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تعریف:
تشیبط ثٔ ٝؼٙبی دػت ٝثٙذی یب اِٛٚیت ثٙذی ثیٕبساٖ ،دس اثتذا ثٙٔ ٝظٛس تؼییٗ اِٛٚیت تخلیق ٔٙبثغ ٚ
ٔشالجت ٞبی پضؿىی دس ٔٛاسد ر ،ًٙثالیب  ٚتّفبت دػت ٝرٕؼی ایزبد ؿذ.
ثؼذٞب ایٗ ٔف ْٟٛدس ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ و ٝدس آٖ ٞب ثیٕبساٖ ثذ ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی یب صٔبٖ ثٙذی خبف ثب
آٔجٛال٘غ یب سٚؽ ٞبی دیٍش ٔشارؼٔ ٝی وشد٘ذ تب ٔشالجت ٞبی اٚسطا٘ؼی دسیبفت وٙٙذٛٔ ،سد اػتفبد ٜلشاس
ٌشفت.
ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ و ٝث ٝعٛس اِٚی ٝث ٝػٛٙاٖ یه ٔشوض ٔشالجت ثشای ٔٛاسد فٛسی  ٚحبد ایزبد ؿذٜ
ثٛد ،ثٔ ٝشٚس دس ٘ظش ػٕ ْٛث ٝػٛٙاٖ تٟٙب ٔٙبثغ دس دػتشع دس تٕبْ ػبػبت ؿجب٘ ٝسٚص ٔغشح ؿذ٘ذ .ایٗ
دیذٌبٛٔ ٜرت افضایؾ آٞؼت ٚ ٝپیٛػت ٝدس تؼذاد ثیٕبسا٘ی ؿذ و ٝثب ٔـىالت اٚسطا٘غ یب غیش اٚسطا٘غ ثٝ
اٚسطا٘غ ٞب ٔشارؼٔ ٝی وشد٘ذ .فؼبِیت  24ػبػت ٝثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ ،اسربع ثؼیبسی اص ثیٕبساٖ تٛػظ
پضؿىبٖ خلٛكی ثب دػتٛس سادیٌٛشافی  ٚآصٔبیـبت سٚتیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔشارؼ ٝثؼیبسی اص ثیٕبساٖ ثی
خبٕ٘بٖ یب فبلذ ثیٕ ٝث ٝثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ ثشای سفغ ٔـىالت پضؿىی ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ،اص دالیُ اصدیبد
ٔشارؼبٖ ایٗ ثخؾ ثیٕبسػتبٖ ٞب ٞؼتٙذ.
ایٗ ٔؼأِٛٔ ٝرت ؿذ تب ٔؼؤٚالٖ ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ ثشای تؼشیغ ؿٙبػبیی  ٚافتشاق ٔزشٚحبٖ ٚ
ثیٕبساٖ ثذحبَ اص ثیٕبسا٘ی و ٝؿىبیت ٞبی غیش فٛسی ٔ ٚضٔٗ داس٘ذ ،ث ٝد٘جبَ ساٞىبس ٔٙبػت  ٚارشایی
ثبؿٙذِ .زا اػتفبد ٜاص ػبٔب٘ ٝتشیبط دس اِٛٚیت ثٙذی ثیٕبساٖ ثخؾ اٚسطا٘غ ث ٝػٛٙاٖ ساٞىبس ٔٙبػت ایٗ
ٔؼأِٔ ٝغشح ٌشدیذ .فشآیٙذ تشیبط صٔب٘ی ٔؼٙب پیذا ٔی وٙذ و ٝاٚالًٙٔ ،بثؼی ثشای خذٔت سػب٘ی ٔٛرٛد
ثبؿذ(پغ دس كٛست تخشیت ػٕذٙٔ ٜبثغ ،تشیبط ٔفٟٔٛی ٘ذاسد) حب٘یبً  ،تؼبدَ ٘ؼجی ثیٗ ػشض ٚ ٝتمبضبی
ٔٙبثغ ثشلشاس ٘جبؿذ(پغ اٌش أىبٖ اسائ ٝخذٔت ث ٕٝٞ ٝثیٕبساٖ ثذ ٖٚتأخیش ٚرٛد داسد٘ ،یبصی ث ٝا٘زبْ
تشیبط٘یؼت)  ٚحبِخبً ،ثش٘بٔٔ ٝـخلی ثشای اِٛٚیت ثٙذی ثیٕبساٖ تؼشیف ؿذ ٜثبؿذ(پغ ثبیذ ػبٔب٘ ٚ ٝسٚؿی
ٔـخق ثشای تشیبط تؼشیف ؿذ ٜثبؿذ).

هحيط هبي تریبش:
ٔٙظٛس اص ٔحیظ تشیبط ،فضبی فیضیىی اػت و ٝاِٛٚیت ثٙذی ثیٕبساٖ دس آٖ ٔحیظ كٛست ٔی ٌیشد .دس
وتت ٔشرغٔ 4 ،حیظ اكّی ثشای تشیبط تؼشیف ٔی ؿٛد:

 .1تشیبط دس كح ٝٙدس صٔبٖ ثالیب
 .2تشیبط دس ثخؾ اٚسطا٘غ دس صٔبٖ ثالیب
 .3تشیبط دس كح ٝٙدس ٔٛاسد ٔؼَٕٛ
 .4تشیبط دس ثخؾ اٚسطا٘غ دس ٔٛاسد ٔؼَٕٛ
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- 1تریبش درصحنه حبدثه در زهبى ثالیب و حوادث غيرهترقجه
ایٗ ٔشحّ ٝاص تشیبط اص ٚظبیف اكّی وبسوٙبٖ "اٚسطا٘غ پیؾ ثیٕبسػتب٘ی  ٚدػتٍبٞ ٜبی ٔؼؤ َٚأذاد ٚ
٘زبت " دس حٛادث غیش ٔتشلج ٝاػت .ا٘تمبَ ثٛٔ ٝلغ ٙٔ ٚبػت حبدح ٝدیذٌبٖ ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی ،تٟٙب دس ػبیٝ
ٕٞىبسی ٕٞ ٚبٍٙٞی ػبٔب٘ ٝاٚسطا٘غ پیؾ ثیٕبسػتب٘ی ٔ ،شاوض دسٔب٘ی ،ػبیش اسٌبٖ ٞبی دسٌیش دس ثحشاٖ ٚ
ٔؼؤٚالٖ ٔذیشیت ثحشاٖ ٔٙغمٔ ٝیؼش خٛاٞذ ؿذ.
تشیبط دس صٔبٖ ثالیب دس ٔحُ حبدح ٝتٛػظ افشاد آٔٛصؽ دیذ ٜا٘زبْ ٔی ؿٛد .دس ایٗ ؿشایظ ٚظیف ٝتیٓ
تشیبط ،اسصیبثی ػشیغ ثیٕبساٖ ،ا٘زبْ ثشخی الذأبت دسٔب٘ی خبف  ٚتؼییٗ اِٛٚیت ا٘تمبَ آ٘بٖ ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی
اػت .الذأبت دسٔب٘ی دس ایٗ ٔشحّٔ ،ٝحذٚد ث ٝالذأبتی ػشیغ  ٚاص پیؾ تؼییٗ ؿذ ٜاػت و ٝث ٝكٛستی
ٔؤحش ،ث ٝحفظ حیبت ثیٕبس وٕه وٙٙذ.

- 2تریبش در ثخص اورشانس در زهبى ثالیب و حوادث غيرهترقجه
تشیبط دس ثخؾ اٚسطا٘غ دس حیٗ ثالیب ،ث ٝثش٘بٔٞ ٝبی اص پیؾ عشاحی ؿذ ٜثخؾ اٚسطا٘غ  ٚثیٕبسػتبٖ
ٔشثٛع ٝثؼتٍی داسد .دس ایٗ ٔٛاسد تیٓ ٞبی آٔٛصؽ دیذٔ ٜتـىُ اص پضؿه ،پشػتبس یب ػبیش وبسوٙبٖ ثٝ
اِٛٚیت ثٙذی ثیٕبساٖ دس ٚسٚدی ثخؾ اٚسطا٘غ خٛاٙٞذ پشداخت .دس چٙیٗ ٔٛاسدی ٘یض ثٔ ٝب٘ٙذ تشیبط دس
كحٔ ،ٝٙذاخالت دسٔب٘ی ؿبُٔ الذأبتی اػت و ٝؿب٘غ ثمبی ثیٕبس سا افضایؾ ٔی دٞذ .تٛر ٝداؿت ٝثبؿیذو:ٝ

تشیبط دس حیٗ ثالیب ،اٞذاف  ٚفشآیٙذٞبی ٔتفبٚتی ٘ؼجت ث ٝتشیبط دس
ؿشایظ ٔؼٕ َٛداسد.
ثٙبثشایٗ تٕبٔی وبسوٙبٖ ثخؾ اٚسطا٘غ ثبیذ ثب ٞش دٛ٘ ٚع تشیبط آؿٙبیی
وبُٔ داؿت ٝثبؿٙذ  ٚثذا٘ٙذ وٞ ٝش سٚؽ سا دس چ ٝصٔب٘ی ثبیذ ارشا وٙٙذ.
یىی اص ؿشایظ ثحشاٖ حٛادث ٞؼت ٝای ،ؿیٕیبیی ٔ ٚیىشٚثی اػت و ٝدس ایٗ ؿشایظ ثذیٟی اػت تشیبط ثؼذ
اص الذأبت آِٛدٌی صدایی ا٘زبْ ٔی ٌیشد.

