامه داخلی سازمان اورژانس کشور - سال اول - شامره ۱ - آذرماه ۱۳۹۹

مهمترین نیازهای اورژانس پیش بیمارستانی کشور

و مطالعه  بیمارستانـی سـراسـر کشـور  پیـش  اورژانس  مراکـز  پژوهشی  رابطیـن  با  رایـزنـی  و  طی مـذاکـره 
پـژوهش های انـجام شده، مهمترین نیازها از دیدگاه واحد پژوهش مراکز فوق به شرح ذیل می باشد: 

- ارتقاء وضعیت زیرساخت پایگاه های اورژانس

- ارتقاء وضعیت تریاژ در واحد دیسپچ

- تقاضای غیر ضروری آمبوالنس و نیاز به آموزش همگانی

- نیاز به آموزش تخصصی و عمومی به صورت کاربردی و موثربرای کلیه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی

- تعامل بیشتر با رسانه و ارتقاء فرهنگ جامعه در خصوص شغل فوریت های پزشکی و همکاری الزم مردم در این 

زمینه به منظور پیگیری از خشونت های شغلی

- نیاز به نشست های مشترک و برگزاری جلسات تقسیم تجارب مبتنی بر شواهد بین همکاران

- نیاز به برگزاری کارگاه های بهداشت روان با توجه به فرسودگی های شغلی

- نیاز به برگزاری جلسات مدون و استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهش ها در اصالح فرایندهای موجود

- بررسی سختی کار پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی

- نیاز به آموزش مبانی مدیریت نوین برای مدیران مراکز اورژانس پیش بیمارستانی 

- توجه بیشتربه انجام پژوهش و تولید علم در کلیه مراکزاورژانس پیش بیمارستانی کشور
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