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ثیوبرعتبىّب ثِ ػٌَاى هزاکش ثبثت ٍ تخصصی ارائِ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ثب در اختیبر داؽتي اهکبًبت ٍ پزعٌل
هجزة یکی اس اجشای هْن فزایٌذ پبعخ ثِ حَادث غیزهتزقجِ هحغَة هیؽًَذّ .زچٌذ هوکي اعت ثِ ػلت ثؼذ فبصلِ ٍ
سهبى ،تؼذاد سیبد هجزٍحیيًَ ،ع آعیت دیذگی ٍ ًیش اهکبًبت جبثجبیی هصذٍهیي ،ثخؼ سیبدی اس فزایٌذ درهبى در هحل
حبدثِ ٍ پیؼ اس رعیذى هصذٍهیي ثِ ثیوبرعتبى (ٍ یب ثیوبرعتبى صحزایی) اًجبم گیزدٍ ،لی ثیوبرعتبىّب ثِ ؼَر ػوذُ جشٍ
اٍلیي ٍاحذّبیی ّغتٌذ کِ درگیز ػَارض ًبؽی اس حَادث غیزهتزقجِ هیؽًَذ.

 -2فوریتهای  ،115معرفي و وظایف
هٌؾأ عیغتن فَریتْبی پشؽکی اهزٍسی در عبل  ،6996ثب اًتؾبر گشارػ «هؼلَلیت ٍ هزگ غیز هٌتظزُ» ؽزٍع ؽذ:
«ثیوبری جبهؼِ هذرى کِ هَرد ثیتَجْی قزار گزفتِ» (در کؾَر آهزیکب)؛ ایي گشارػ کِ ثب ّوکبری اًجوي تحقیقبت هلی
اًجبم ؽذ ثِ هزدم ٍ هغئَالىً ،قصبى ؽذیذ هزاقجتْبی اٍرصاًظ پیؼ ثیوبرعتبًی ٍ اًتقبل را در ثغیبری اس ًَاحی ًؾبى داد.
تؼذادی اس هَارد تَصیِ ؽذُ در ایي گشارػ ػجبرتٌذ اس:
 تَعؼِ دٍرُّبی آهَسؽی در سهیٌِ هزاقجت اٍرصاًظ پیؼ ثیوبرعتبًی ٍ اًتقبل ،ثزای پزعٌل آتؼ ًؾبًی،پلیظ ،گزٍُ ًجبت ٍ پزعٌل آهجَالًظ.
 تْیِ کتبةّبی درعی هؼتجز ٍ اثشار کوک آهَسؽی ثزای ایي دٍرُّب. تْیِ دعتَرالؼولّبیی تَعػ اٍرصاًظ کؾَر ثزای ؼزاحی آهجَالًظّب ٍ تجْیشاتی کِ حول هیکٌٌذ. تْیِ ٍ اًتخبة ؽیَُ کلی کبر ٍ ظَاثػ ارائِ خذهبت ٍ ٍیضگیّبی آهجَالًظ ٍ چگًَگی ًظبرت ثزپزعٌل آهجَالًظ.

شماره 10

 -1اورژانس ،وظایف و ویژگيها
ارائِ خذهبت ثب کیفیت هؽلَة در ثخؼ اٍرصاًظ ثِ دلیل ؽزایػ خبؿ آى اس اّویت ثغیبری ثزخَردار اعت .ثذٍى
ؽک ثخؼ اٍرصاًظ ٍ فَریتّبی پشؽکی یکی اس ظزیفتزیي ٍ حغبطتزیي ثخؼّبی درهبًی یک ثیوبرعتبى هحغَة
هیؽَد ،چزا کِ رٍساًِ جبى هیلیَىّب ًفز در ؼی حَادث هختلف ثِ هخبؼزُ افتبدُ ٍ هزاقجت صحیح هیتَاًذ جبى ثیوبراى را
ًجبت ثخؾذ .در دًیبی کًٌَی ،فَریتّبی پشؽکی اّویتی چؾوگیزتز اس گذؽتِ دارد ،ثِ ٍیضُ در کؾَر هب کِ ثِ خبؼز
ؽزایػ ٍیضُ ؼجیؼی ٍ هصبیت ًبؽی اس ثالیب ٍ حَادث ؼجیؼی ٍ غیز ؼجیؼی جبى اًغبىّبی ثغیبری در ایٌگًَِ حَادث ثِ
خؽز هیافتذ.
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 اًتخبة هغئَلی در هٌؽقِ ثزای تْیِ ٍعبیل هٌبعت ٍ هَرد ًیبس در آهجَالًظ جْت ارائِ هزاقجتاٍرصاًظ پیؼ ثیوبرعتبًی ٍ اًتقبل.
 تأعیظ ثخؼّبی اٍرصاًظ در ثیوبرعتبىّب ثب حعَر پشؽک ،پزعتبر ٍ دیگز پزعٌل کِ تجْیشات السمثزای احیبء ٍ ارائِ هزاقجتّبی فَری ثِ آعیت دیذگبى ٍ ثیوبراى را دارا ثبؽٌذ.
 -عزاًجبم ،هٌبثغ هبلی ٍ ثزًبهِّبیی ثزای گغتزػ ارائِ خذهبت اٍرصاًظ پیؼ ثیوبرعتبًی ایجبد ؽذ.
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شماره 10