-3تریبش در صحنه در ضرایط هعوول (تریبش پيص ثيوبرستبنی)
تشیبط دس كح ٝٙدس ؿشایظ ٔؼٕ َٛثش ایٗ اػبع اػت و ٝآیب ثیٕبس ث ٝثبیذ ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی ا٘تمبَ یبثذ یب
خیش ،ایٗ و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝؼبفت  ٚتخلق ٞبی ٔٛرٛد ،وذاْ ثیٕبسػتبٖ ثشای وذاْ ثیٕبس ٔٙبػجتش اػت  ٚدس
ٟ٘بیت ثشای ا٘تمبَ اص چٚ ٝػیّ ٝای اػتفبد ٜؿٛد .ثشای ا٘زبْ ٔٙغمی ٙٔ ٚبػت ایٗ سٚؽ تشیبطٚ ،رٛد ػبٔب٘ٝ
استجبعی ٔؤحش  ٚدلیك ثیٗ وبسوٙبٖ اٚسطا٘غ پیؾ ثیٕبسػتب٘ی ٔ ٚشاوض دسٔب٘ی ثؼیبس ثؼیبس ضشٚسی اػت.
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-4تریبش در ثخص اورشانس در ضرایط هعوول
ثیـتشیٗ سٚؽ ٔٛسد اػتفبد ٚ ٜدس ػیٗ حبَ ثبالتشیٗ ػغح تشیبط ،ا٘زبْ تشیبط دس ثخؾ اٚسطا٘غ ثشای
اِٛٚیت ثٙذی ٔشارؼبٖ ٔؼٕ َٛث ٝایٗ ثخؾ اػت .ثشای ا٘زبْ كحیح ایٗ وبس ،ث ٝوبسوٙبٖ آٔٛصؽ دیذٚ ٜ
ٔزشة ،ػبٔب٘ ٝتشیبط وبسآٔذ ،فضبی فیضیىی  ٚتزٟیضات ٔٙبػت  ٚدیذٌبٔ ٜذیشیتی ٕٞذَ  ٚآٌب٘ ٜیبص اػت.
ٞذف اص اسائ ٝدػتٛساِؼُٕ حبضش ،تجییٗ اك َٛفٛق ٔ ٚشاحُ ارشا  ٚسا ٜا٘ذاصی ػبٔب٘ ٝتشیبط اٚسطا٘غ دس
ٔشاوض دسٔب٘ی اػت.

روش هب و هذل هبي تریبش:
تشیبط یه فشآیٙذ تلٕیٓ ٌیشی ثٙٔ ٝظٛس اِٛٚیت ثٙذی ثیٕبساٖ ٔشارؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخؾ اٚسطا٘غ اػت.

ٞذف اص تشیبط پبػخٍٛیی ث ٝایٗ ػؤاَ اػت و " ٝدس ایٗ ِحظٔ ،ٝشالجت اص ایٗ ثیٕبس خبف ،دس چٔ ٝشتج ٝای
اص اِٛٚیت ٘ؼجت ث ٝوُ ثیٕبساٖ ٔشارؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝاٚسطا٘غ لشاس داسد؟

" .دس ٞش ثخؾ اٚسطا٘غ ،ثشای ساٜ

ا٘ذاصی ٔٛفك ػبٔب٘ ٝتشیبط ،داؿتٗ اٍِٛی ػّٕی ٔـخق ٙٔ ٚبػت تشیبطٕٞ ،شا ٜثب دػتٛساِؼُٕ ٞبی وبسثشدی
أشی حیبتی اػت .سا ٜا٘ذاصی ػبٔب٘ ٝتشیبط ثب فشآیٙذ تشیبط ٔتفبٚت اػت  ٚحل٘ َٛتبیذ ٔغّٛة ایٗ ػبٔب٘ٝ
فمظ ثب حٕبیت ٕٞ ٚىبسی  ٕٝٞرب٘ج ٝثخؾ اٚسطا٘غ ،ػبیش ثخؾ ٞبی ثیٕبسػتبٖ ٔ ٚذیشاٖ ٔ ٚؼؤٚالٖ ٔشاوض
دسٔب٘ی ٘ ٚظبْ ػالٔت ٔیؼش خٛاٞذؿذ.

روش هبي تریبش:
سٚؽ ٞبی ا٘زبْ تشیبط ثیٕبسأٖٕ ،ىٗ اػت  5 ٚ 4 ،3 ، 2ػغحی ثبؿٙذ .تب ث ٝأشٚص ،پبیب تشیٗ  ٚسٚاتشیٗ
سٚؽ ٞبی ٔٛرٛد ،سٚؽ ٞبی ربٔغ یب ادساوی  5ػغحی ٞؼتٙذٔ .ؼؤٚالٖ ٔشاوض دسٔب٘ی ثبیذ پغ اص ٌضیٙؾ
سٚؽ ٔغّٛة تشیبط (تشریحبً سٚؽ ٞبی  5ػغحی) ثب ٕٞفىشی وبسٌشٞ ٜٚبی دا٘ـٍبٔ ٚ ٜشاوض دسٔب٘ی خٛد،
ث ٝتخجیت آٖ دس ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ ثپشداص٘ذ .دس ؿشایظ حبضش ،ث٘ ٝظش ٔی سػذ اػتمشاس سٚؽ ٞبی ٚارذ
ٔحذٚد ٜصٔب٘ی ٔب٘ٙذ سٚؽ تشیبط ٔٙچؼتش یب اػتشاِیبیی  ، ... ٚث ٝعٛس ٌ ٕٝٞیش دس وـٛس ٔب لبثُ ارشا ٘یؼت.
ٕٞچٙیٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝحذٚدیت ٔٙبثغ ثبیذ سٚؿی ا٘تخبة ؿٛد و ٝدس صٔبٖ وٛتب ٚ ٜثب أىب٘بت وٓ لبثّیت ارشا
 ٚآٔٛصؽ داؿت ٝثبؿذِ .زا تلٛس ٔی ؿٛد سٚؿی ٔب٘ٙذ سٚؽ تشیبط  ESIو ٓٞ ٝسٚؿی  5ػغحیؼت ٓٞ ٚ
لبثّیت ٞبی ارشایی ثٟتشی داسد ،ثشای وـٛس ٔب ٔٙبػت تش ثبؿذ .دس تٕبٔی سٚؽ ٞبی ادساوی ،وبسوٙبٖ تشیبط
٘ ٝتٟٙب ثش اػبع ػٙزؾ ٘یبصٞبی ثیٕبس (ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ ػیٙی ،رٙٞی ٔ ٚؼبیٔ ٝٙختلش) ثّى ٝثش اػبع
تٛإ٘ٙذی ٞبی ثخؾ اٚسطا٘غ ٕٞ ٚچٙیٗ فبوتٛسٞبی پیشأ٘ٛی ٔخُ ٘ٛع ثیٕ ٝیب اصدحبْ ثخؾ اٚسطا٘غ ،ثیٕبس
سا ثشای دسیبفت خذٔبت اِٛٚیت ٌزاسی ٔی وٙٙذٕٞ .چٙیٗ ثیٕبساٖ ٔٙتظش ثشای دسیبفت خذٔبت ،دس فٛاكُ
صٔب٘ی ٔٙبػت ثش اػبع اِٛٚیت ثبِیٙی ثبیذ ٔزذداً اسصیبثی ؿ٘ٛذ تب دس كٛست تغییش ٚضؼیت ،اِٛٚیت
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سػیذٌی ث ٝآ٘بٖ ٘یض تغییش داد ٜؿٛد .ثبیذ ٚظبیف وبسوٙبٖٔ ،حذٚد ٜاختیبسات آ٘بٖ  ٚتؼبٔالت ػبیش وبسوٙبٖ ٚ
ثخؾ ٞب ثب ایـبٖ ٘یض وبٔالً ٔـخق ؿذ ٜثبؿذ.
ٞش ثیٕبسی وٚ ٝاسد ثخؾ اٚسطا٘غ ٔی ؿٛد ثبیذ اثتذا دس ٚاحذ تشیبط تٛػظ وبسوٙبٖ ایٗ ثخؾ اسصیبثی
ؿٛد  ٚیبفتٞ ٝبی ثبِیٙی ٔٛسد ٘یبص ثشای تشیبط ٚی ،ث ٝدلت حجت ؿٛد پغ اص آٖ حجت اعالػبت فشدی دس
لؼٕت پزیشؽ كٛست خٛاٞذ ٌشفت.
ثذیٟی اػت و ٝتٕبٔی ثیٕبساٖ ٚسٚدی ث ٝثخؾ اٚسطا٘غ ثبیذ دس ٘ٛثت ٚیضیت پضؿه لشاس ٌیش٘ذ .حتی
ٔٛاسد غیش اٚسطا٘ؼی یب سٚتیٗ ثبیذ لجُ اص اسربع ث ٝدسٔبٍ٘بٞ ٜبٛٔ ،سد اسصیبثی پضؿىی لشاس ٌیش٘ذ.

" ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ پزیشفتٙی ٘یؼت و ٝوبسوٙبٖ تشیبط ،لجُ اص اسصیبثی وبُٔ پضؿىی تٛػظ پضؿه
دس ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚاحیب٘بً ثشسػی ٞبی الصْ  ،ثیٕبسی سا غیش اٚسطا٘ؼی تّمی وشد ٜث ٝدسٔبٍ٘بٜ
اسربع دٙٞذ".
ٚلتی وبسوٙبٖ غیش پضؿه (سٚؽ ٔؼٕ َٛاػتفبد ٜاص پشػتبساٖ آٔٛصؽ دیذ ٜاػت) ٚظیف ٝتشیبط سا
ثشػٟذ ٜداس٘ذ ،ثبیذ ٔحذٚد ٜاختیبسات ٚ ٚظبیف آ٘بٖ ثش اػبع دػتٛساِؼُٕ ٞب  ٚتلٕیٕبت وبسٌش ٜٚتشیبط
ٔشوض دسٔب٘ی یب اػتبٖ ٔشثٛع ،ٝث ٝعٛس ٚاضح ٔ ٚـخق ،تؼییٗ ٔ ٚىتٛة ٌشدد.
ثٙب ث ٝالتضبی ثیٕبسػتبٖ ٛ٘ ٚع ثیٕبساٖ ٔشارؼ ٝوٙٙذٕٔ ٜىٗ اػت پشػتبس تشیبط ػال ٜٚثش ؿشح ٚظبیف
ٔٛظف ّٔضْ ث ٝالذاْ خبكی ثشای ثیٕبس ثبؿذ و ٝثبیذ تٛػظ وبسٌش ٜٚتشیبط ثیٕبسػتب٘ی ٔلٛة ٌشدد .ث ٝایٗ
تشتیت ػال ٜٚثش تؼییٗ حذٚد اختیبسات ایٗ ٚاحذ ،حٕبیت لب٘٘ٛی  ٚارشایی الصْ اص وبسوٙبٖ تشیبط دس ٔٛاسد
ٔمتضی  ٚدس پبػخ ث ٝاِضأبت پضؿىی لب٘٘ٛی تأٔیٗ خٛاٞذ ؿذ.
ثؼیبسی اص ایٗ الذأبت ثٚ ٝالغ الذأبت پشػتبسی ػبد ٜای چ ٖٛآتُ ثٙذی ،پب٘ؼٕبٖ یب اػتفبد ٜاص
وٕپشع ػشد ٔی ثبؿٙذٌ .بٞی ایٗ خذٔبت دس ػغٛح ثبالتشی ٔب٘ٙذ تزٛیض ٚاوؼٗ وضاص دس ٔحُ ٚاحذ تشیبط
یب ا٘ذاصٌ ٜیشی ػشیبَ لٙذ خ ٖٛثیٕبسا٘ی و ٝدس اتبق ا٘تظبس دس ٘ٛثت ٚیضیت ٔی ثبؿٙذ ،تؼییٗ  ٚاسائٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
ثذیٟی اػت آٔٛصؽ تشیبط ث ٝوّی ٝپشػ ُٙپشػتبسی ؿبغُ دس ثخؾ ٞبی ثیٕبسػتبٖ تٛكیٔ ٝی ؿٛد أب
رٟت پشػ ُٙؿبغُ  ٚیب وبدس پشػتبسی ؿبغُ دس اٚسطا٘غ اِضأی اػت .چشاو ٝاٌش پشػ ُٙتبثؼ ٝثؼذ اص
دسٔبٖ حبد ایٗ ٔم ِٝٛسا آٔٛصؽ ٘ذیذ ٜثبؿٙذ ػٕال تشیبط ثٞ ٝذف خٛد ٘بیُ ٘خٛاٞذ ؿذ.

اجساي سبهبنه تریبش:
ثشای سا ٜا٘ذاصی یب اكالح ػبٔب٘ ٝتشیبط ،ثبیذ ارضای صیش سا اص پیؾ عشاحی وشد:
- 1وبسوٙبٖ آٔٛصؽ دیذ ٚ ٜا٘تظبسات اص وبسوٙبٖ تشیبط  :ثبیذ ثذا٘یٓ چ ٝوؼی وبس تشیبط سا ا٘زبْ خٛاٞذ
داد  ٚچٙذ ٘فشدس ٞش ؿیفت ثشای ا٘زبْ ایٗ وبس ٔٛسد ٘یبص اػت؟
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- 2ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٟٔ ٚبست ٞبی ضشٚسی  :ثبیذ ثذا٘یٓ ثشای ا٘زبْ تشیبط ،وذاْ سٚؽ سا ثشٌضیذ ٜایٓ ٚ
ث ٝچ ٝثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٘یبص داسیٓ؟
- 3فضبی تشیبط :ثبیذ ثذا٘یٓ چ ٝفضبیی  ٚثب چٚ ٝػؼتی ثبیذ ثٚ ٝاحذ تشیبط اختلبف داد ٜؿٛد؟
- 4تزٟیضات تشیبط :ثبیذ ٔـخق ثبؿذ چ ٝاػجبة ِٛ ٚاصٔی ثشای سا ٜا٘ذاصی ٚاحذ تشیبط ٔٛسد ٘یبص
اػت؟
- 5سٚؽ حجت اعالػبت :ثبیذ ثذا٘یٓ ثب چ ٝسٚؿی ث ٝحجت اعالػبت ٔشارؼبٖ خٛاٞیٓ پشداخت؟
- 6ثخؾ ٞبی پـتیجبٖ ٕٞ ٚىبس  :ثبیذ ٔـخق ؿٛد چ ٝلؼٕت ٞبیی اص اٚسطا٘غ  ٚػبیش ثخؾ ٞبی
ثیٕبسػتبٖ ث ٝوبسآٔذػبصی ػبٔب٘ ٝتشیبط وٕه خٛاٙٞذ وشد؟
- 7ػبٔب٘ٞ ٝبی استجبعی  :ثبیذ ٔـخق ؿٛد اص چ ٝسٚؽ ٞبیی ثشای ثشلشاسی استجبط ٚاحذ تشیبط ثب
ػبیش ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ ٚثیٕبسػتبٖ اػتفبد ٜخٛاٞذؿذ؟
- 8اسصیبثی  ٚپبیؾ ػبٔب٘ ٝتشیبط :ثبیذ ثذا٘یٓ لشاس اػت ثب چ ٝسٚؿی ث ٝاسصیبثی  ٚپبیؾ ػّٕىشد ػبٔب٘ٝ
تشیبط خٛاٞیٓ پشداخت؟
- 9أٙیت  ٚحفبظت :ثبیذ ٔـخق ؿٛد اص چ ٝسٚؽ ٞبیی ثشای حفبظت اص ایٗ ٚاحذ  ٚتأٔیٗ أٙیت
وبسوٙبٖ آٖ ٚثیٕبساٖ ٔشارؼ ٝوٙٙذ ٜاػتفبد ٜخٛاٞذؿذ؟
- 10وبسٌشٞ ٜٚبی تشیبط دس ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ دا٘ـٍب ٚ ٜثیٕبسػتبٖ :ثشای اػتمشاس ٔٛفك ػبٔب٘ ٝتشیبط،
ضشٚسی اػت وبسٌشٞ ٜٚبی تشیبط دس ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ دا٘ـٍبٔ ٚ ٜشوض دسٔب٘ی ٔشثٛع ٝتـىیُ  ٚػالٜٚ
ثش پزیشؽ ٔؼؤِٚیت سا ٜا٘ذاصی  ٚحٕبیت اص ایٗ ٚاحذ ،ث ٝسفغ ٔٛا٘غ  ٚپبیؾ ٘ ٚظبست دلیك ػّٕىشد
ػبٔب٘ ٝثپشداص٘ذ.
ٔ - 11ؼبیُ لب٘٘ٛی  ٚاخاللی :ثبیذ ٔـخق ؿٛد چ ٝدػتٛساِؼُٕ ٞبی لب٘٘ٛی  ٚچ ٝاكِٛی ٔجتٙی ثش
اخالق دس ٘ظبْ ػالٔت ،لشاس اػت اص ثش٘بٔ ٝتشیبط حٕبیت ٕ٘بیذ؟

- 1کبرکنبى واحذ تریبش  ،انتظبرات از کبرکنبى

تریبش:

 وبسوٙبٖ ایٗ ٚاحذ ثبیذ داسای ٚیظٌی ٞبی خبكی ثبؿٙذ .ایٗ افشاد ثبیذ اص ثب تزشث ٝتشیٗ وبسوٙبٖ
(تشریحبً پشػتبساٖ) ثخؾ ثشٌضیذ ٜؿ٘ٛذ.

