
  

  

  

  "قرآن کریم. "ھر کھ نفسي را از مرگ نجات دھد مانند آن است کھ ھمھ مردم را حیات بخشیده است

  

  

  بیشتر آشنا شوید ١١۵با خدمات اورژانس   

  چھ بیماریھایی اورژانسی محسوب میشوند

  چگونھ از اورژانس کمک بگیریم

چھ اطالعاتی را باید بھ  ١١۵ھنگام تماس با 

  ارائھ کنیم مرکز ارتباطات اورژانس
   



  بیشتر آشنا شوید ١١۵با خدمات اورژانس 

بیماریھا و حوادث اورژانس بھ مواردي اطالق مي گردند کھ در صورت عدم ارائھ بھ موقع اقدامات 

در . درماني ، منجر بھ صدمات عضوي و یا جاني و نیز مشکالت رواني بیمار میشود -امدادي 

کشورھاي مختلف جھان براي کاستن از عوارض و مرگ و میر ناشي از بیماري ھا و حوادث 

طراحي شده " EMSخدمات فوریت ھاي پزشکي یا " یستمي موفق و کارآمد با عنوان اورژانس، س

است کھ وظیفھ این سیستم، ارائھ خدمات درماني بر بالین بیمار در موارد اورژانس و در صورت 

شناختھ ١١۵این سیستم در ایران با عنوان فوریت ھاي پزشکي . نیاز ، انتقال بھ مراکز درماني است

  . مي شود

آنجا کھ با توجھ بھ رشد جمعیت و کمبود امکانات ، ظرفیت پاسخگوئي این سیستم محدود مي باشد،  از

در نتیجھ الزم است تدابیري در این زمینھ اندیشیده شود تا حتي با امکانات موجود نیز بتوان از 

س بھ ھمین منظور ، اپراتورھاي اورژان.انس جلوگیري کردژعوارض و مرگ و میر بیماران اور

کارشناس ( کھ وظیفھ پاسخگوئي بھ تماس گیرندگان اورژانس را دارند، از افراد آموزش دیده  ١١۵

انتخاب شده اند تا راھنمایي ھاي الزم را در موارد مختلف بھ شھروندان ارائھ دھند و از ) پرستاري

نس ، راھي ھمچنین وجود پزشکان در واحد ارتباطات اورژا.بي مورد آمبوالنس جلوگیري شود اعزام

در نھایت مھم ترین نکتھ نحوه برخورد شھروندان عزیز با موارد . دیگر براي تحقق این امر مي باشد

یا بیماري ھاي اورژانس است کھ مراجعھ بھ جزوات آموزشي و کتبي در این زمینھ توسط اورژانس 

  . ستم کمک نمایدکشور منتشر مي شود و مي تواند در بسیاري از موارد بھ نحوه پاسخگوئي این سی

بھ خاطر داشتھ باشید کھ تماس با مرکز اورژانس ، الزاما بھ معناي اعزام آمبوالنس بر بالین بیمار 

در بسیاري از موارد ، راھنمائي کارشناسان و پزشکان اورژانس در واحد ارتباطات مي تواند . نیست

  . پاسخگوي سئواالت و مشکالت تماس گیرندگان باشد

  :تقاضاي کمک کرد ١١۵آنھا مي توان از اورژانس مواردي کھ در 

  اورژانس ھاي قلبي  

حساس درد و سنگیني یا فشار در قفسھ سینھ و احساس سوزش در ناحیھ پشت جناغ، مواردي است 

  . کھ ما را بھ درد با منشاء قلبي مشکوک مي نماید

اي مختلف با آنھا مواجھ دقیقھ طول بکشند و فرد در روزھ ٣٠تا  ۵در صورتي کھ شکایات فوق بین 

مطرح مي ) درد قفسھ سینھ بھ علت کاھش خون رساني بھ قلب( باشد، بیشتر تشخیص آنژین صدري 

دقیقھ طول بکشد و ھمراه با تھوع و استفراغ ، تعریق ، انتشار  ٣٠در صورتي کھ درد بیش از .گردد

کم و بین دو کتف باشد، بایستي بھ درد بھ زیر جناغ ، قفسھ سینھ ، بازوھا ، شانھ ھا ، اندام ھا ، ش

از عالئم ھمراه بیماري ھاي قلبي ، تنگي نفس ناگھاني ، ضربان نا منظم . فکر احتمال سکتھ قلبي بود

  .قلب بھ شکل ناگھاني ، فشارخون باال و یا افت فشار خون و سوزش معده و عدم ھضم غذا مي باشد

ند روز ادامھ یابند و یا دردھایي کھ کمتر از یک دردھایي کھ بھ طور متوالي بیش از چند ساعت تا چ

  . دقیقھ طول مي کشند، معموال منشاء قلبي ندارند



  اورژانس ھاي تنفسي 

یکي از نشانھ ھاي ھشدار دھنده بیماري ھاي تنفسي ، تنگي تنفس است کھ بیماریھاي چون آسم ، 

تنگي نفس " باید توجھ داشت کھ . را مطرح مي نماید... انسداد راه ھاي ھوایي، عفونت ھاي ریوي و 

ادي بلکھ حالتي است کھ فرد در آن وضعیت بھ سختي و بھ شکل غیر ع" بھ معناي تنفس تند نیست 

  . تنفس مي کند

  اورژانس ھاي گوارشي 

از موادي کھ در بیماریھاي گوارش، نیاز بھ مداخلھ اورژانس دارد، مي توان بھ خونریزي ھاي 