 -3دستهبندی پایگاههای اورژانس
پبیگبُّبی اٍرصاًظ ثِ عِ دعتِ ؽْزی ،ؽْزی – جبدُای ٍ جبدُای تقغین هیؽًَذ .کِ پبیگبُ ؽْزی در هزاکش
اعتبى ٍ ؽْزّبی ثب جوؼیت ثیؼ اس ّ 052شار ًفز ٍ پبیگبُ ؽْزی – جبدُای در ؽْزّبی ثب جوؼیت ثیؼ اس ّ 52شار ًفز
جوؼیت یب ؽْزّبیی کِ اس هزاکش ؽْزعتبى ثیؼ اس  52کیلَهتز فبصلِ داؽتِ ثبؽذ ایجبد هی ؽَد ،پبیگبُ جبدُای در فَاصل
 52کیلَهتز در جبدُّبی اصلی هَاصالتی کؾَر قزار دارًذ .در هَرد پبیگبُّبی ؽْزی ثِ اسای ّز  602الی ّ 642شار ًفز
جوؼیت یک پبیگبُ اٍرصاًظ تؼزیف ؽذُ اعت.
اًتقبل ثیوبر اس هحل حبدثِ ثِ یک هزکش درهبًی در چزخِ عزٍیظدّی خذهبت درهبًی ثِ ثیوبراى اس اّویت ٍیضُای
ثزخَردار هیثبؽذ ٍ ثِ لحبؾ اّویت خبؿ آى هغتلشم تَجِ ثیؾتز اعت .اًتقبل ثیوبراى اٍرصاًظ ٍ ارائِ خذهبت اٍلیِ ًقؼ
هْوی در کبّؼ تلفبت ٍ ًبتَاًی ًبؽی اس حَادث دارد.
ثِ گفتِ کبرؽٌبعبى  4ؽزغ السهِ پبییي آهذى سهبى رعیذى آهجَالًظ ثِ هحل حبدثِ اعت؛ ؽزغ اٍل افشایؼ
دعتزعی ثِ ؽجکِّبی هخبثزاتی تَعػ هزدم ،یؼٌی یک فزد هذدجَ ثبیذ ثتَاًذ اس اٍلیي ٍعیلِ ارتجبؼی در اعزع ٍقت اعتفبدُ
کٌذ تب ثب گزفتي ؽوبرُ  ،665خذهبت اٍرصاًظ پیؼ ثیوبرعتبًی را ثز ثبلیي ثیوبر ثیبٍرد؛ ؽزغ دٍم ایجبد یک عبهبًِ
هخبثزاتی پیؾزفتِ در داخل ؽجکِ اٍرصاًظ ثگًَِای کِ ٍقتی هزکش ،پیبهی دریبفت هیکٌذ ثتَاًذ ثب اعتفبدُ اس عبهبًِّبی
هخبثزاتی ثِ پبیگبُ اٍرصاًظ اػالم هبهَریت کٌذ ٍ اٍرصاًظ را ثز ثبلیي ثیوبر احشار کٌذ؛ ؽزغ عَم آهبدگی تینّبی اٍرصاًظ
در پبیگبُّبعت کِ ثِ هحط ؽٌیذى پیبم ثتَاًٌذ آهبدُ ؽًَذ ٍ عَار ثز آهجَالًظ ثِ عوت هحل حزکت ثکٌٌذ؛ ٍ ؽزغ
چْبرم ّن ایي اعت کِ ثتَاى تَسیغ جغزافیبیی ٍ تؼذاد پبیگبُّبی اٍرصاًظ را ثِ اًذاسُای افشایؼ داد کِ در کَتبُتزیي سهبى
هوکي ثِ هحل حبدثِ یب هحل سًذگی ثیوبر ثزعٌذ.
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