 دا٘ؾ ثبِیٙی وبفی  ٚداؿتٗ تفىش كحیح دس ؿشایظ ثحشا٘ی ،احبع ٝوبُٔ ث ٝدػتٛساِؼُٕ آٔٛصؿی تشیبط،
آؿٙبیی وبفی ثب أىب٘بت  ٚتٛا٘بیی ٞبی ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚلذست حفظ تؼبدَ سٚحی  ٚسٚا٘ی دس ؿشایظ
ػخت  ٚفـبسٞبی صیبد ،چٟبس سوٗ اػبػی دس ٌضیٙؾ وبسوٙبٖ تشیبط اػت.

 دس كٛست ٚاٌزاسی ٔؼؤِٚیت تشیبط ث ٝپشػتبساٖ ،ثبیذ ثشای ٕٞىبسی دس تلٕیٓ ٌیشی ٞبٕٛٞ ،اس ٜیه
پضؿه دس استجبط ٘ضدیه ثب ٚاحذ تشیبط ثبؿذ.
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 ثشاػبع ؿّٛغی  ٚتؼذاد ٔشارؼبٖٕٔ ،ىٗ اػت یه یب د٘ ٚفش پشػتبس تشیبط دس ایٗ ٚاحذ ،ث ٝاسائٝ
خذٔت ثپشداص٘ذ.
 دس ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ ثب تؼذاد ٔشارؼبٖ ثبال ،ؤٕ ٝىٗ اػت ثیٕبساٖ صٔبٖ صیبدی سا ثشای ٚیضیت
پضؿه دس ا٘تظبس ثٕب٘ٙذ ،اػتفبد ٜاص " سٚؽ دٚالی " ٝیىی اص سا ٜحُ ٞبػت .دس ایٗ ٚضؼیت ،یىی اص
وبسوٙبٖ تشیبط ث ٝػشػت  ٚثب دیذٌبٞی وّی ،ؿىبیت فؼّی تٕبٔی ثیٕبساٖ سا ثشسػی ٔی وٙذ  ٚثیٕبسا٘ی
ػغٛح ا ٚ َٚد ْٚتشیبط (  ) Resuscitation and Emergentسا فٛساً ث ٝاتبق دسٔبٖ ٞذایت ٔی
ٕ٘بیذ  ٚاص ثمی ٝثیٕبساٖ دسخٛاػت ٔی وٙذ و ٝثشای اسصیبثی ثیـتش ث ٝدٔٚیٗ فشد ٔؼؤ َٚتشیبط ٔشارؼٝ
وٙٙذ .ث ٝایٗ تشتیت ٘جبیذ ٞیچ ثیٕبسی دس ٚسٚدی ثخؾ اٚسطا٘غ ثالتىّیف  ٚث ٝحبَ خٛد سٞب ؿذٜ
ثبؿذ .ثش ػىغ دس ٔشاوض داسای ٔبرؼبٖ وٓ یب دس ػبػبتی و ٝتؼذاد ٔشارؼبٖ وٕتش اػتٕٔ ،ىٗ اػت
حضٛس دایٕی وبسوٙبٖ تشیبط دس اتبق تشیبط ضشٚسی ٘جبؿذ ِٚی ایٗ افشاد ثبیذ دس كٛست حضٛس ثیٕبس،
ث ٝػشػت ثٚ ٝاحذ تشیبط فشاخٛا٘ذ ٜؿ٘ٛذ.


ٕٔىٗ اػت ثشای حجت اعالػبتٛ٘ ،ؿتٗ دسخٛاػت ٞب یب ا٘تمبَ ثیٕبساٖ ٕٞ ٚچٙیٗ پبػخ ث ٝػؤاالت
غیش پضؿىی ثیٕبساٖ ،ثٚ ٝرٛد ٔٙـی یب وبسوٙبٖ اداسی یب خذٔبتی دس ٚاحذ تشیبط ٘یبص داؿت ٝثبؿیٓ.

ا٘تظبسات اص وبسوٙبٖ ٚاحذ تشیبط:
اِف -حجت اعالػبت ثیٕبساٖ :اص ٔ ٟٓتشیٗ ٚظبیف وبسوٙبٖ ٚاحذ تشیبط ،حجت اعالػبت ثیٕبساٖ ٔشارؼٝ
وٙٙذ ٜث ٝایٗ ٚاحذ اػت .حجت ایٗ اعالػبت دس فشْ تشیبط (و ٝثؼذاً ث ٝپش٘ٚذ ٜثیٕبس اِلبق ٔی ٌشدد) ٚ
دفبتش یب فبیُ سایب٘ ٝای حجت اعالػبت تشیبط ضشٚسی اػت.
ة -تؼییٗ اِٛٚیت تشیبط ثیٕبس :وبسوٙبٖ تشیبط ثبیذ ثش اػبع سٚؽ تشیبط اص پیؾ تؼییٗ ؿذ ،ٜث ٝتؼییٗ
اِٛٚیت ثیٕبساٖ ثپشداص٘ذ٘ .ىت ٝضشٚسی ایٗ اػت و ٝپغ اص تؼییٗ اِٛٚیت ثیٕبساٖ ،فشد تشیبط وٙٙذ ٜثبیذ
ٔحُ اسربع ثیٕبس (ٔخالً اتبق ٚیضیت ػشپبیی یب ثخؾ اٚسطا٘غ)  ٚصٔبٖ ٔشارؼٚ ٝی ث ٝآٖ لؼٕت سا
ٔؼیٗ ٕ٘بیذ.
دٕٔ -ىٗ اػت ثشاػبع تلٕیٕبت  ٚدػتٛساِؼُٕ تذٚیٗ ؿذ ٜتٛػظ وبسٌش ٜٚتشیبط ٔشوض دسٔب٘ی،
دسخٛاػت ثشخی الذأبت پبساوّیٙیه ٔب٘ٙذ ٌشافی ٞبی ػبد ٜیب آصٔبیـبت اِٚی ٝتٛػظ وبسوٙبٖ ٚاحذ
تشیبط كٛست پزیشد.
دٕٞ -چٙیٗ ثش اػبع دػتٛساِؼُٕ تذٚیٗ ؿذ ٜدس وبسٌشٔ ٜٚشوض دسٔب٘یٕٔ ،ىٗ اػت ثشخی الذأبت
ٔشالجتی اِٚیٔ ٝب٘ٙذ تزٛیض ٔؼىٗ ،اػتفبد ٜاص وٕپشع یخ ،آتُ ثٙذی  ٚخلٛكبً آغبص ػّٕیبت احیب ثش
ػٟذ ٜوبسوٙبٖ ٚاحذ تشیبط ٌزاؿت ٝؿٛد.