، درد شکم بھ شکل حاد کھ با حساسیت شکم ، )استفراغ خوني یا مدفوع قیري شکل( گوارشي 

ي از ضربھ ھاي شدید بھ شکم نیز عوارض ناش. استفراغ و یا بي اشتھائي ھمراه است اشاره کرد

  . موارد اورژانس تلقي مي شود ءجز

  اورژانس ھاي ادراري 

این بیماري ھا شامل دردھاي شدید و ناگھاني پھلو بھ ھمراه یا بدون ادرار خوني ، قطع ادرار و 

  . سوزش ادرار است

  اورژانس ھاي دستگاه اسکلتي 

بستھ استخوان ھا ، در رفتگي در مفاصل و اندام ھا ، این بیماریھا عبارتند از شکستگي ھاي باز یا 

  . پارگي وسیع بافت نرم در اندام ھاي بدن

  اورژانس چشم 

مھم ترین موارد اورژانس مربوط بھ چشم را ضربھ بھ چشم، ریختن مواد شیمیائي، سوختگي 

) و تاري دیدشامل درد ناگھاني در چشم و حدقھ، سر درد شدید ( حرارتي و عالئم افزایش فشار چشم

  . تشکیل مي دھند

  اورژانس ھاي اعصاب 

  :موارد زیر در بیماري ھاي اعصاب ، نیاز بھ مداخلھ اورژانس دارند

  تشنج و حملھ صرع -١

  ، اختالل تکلم و موارد دیگر ءسکتھ مغزي با عالئم فلج اعضا -٢

  ءاختالل ھوشیاري و اعضا -٣

  ن و استفراغ مکررسردردھاي شدید و ناگھاني بھ ھمراه سفتي گرد-۴

  ضربھ بھ جمجمھ یا ستون فقرات بھ دنبال سقوط از بلندي ھا و یا تصادف با خودرو  -۵

  



  اورژانس ھاي گوش و حلق و بیني 

این مورد شامل خونریزي ھاي شدید از بیني، ضربھ بھ گوش، ضربھ بھ فک و صورت، دررفتگي 

  . استاین  فک و مانند

  بارداري 

در خانم ھاي باردار، ھرگونھ سقط، تشنج، فشار خون باال بھ ھمراه تاري دید و تورم دست و پا ، 

خونریزي ھاي شدید و شروع دردھاي زایماني در صورتي کھ دسترسي بھ پزشک میسر نباشد، بھ 

  . عنوان بیماري ھاي اورژانس مطرح ھستند

  حوادث محیطي و شغلي 

از موارد اورژانس را در بر مي گیرند کھ مھم ترین آنھا  حوادث محیطي و شغلي، طیف وسیعي

  :عبارتند از

  تصادف با وسائط نقلیھ -

  سقوط از بلندي -

  سوختگي -

  برق گرفتگي -

  آوار -

  مسمومیت ھاي داروئي و شیمیائي -

  خودکشي -

  گزیدگي توسط مار، عقرب و سایر جانوران -

  .غرق شدگي -

  از خدمات اورژانس استفاده کنیم   تلفني  تماس  چگونھ با برقراري 

فرد   بھ  شود و سپس مي  موردنیاز شما سؤال  گیرید، در مورد خدمات مي  تماس  اورژانس  با تلفن  وقتي

  درخواست  اید، آمبوالنس شده  مواجھ  مصدوم  اگر با چندین. شوید مي  وصل  مربوطھ  مسوول  كنترل

  اگر در مورد موقعیت. خواھد داد  داراي آمبوالنس اطالعنزدیکترین مرکز   كنید؛ مركز کنترل  بھ

  موقعیت  كنید از افراد محلي و اطرافیان  سعي. ندھید  خود راه  بھ  نیستید، ھراس  خود مطمئن  مكاني

  . را جویا شوید  محل  جغرافیایي

  اطالعات  نید تمامكنید تا بتوا  خود را حفظ  كنید خونسردي  سعي  اورژانس  با مركز خدمات  در تماس

  . كنید  ھئرا ارا  اورژانس  موردنیاز مركز خدمات

  



  قرار دھید؟   كھ باید در اختیار اورژانس  اطالعاتي 

  ھاي كمك  كننده ھئارا  یك  عنوان  خود بھ  ظرفیت  اندازه  بھ  كنید و ذكر كنید كھ  بیان  خود را درست  نام -

  : ھستند  زیر ضروري  جزییات. ھستید  فعالیت  بھ  ، مشغول اولیھ

  تلفن خودتان   شماره -

  حادثھ  دقیق  محل -

  . دیگرا را ذكر كنید  یا نشانھ  تقاطع  ھرگونھ. را بدھید  جاده  یا شماره  ، نام امكان  در صورت

حادثھ رانندگي دو ماشین جاده مسدود شده و سھ « نوع و سنگیني مورد اورژانس ، بھ عنوان مثال -

  .» نفر گیر افتاده است 

  مثال  عنوان دانید؛ بھ آنھا مي  در مورد وضعیت  كھ  و ھر چیزي  مصدومان  تقریبي  و سن  تعداد، جنس -

  . «  قلبي  ، ایست قلبي  حملھ  بھ  ، مشكوك و چند سالھ  مرد، پنجاه«

  یا جاده  مثًال مھ(و ھوا   آب  نیرو یا وضع  خطوط  ، صدمھ گاز، مواد سمي  خطر مثل  ھر نوع  جزییات -

  ).  زده  یخ

  

  و آرزوی سالمت با سپاس                                                                          

  مرکز مدیریت حوادث و فوریتھای پزشکی کاشان

  

 