9

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پسشکی  -معاونت درمان

- 2ثرنبهه هبي آهوزضی و ههبرت هبي ضروري

مرکس مدیریت حوادث و فوریت های پسشکی کشور

 :وبسوٙبٖ ٚاحذ تشیبط ّٔضْ ث ٝوؼت تٛا٘بیی دس

ٟٔبست ٞبی ریُ ٔی ثبؿٙذ:
ٌ زسا٘ذٖ وبسٌب ٜسٚؽ تشیبط ثشای تٕبٔی پشػتبساٖ اٚسطا٘غ ،خلٛكبً وبسوٙبٖ تشیبط ارجبسی اػت .ایٗ
افشاد ثبیذ ثب سٚؽ ٔلٛة تشیبط  ٚػبیش آؿٙبیی وبُٔ داؿت ٝثبؿٙذ .تأحیش ایٗ دٚسٞ ٜب ثبیذ  ٓٞدس پبیبٖ
دٚس ٓٞ ٚ ٜثب فٛاكُ ٔـخق  ،پغ اص پبیؾ  ٚدس كٛست ِض ْٚثبصآٔٛصی ،ثب آصٔٔ ٖٛـخق ٔ ٚؼتجش
أتییذ ؿٛد.
 چ ٖٛثشلشاسی ػیؼتٓ تشیبط ثؼیبسی اص ٔٙبػجبت دس ٖٚثخـی  ٚثش ٖٚثخـی سا تحت تأحیش لشاس ٔی
دٞذٕٔ ،ىٗ اػت الصْ ث

تذ دٚسٞ ٜبیی ٞش چٙذ ٔختلش اص آٔٛصؽ یب اعالع سػب٘ی ثشای ػبیش وبسوٙبٖ

دسٔب٘ی یب حتی وبسوٙبٖ اداسی ٔخُ حؼبثذاسی ،پزیشؽٍٟ٘ ،جب٘ی ٔ ٚذیشیت دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .ایٗ
آٔٛصؽ ٕٔىٗ اػت ث ٝسٚؽ ػخٙشا٘ی یب حتی ثب تٟی ٚ ٝتٛصیغ رضٚات آٔٛصؿی دس خلٛف تشیبط
كٛست ٌیشد .ثب افضایؾ دا٘ؾ ػبیش وبسوٙبٖ ثخؾٔ ،ی تٛاٖ اص ٕٞىبسی آ٘بٖ ثشای اداسٚ ٜاحذ تشیبط ٚ
ثشلشاسی ٘ظٓ وٕه ٌشفت.


تٕبٔی وبسوٙبٖ تشیبط ،ثبیذ داسای دا٘ؾ پبی ٝپضؿىی ثبؿٙذ .ایٗ افشاد ثبیذ ثب وؼت ٟٔبست ٞبی اِٚیٝ
صسٌؼبالٖ ٚاعفبَ) تٛا٘بیی
اٚسطا٘غ(ؿبُٔ الذأبت پبی ٝاحیبٔ ،شالجت ٞبی اِٚی ٝتشٔٚب ،احیبی پیـشفت ٝة
اسائٔ ٝشالجت ٞبی اٚسطا٘غ دس ٔٛاسد ٔمتضی سا داؿت ٝثبؿٙذ.



عی دٚسٞ ٜبی ٟٔبست استجبعی  ٚوؼت تجحش الصْ دس ایٗ حیغ ٝاص ٔ ٟٓتشیٗ اك َٛاسائ ٝدٙٞذٌبٖ
خذٔت دس ٚاحذ تشیبط اػت.

 اصرّٕٟٔ ٝبست ٞبی ٔ ٚ ٟٓوبسثشدی ثشای وبسوٙبٖ ایٗ ٚاحذ ،داؿتٗ ٟٔبست حُ ٔؼبِ ٝدس ٔٛار ٟٝثب
ٔٛاسد پیؾ ثیٙی ٘ـذ ٜاػت.
 وبسوٙبٖ ٚاحذ تشیبط ثبیذ دا٘ؾ وبفی دس ثشخٛسد ثب ٔٛالغ ثحشاٖ سا داؿت ٝثبؿٙذٚ .احذ تشیبط یىی اص
ارضای اكّی ٔذیشیت ثحشاٖ اػت.
 ؿٙبخت وبُٔ اص فضبی فیضیىی  ٚأىب٘بت ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚثیٕبسػتبٖ ٔحُ خذٔت ث ٝخذٔت سػب٘ی
ثیـتش وبسوٙبٖ تشیبط وٕه ٔی وٙذ.

- 3فضبي فيسیکی

تریبش:

 عشاحی ایٗ فضب تب حذٚدی ث٘ ٝمـ ٝفؼّی ثخؾ اٚسطا٘غ ثؼتٍی داسدٌ .بٞی ثب ایزبد ثشخی تغییشات
رضئی أىبٖ عشاحی فضبی ٔٙبػت ٚرٛد داسد .دس كٛست تلٕیٓ ث ٝسا ٜا٘ذاصی ثخؾ رذیذ ،ثٟتش
اػت فضبی ٔٙبػت ثشای ایٗ ٚاحذ اص پیؾ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد.
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ٚ احذ تشیبط ثبیذ ثٚ ٝسٚدی ثیٕبساٖٚ ،سٚدی آٔجٛال٘غ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ اتبق احیب ث ٝساحتی دػتشػی داؿتٝ
ثبؿذ  ٚدس حبِی و ٝأىبٖ ٘ظبست ثش ٚسٚد تٕبْ ثیٕبساٖ اص داخُ ایٗ ٚاحذ فشا ٓٞاػت ،حشیٓ
خلٛكی ثیٕبساٖ دس حیٗ ثشسػی ٔ ٚؼبی ٝٙدس ایٗ اتبق ،سػبیت ٌشدد .ث ٝعٛس ٔخبَ تٛكیٔ ٝی ؿٛد ایٗ
ٚاحذ ثب ؿیـٞ ٝبی سفّىغ (یىغشفٔ )ٝحلٛسٌشدد تب ٞش دٞ ٚذف حبكُ ؿٛد یب دس داخُ ایٗ ٚاحذ
اص پشد ٜیب پبستیـٗ ٔٙبػت اػتفبد ٜؿٛد.
 دسٞبی ٚسٚدی  ٚخشٚری تشیبط ثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای عشاحی ؿ٘ٛذ تب ػجٛس ثشا٘ىبسد  ٚكٙذِی چشخذاس اص
آٖ ٞب ث ٝساحتی ٕٔىٗ ثبؿذ.


فضبی داخّی تشیبط ثبیذ ث ٝا٘ذاص ٜای ٚػؼت داؿت ٝثبؿذ و ٝیه ٔیض ،د ٚكٙذِی  ٚیه ثشا٘ىبسد یب
كٙذِی چشخذاس ،ث ٝساحتی دس آٖ اػتمشاس یبثٙذ.

 فضبی ایٗ ٚاحذ ثش اػبع ثبفت رٕؼیتی ٔشارؼ ٝوٙٙذٕٔ ٜىٗ اػت تغییش وٙذ .اٌش تؼذاد ثیٕبساٖ اعفبَ
ثبالػت ،ثبیذ فضبی وبفی ثشای تخت ٔؼبی ٝٙاعفبَ  ٚتؼجی ٝتشاصٚی ٘ٛصاداٖ دس٘ظش ٌشفت ٝؿٛد.


اٌش ثشای ٔؼتٙذ ػبصی  ٚا٘تمبَ اعالػبت لشاس اػت اص سایب٘ ٝاػتفبد ٜؿٛد ،ثبیذ فضبی ٔٙبػت ثشای ٔیض
سایب٘ ٝدس ٘ظش ٌشفت.



ثٙٔ ٝظٛس وٙتشَ ػف٘ٛت ،ثبیذ دس داخُ یب ٔزبٚست اتبق تشیبط یه دػتـٛیی عشاحی ٌشدد.

 اٌش اخز ثؼضی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب یب ا٘زبْ ثشخی دسٔبٖ ٞبی ػبدٔ ٜخُ وٕپشع یخ ثشای اػیت ٞبی ا٘ذاْ ٘یض
رضء ٚظبیف تشیبط تؼشیف ؿذ ٜاػت ،ثبیذ فضبیی ثشای ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ٚ ٚػبیُ دسٔب٘ی ٔشثٛعٝ
فشا ٓٞآیذ.
 ثٟتش اػت ٚسٚدی ٔزضا ثشای ٞذایت ثیٕبساٖ ٔٙتمُ ؿذ ٜتٛػظ آٔجٛال٘غ ٞب عشاحی ؿٛد تب ثذیٗ
ٚػیٌّ ٝشدؽ وبس ثیٕبساٖ ثب ػِٟٛت ثیـتشی ا٘زبْ ٌیشد.
 دس كٛست ِض ْٚثبیذ لجُ اص اتبق تشیبط اتبق آِٛدٌی صدایی لشاس ٌیشد  ٚیب فضبی تشیبط استجبط ٔزضایی ثب
اتبق آِٛدٌی صدایی داؿت ٝثبؿذ تب دس كٛست ٔـبٞذٞ ٜش ٌ ٝ٘ٛآِٛدٌی اص ٚسٚد ثیٕبس ث ٝثخؾ اٚسطا٘غ
پیـٍیشی ؿذ ٚ ٜا٘زبْ الذأبت تشیبط  ٚدسٔبٖ دس ٚاحذی رذا  ٚایض ِٝٚادأ ٝداسد.
 ث ٝػّت ایٗ و ٝپشػٍٟ٘ ُٙجب٘ی دس ٚسٚدی ثیٕبسػتبٖ لشاس داس٘ذ آٔٛصؽ ٞبی الصْ  ٚفش ًٙٞػبصی
فشایٙذ تشیبط دس اٚسطا٘غ ثبیذ كٛست پزیشد .چشا و ٝدیذ ٜؿذ ٜاسربػبت ٘ب ٔٙبػت ایٗ ٌش ٜٚثبػج
ٔـىالت لب٘٘ٛی  ٚدسٔب٘ی ثشای ثیٕبساٖ  ٚثیٕبسػتبٖ ؿذ ٜاػت.
٘ لت ػالئٓ سإٙٞب اص ٚسٚدی ثیٕبسػتبٖ تب ٔحُ تشیبط رٟت دػتشػی آػبٖ ٔشارؼ ٝوٙٙذٌبٖ ضشٚسی
اػت.
 پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ثٙٔ ٝظٛس ایزبد أٙیت ثیـتشٚ ،سٚدی  ٚخشٚری تشیبط تٛػظ دٚسثیٗ وٙتشَ ؿٛد.
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تریبش:

ٚ ػبیُ ٔٛسد ٘یبص دس ٚاحذ تشیبط ث ٝا٘تظبسات ٔشوض اص ایٗ ٚاحذ ثؼتٍی داسد .دسػت اػت ؤ ٝحُ اتبق
تشیبط ثبیذ دس ٔزبٚست اتبق احیب ثبؿذِٚ ،ی ثبیذ أىب٘بت ثشلشاسی ساٛٞ ٜایی  ٚتٟٛی ٝوٕىی  ٚثشلشاسی
ٌشدؽ خ ٖٛدس ایٗ فضب ٔٛرٛد ثبؿذ.
 ثٟتش اػت تؼذادی كٙذِی چشخذاس ثشا٘ىبسد دس ٘ضدیىی اتبق تشیبط ،رذای اص ثشا٘ىبسدٞبی ٔٛرٛد دس
ٚسٚدی ثخؾ ،دس٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜثبؿذ .ػبیش ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص دس رذ َٚصیش آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
ِیؼت پیـٟٙبدی حذالُ تزٟیضات اتبق تشیبط*
پبِغ اوؼی ٔتش

ٌبص اػتشیُ  ٚغیش اػتشیُ

ٌّٛؤٛتش

ثب٘ذ  ٚچؼت پب٘ؼٕبٖ

تشٔٔٛتش

آتُ آٔبدٜ

دػتٍب ٜفـبس ػٙذ

وٛالسٌشد٘ی

اتٛػىٛح

ثؼتٞ ٝبی ٔخلٛف یخ

آثؼالً٘

آ٘ظیٛوت  ٚاثضاس سي ٌیشی

تیغ رشاحی  ٚلیچی ثشای ثشیذٖ ثب٘ذ ... ٚ

ٔحّ َٛػبِیٗ

دػتٍب ٜػبوـٗ

ٔحّ َٛثتبدیٗ

وپؼ َٛاوؼیظٖ ٔ ٚب٘ٔٛتش ٔشثٛعٝ

دػتىؾ ٔؼبیٝٙ

ٔبػه  ٚآٔجٛثً

ٔبػه  ٚػیٙه ٔحبفظ

ٚ Airwayػبیش ٚػبیُ حٕبیت ساٛٞ ٜایی

اثضاس دفغ ػش ػٛصٖ

ّٔضٔٚبت حجت اعالػبت

ػبیش ّٔضٔٚبت اداسی

تّفٗ
*تٛر :ٝدس ٔشاوض داسای ثیٕبساٖ خبف  ٚیب ته تخللی ،اػتفبد ٜاص ّٔضٔٚبت ٔٛسد ٘یبص ،ثٙب ثٝ
كالحذیذ وبسٌش ٜٚتشیبط ٔشوض دسٔب٘ی ،لبثُ افضایؾ خٛاٞذ ثٛد.
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اطالعبت:

 یىی اص ارضای ثؼیبس ضشٚسی دس ٚاحذ تشیبطٚ ،رٛد ػبٔب٘ٙٔ ٝبػت حجت اعالػبت ثیٕبساٖ اػت .سٚؽ
حجت اعالػبت چ ٝث ٝكٛست دػتی  ٚچ ٝث ٝكٛست سایب٘ ٝای  ،ثشاػبع ؿشایظ  ٚأىب٘بت ٔشوض
دسٔب٘ی ثبیذ اص پیؾ عشاحی ؿذ ٜثبؿذ.
 ثٟتش اػت فشٔی عشاحی ؿٛد و ٝثیـتش اعالػبت ث ٝكٛست چه ِیؼت دس آٖ ػالٔت ٌزاسی ؿٛد ٚ
دس ػیٗ حبَ ثخـی ثشای حجت سٚایت ٌ ٝ٘ٛثشخی اعالػبت دس آٖ ٌٙزب٘ذ ٜؿذ ٜثبؿذ.
ٕٞ چٙیٗ ثبیذ ث ٝوٕه دفبتش یب فبیُ ٞبی سایب٘ ٝای ،ث ٝثبیٍب٘ی اعالػبت ٔشارؼبٖ دس ٚاحذ تشیبط
پشداخت .ثؼیبس ضشٚسی اػت و ٝدس عشاحی ػبٔب٘ ٝتشیبط ،ثٔ ٝؼأِ ٝحجت صٔبٖ ٚسٚد ثیٕبساٖ  ٚصٔبٖ
اسربع آ٘بٖ ث ٝفضبی دسٔبٖ یب اتبق ٚیضیت پضؿه تٛر ٝوبفی ٔجزٌ َٚشدد.
 حذالُ اعالػبت ٔٛسد ٘یبص و ٝثبیذ دس ٚاحذ تشیبط حجت ؿٛد ،دس رذ َٚصیش خالك ٝؿذ ٜاػت:
حذالُ اعالػبت ٔٛسد ٘یبص ثشای حجت دس فشْ تشیبط  ٚدفبتش ٔشثٛط ث ٝحجت
ثیٕبس
تبسیخ  ٚػبػت ٚسٚد ثیٕبس ثٚ ٝاحذ تشیبط
ػّت ٔشارؼ ٚ ٝؿىبیت اكّی ثیٕبس
٘تبیذ ٔؼبیٙبت  ٚاسصیبثی اِٚی* ٝ
ػغح تشیبط یب اِٛٚیت ثیٕبس
تبسیخ  ٚػبػت تؼییٗ تىّیف ثیٕبس

( ثیٕبس دس چ ٝصٔب٘ی ث ٝوذاْ لؼٕت ٔشارؼٕ٘ ٝبیذ )

٘بْ فشد ٔؼؤ َٚتشیبط
* دس سٚؽ تشیبط  ESIحجت ػالیٓ حیبتی در واحذ تریبش  ،تٟٙب ثشای ثیٕبساٖ ػغح  3 ٚ 2اِضأی اػت .حجت ػالئٓ
حیبتی ثشای ثیٕبساٖ ػغح  1در واحذ احيبء ثبیذ كٛست ٌیشد .ثشای ثیٕبساٖ ػغح  5 ٚ 4اسصیبثی ػالئٓ حیبتی وبٔال
ٔٙتفی ٘یؼت ثّى ٝدس كٛست ٘یبص ثبیذ حجت ٌشدد.

ٕ٘ ٝ٘ٛفشْ تشیبط پیـٟٙبدی ث ٝپیٛػت  ٚدس عی رّؼبت وبسٌبٞی تٛصیغ خٛاٞذؿذ.
ٚ لتی أىبٖ حجت اعالػبت ٔشثٛط ث ٝآدسع ،ؿٕبس ٜتّفٗ ثیٕبس  ... ٚدس پزیشؽ ٚرٛد داسدٙٔ ،غمی
٘یؼت ثب ٔح َٛوشدٖ ایٗ وبسٛٔ ،رت اتالف صٔبٖ دس ٚاحذ تشیبط ؿٛیٓ.
ٕٔ ىٗ اػت دس یه اٚسطا٘غ تؼذاد فضبٞبی دسٔب٘ی ثب دػت ٝثٙذی  5ػغحی ثیٕبساٖ ٔؼبدَ ٘جبؿذِ .زا
ثیٕبساٖ یه ػغح ٕٔىٗ اػت ث ٝد ٚلؼٕت ٔختّف اسربع ؿ٘ٛذ یب ثشػىغٔ .خالً ٕٔىٗ اػت ثیٕبساٖ
ػغح یه اٌش تشٔٚبیی ثبؿٙذ ،ث ٝاتبق تشٔٚب  ٚاٌش ثب ایؼت لّجی تٙفؼی آٚسد ٜؿذ ٜثبؿٙذ ،ث ٝاتبق احیب
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ٔٙتمُ ؿ٘ٛذ .دسحبِت دیٍش ،اوخش ٔٛالغ ،فضبٞبی دسٔب٘ی وٕتش اص دػتٞ ٝبی عجم ٝثٙذی تشیبط ٞؼتٙذ ٚ
ٔخالً ٕٔىٗ اػت ثیٕبساٖ ػغح یه  ٚد ٚثٙب ث ٝتلٕیٓ وٕیت ٝتشیبطٚ ،اسد اتبق احیب یب ٔٙغمٔ ٝشالجت ٞبی
ثحشا٘ی ؿ٘ٛذ .ثشای وبسوٙبٖ تشیبط ؿٙبخت ایٗ تمؼیٓ ثٙذی ٘ ٚح ٜٛاسربع ثیٕبساٖ اِضأی اػت.

 - 6ثخص هبي پطتيجبى و

هوکبر:

ػّٕىشد ٔغّٛة یه ٚاحذ تشیبط ث ٝعٛس وبُٔ ث٘ ٝح ٜٛی ٕٞىبسی ػٛأُ پـتیجبٖ دس ثخؾ اٚسطا٘غ ٚ
ٔشوض دسٔب٘ی ٔشثٛع ٝثؼتٍی داسد .ث ٝػجبست ثٟتش تٛلغ ػّٕىشد ٔٙبػت اص ٚاحذ تشیبط ،فمظ دس ػبیٝ
حٕبیت ٔٙبػت ایٗ ثخؾ ٞب ٔیؼش خٛاٞذ ؿذ.
 یىی اص ثخؾ ٞبی پـتیجبٖ ٚاحذ تشیبطٚ "،احذ ٔؼبی ٝٙػشپبیی یب  " Fast trackاػت .دس ایٗ ٚاحذ،
ثیٕبساٖ ثب ٔـىالت ػبد ٚ ٜغیش اٚسطا٘ؼی تش ،رذای اص ثیٕبسا٘ی ؤ ٝـىالت رذی تش  ٚیب اٚسطا٘ؼی
تشی داس٘ذ ،تٛػظ پضؿه ٔؼؤ َٚایٗ ثخؾ ٔٛسد ٔؼبی ٚ ٝٙدسٔبٖ لشاس ٌشفت ٝاص ثخؾ اٚسطا٘غ ٔشخق
ٔی ؿ٘ٛذ .دس كٛست تؼذد ثیٕبساٖ غیش اٚسطا٘ؼی ،ث ٝارجبس ثبیذ ثب تؼییٗ حك تمذْ ،ایٗ ثیٕبساٖ سا دس
اتبق ا٘تظبس ( )waiting roomتب ٚیضیت ثیٕبساٖ ثذ حبَ تشٙٔ ،تظش ٍ٘ب ٜداؿت.
 یىی اصٕٟٔتشیٗ ٔـىالت ٚاحذ تشیبط ،پبػخٍٛیی ث ٝػؤاالت ٔتٛٙػی اػت و ٝاستجبعی ثٚ ٝضؼیت
ثیٕبساٖ ٘ذاسدٔ .ب٘ٙذ پشػؾ دس ٔٛسد أىب٘بت ثیٕبسػتبٖ ،دػتـٛیی ،آصٔبیـٍب ،ٜكٙذٚقٚ ،احذ پزیشؽ،
ٔحُ ثؼتشی یه ثیٕبس یب پشػؾ دس ٔٛسد ثخؾ ٞبی دیٍش ثیٕبسػتبٖ .ثشای حُ ایٗ ٔـىُ دس اثتذا،
ٔی تٛاٖ ٚسٚدی ٞبی اٚسطا٘غ سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای عشاحی وشد و ٝفمظ ٔخلٛف تشدد ثیٕبس ،خب٘ٛادٚ ٜی ٚ
وبسوٙبٖ اٚسطا٘غ ثبؿذ .دس ػیٗ حبَ یىی اص الذأبتی ؤٕ ٝىٗ اػت دس حُ ایٗ ٔـىُ وبسٌـب ثبؿذ،
عشاحی ٚاحذ اعالػبت وبسآٔذ  ٚث ٝسٚص دس ٘ضدیىی ٚاحذ تشیبط ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ثخؾ ٞبی پـتیجبٖ
اػت.
ٚ احذٞبی دسٔبٍ٘بٞی فؼبَ ٍٕٞ ٚبْ ثب ثخؾ اٚسطا٘غ ،ث ٝػٛٙاٖ یه ٚاحذ پـتیجبٖ دیٍشدس خذٔت
سػب٘ی  ٚتٛصیغ ثیٕبساٖ غیش اٚسطا٘غ ٔشارؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخؾ اٚسطا٘غ ثؼیبس وٕه وٙٙذ ٜخٛاٙٞذ ثٛد.
اِجت ٝاعالع وبفی وبسوٙبٖ تشیبط اص ٔحُ ٘ ٚح ٜٛخذٔت سػب٘ی ٚاحذٞبی دسٔبٍ٘بٞی ،دس رّت سضبیت
ثیـتش ثیٕبساٖ ثؼیبس ٔؤحش اػت.

 حتی ثٟتش اػت وبسوٙبٖ تشیبط ِیؼتی اص ٔشاوض اسائ ٝخذٔبت ػالٔت ػٕٔٛی ٔخُ ٌشٞ ٜٚبی حٕبیت
وٙٙذ ٜاص ثیٕبساٖ ایذص ٔ ،ؼتبداٖ  ...ٚدس دػتشع داؿت ٝثبؿٙذ تب دس كٛست ٘یبص ث ٝسإٙٞبیی ثیٕبساٖ
ثپشداص٘ذ.

 دس كٛست ٚرٛد ؿىبیت اص ٚاحذ تشیبط ،تٛػظ ثیٕبس یب ٕٞشاٞبٖ ٚی ،ثبیذ اص لجُ ػبصٚوبس سػیذٌی ثٝ
ؿىبیبت ٔشارؼبٖ  ،عشاحی ؿذ ٚ ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای ث ٝاعالع ایـبٖ سػب٘ذ ٜؿٛد.
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تعبهالت:

 تحمك اٞذاف تشیبط ،تٟٙب ثب حضٛس فیضیىی دائٓ وبسوٙبٖ تشیبط دس ایٗ ٚاحذ ٔیؼش ٔی ؿٛد .ثشای ٘یُ
ث ٝایٗ ٔملٛد ،الصْ اػت ٚاحذ تشیبط ٔزٟض ثٚ ٝػبیُ استجبعی ٔٙبػجی ثبؿذ تب وبسوٙبٖ آٖ ثذٖٚ
تشن ایٗ ٚاحذ ثتٛا٘ٙذ ث ٝػشػت ثب لؼٕت ٞبی ٔختّف ثخؾ اٚسطا٘غ استجبط ثشلشاس وٙٙذ.
 یه دػتٍب ٜتّفٗ (ثٟتش اػت داسای حبفظ ٝثبؿذ)  ٚیه خظ تّفٗ داخّی ٔزضا ثشای تؼٟیُ
استجبعبت ضشٚسی اػت.
 ثشای تؼٟیُ استجبعبت دس ٚ ٖٚثش ٖٚثخـی ِیؼتی اص ؿٕبسٞ ٜبی ٔٛسد ِض ْٚسا ٔیتٛاٖ ث ٝدیٛاس اتبق
تشیبط ٘لت وشد یب دس حبفظ ٝسایب٘ ٝیب تّفٗ حفظ ٕ٘ٛد.
ٚ رٛد صً٘ "اػالْ خغش" دس داخُ اتبق تشیبط ٘ ٚضدیه ثٔ ٝیض پشػتبس تشیبط ٔ ٚشتجظ ثٚ ٝاحذ
ا٘تظبٔبت ،ثٙٔ ٝظٛس ٞـذاس  ٚفشاخٛاٖ فٛسی ث ٝوبسوٙبٖ أٙیتی اص ارضای ضشٚسی ٚاحذ تشیبط ٔی
ثبؿذ .ایٗ لؼٕت دس ثخؾ أٙیتی ٘یض تٛضیح داد ٜؿذ ٜاػت.
 اص عشفی وبسٌش ٜٚتشیبطثبیذ ٘ح ٜٛاستجبط ػبیش ٚاحذ ٞب  ٚثخؾ ٞبی ثیٕبسػتبٖ یب خبسد ثیٕبسػتب٘ی
ثب ایٗ ٚاحذ سا ٔـخق وٙذ .خلٛكبً ایٗ و ٝدس ٍٙٞبْ ثشٚص ثحشاٖ  ٚثالیبٚ ،احذ تشیبط یىی اص
اسوبٖ ٔ ٟٓپبػخ ث ٝحٛادث ٔی ثبؿذ.

- 8ارزیبثی و پبیص سبهبنه

تریبش:

سٚؽ ٞبی ٔختّفی ثشای اسصیبثی ػّٕىشد ٚاحذ تشیبط ٚرٛد داسدٔ" .غبِؼبت صٔبٖ ػٙزی " ،یىی اص
اثضاسٞبی وبسآٔذ ثشای اسصیبثی ػّٕىشد  ٚاحشثخـی ػبٔب٘ ٝتشیبط اػت .ػٙزؾ صٔبٖ ٚسٚد ثیٕبس ث ٝثخؾ
اٚسطا٘غ تب صٔبٖ ٚسٚد ث ٝاتبق دسٔبٖ ،ا٘ذاصٌ ٜیشی صٔبٖ ٚسٚد ثیٕبس ث ٝاتبق دسٔبٖ تب صٔبٖ اسصیبثی تٛػظ
پضؿه ،حجت وُ ٔذت البٔت ثیٕبس دس ثخؾ اٚسطا٘غ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔذت صٔب٘ی و ٝرٛاة آصٔبیـبت یب ػبیش
الذأبت پبساوّیٙیه آٔبدٔ ٜی ؿٛد ،اص رّٕ ٝایٗ ٔٛاسد ٞؼتٙذ.
" اسصیبثی ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ثیٕبساٖ " یىی اص ا٘ٛاع ٔغبِؼبت ثشسػی ػّٕىشد تشیبط اػت .خلٛكبً اٌش
فشْ ٞبی ٔشثٛع ٝعی چٙذ سٚص ا َٚپغ اص تشخیق ،تٛػظ ثیٕبس یب ٕٞشاٞبٖ ٚی تىٕیُ ٌشد٘ذٚ ،ػیّٝ
ای وبسآٔذ دس ایٗ ٔؼیش خٛاٙٞذ ثٛد .سٚؽ ٔٙبػت ثشای عشاحی ایٗ ٔغبِؼبت ،تىٕیُ تلبدفی ایٗ فشْ
ٞب اػت .دس ضٕٗ دس عشاحی ایٗ فشْ ٞب ثبیذ  2یب  3ػؤاَ اختلبكی دس ٔٛسد ػّٕىشد ٚاحذ تشیبط
ٔب٘ٙذ ٔذت صٔبٖ ا٘تظبس ثیٕبس تب ٚیضیت دس ٚاحذ تشیبط ،چٍٍ٘ٛی سفتبس وبسوٙبٖ تشیبط  ٚیب پشػؾ دس
ٔٛسد إٞیت ایٗ و ٝا َٚپشػتبس ثیٕبساٖ سا ٚیضیت ٔی وٙذٌٙ ،زب٘ذ ٜؿٛد.
 پغ اص سا ٜا٘ذاصی ٚاحذ تشیبطٔ ،ی تٛاٖ ٔغبِؼبت ثؼیبسی دس ٔٛسد اسصیبثی ػّٕىشد ا٘زبْ داد .یىی اص
ثٟتشیٗ سٚؽ ٞب ،ثشسػی تلبدفی پش٘ٚذٞ ٜبی ثبیٍب٘ی ثخؾ اٚسطا٘غ ٔ ٚمبیؼ ٝتـخیق ٞبی ٟ٘بیی،
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٘تیز ٝدسٔب٘ی ثیٕبساٖ  ٚػغٛح تشیبط ثیٕبساٖ اػت .ثذیٗ تشتیت ٔی تٛاٖ دسیبفت چ ٝثیٕبسا٘ی "تشیبط ثٝ
ػغٛح پبییٗ " ٚیب" تشیبط ث ٝػغٛح ثبال" ؿذ ٜا٘ذ:
" تشیبط ث ٝػغٛح پبییٗ یب  "under triageیؼٙی ػذْ ؿٙبػبیی ثٛٔ ٝلغ ثیٕبسی و ٝثذ حبَ اػت ٚ
اختلبف اِٛٚیت ٞبی پبییٗ ثٚ ٝی .ایٗ ٚضؼیت ثبیذ دس حذالُ ثبؿذ.
 " تشیبط ث ٝػغٛح ثبال یب  "over triageیؼٙی اِٛٚیت دادٖ اؿتجب ٜث ٝثیٕبسی و ٝصیبد ثذحبَ ٘یؼت.
ٚضؼیت اخیش ثب ایزبد یه دسر ٝای اص أٙیتٚ ،ضؼیت ث٘ ٝؼجت ٔغّٛة تشی اػت.
 اِجت ٝتشیبط ث ٝػغٛح ثبال ٚظیف ٝاكّی تشیبط سا و ٝؿٙبػبیی ثیٕبساٖ ٔ ٚزشٚحیٗ ثذ حبَ  ٚوبٞؾ تشاوٓ
دس ثخؾ اٚسطا٘غ اػت ٔختُ ٔی وٙذ .وبسوٙبٖ تشیبط ٔی تٛا٘ٙذ ثب كشف سٚصا٘ 15 ٝتب  20دلیم ٝصٔبٖ
 ٚثبصٍ٘شی پش٘ٚذ ٜثیٕبسا٘ی و ٝسٚص لجُ تشیبط وشد ٜا٘ذ ٔ ٚـبٞذ ٜتـخیق ٞبی ٟ٘بیی ٘ ٚتبیذ دسٔب٘ی
آ٘بٖ ،لبدس خٛاٙٞذ ثٛد ث ٝاسصیبثی ػّٕىشد خٛد ثپشداص٘ذ .ایٗ یه سٚؽ ػشیغ  ٚاختلبكی ثشای خٛد
اسصیبثی  ٚاستمبی وبسوٙبٖ اػت.

گروه پبیص تریبش در ثيوبرستبى:

ٙٔ غمی اػت ٘ 2فش اص اػضبی وٕیت ٝتشیبط ثیٕبسػتبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٌش ٜٚپبیؾ تشیبط ا٘تخبة ؿ٘ٛذ .ایٗ افشاد
تشریحبً ثبیذ اص ٔذسػبٖ تشیبط  ٚ ESIدس غیش ایٗ كٛست ،اص پشػتبساٖ ثبػبثم ٝتشیبط

 ESIا٘تخبة

ؿ٘ٛذ.
 یىی اص ساٞىبسٞب ،پبیؾ تلبدفی تؼذادی پش٘ٚذ ٜاص پشػتبساٖ ٔختّف ،دس ؿیفت ٞبی ٔتفبٚت  ٚدس
سٚصٞبی ٔختّف ٞش ٞفت ٝاػت .تؼذاد فشْ ٞبی تشیبط ا٘تخبثی دس ػٔ ٝب ٝٞا َٚسا ٜا٘ذاصی تشیبط حذالُ
 10دسكذ  ٚػپغ اص ٔب ٜچٟبسْ ث ٝثؼذ حذالُ  5دسكذ وُ فشْ ٞب خٛاٞذ ثٛد .پغ اص ؿؾ ٔب ٜاَٚ
پغ اص سا ٜا٘ذاصی ،تؼذاد فشْ ٞبی ٔٛسد ثشسػی ٔی تٛا٘ذ ثب ٘ظش ٌش ٜٚتغییش ٕ٘بیذ.
ٌ ش ٜٚپبیؾ ،فشْ ٞب سا ثش اػبع اٍِٛسیتٓ تشیبط ثشسػی ٕ٘ٛد ٚ ٜپغ اص تٛافك ثؼُٕ آٔذ ٜثیٗ

 2فشد

پبیؾ وٙٙذ ،ٜػغح تشیبط ثیٕبس ٔـخق ؿذ ٚ ٜتشیبط ا٘زبْ ؿذ ٜپشػتبسی ثب آٖ ٔمبیؼٛٔ ٚ ٝاسد
تشیبطٞبی اؿتجبٔ ٜـخق ٔی ؿٛد.
ٛٔ اسد تشیبطٞبی ٘بٔٙبػت ،ث ٝعٛس فشدی ث ٝپشػتبساٖ فیذثه دادٔ ٜی ؿٛد.
 دسكٛستی وٛٔ ٝاسد تشیبطٞبی ٘بٔٙبػت ٔبٞب٘ ٝثیؾ اص  20دسكذ ٌضاسؽ ؿٛد ،ثبیذ وبسٌب ٜثبصآٔٛصی
رٟت وبسوٙبٖ تشیبط ثشٌضاس ؿٛد.
 ثشسػی كحت تشیبط دس تٕبْ ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ داسای ٚاحذ تشیبط ،الصْ  ٚضشٚسی اػت.
 ثشسػی ؿبخق ٞبی ویفی دیٍش تشیبط ٘یض رٟت ثٟجٛد اسائ ٝخذٔبت ث ٝوبس خٛاٙٞذ آٔذ:
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 تٛصیغ ػغٛح ٔختّف تشیبط دس ثیٕبساٖ ٔشارؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخؾ اٚسطا٘غ ثغٛس ٔبٞب٘ٔ ٝحبػج٘ ٚ ٝتیزٝ
ثشای ثٟجٛد فشآیٙذٞب ثٔ ٝذیشیت ثخؾ ٌضاسؽ ؿٛدٔ .ذیشیت ثخؾ ثش اػبع ایٗ اعالػبت ٔی تٛا٘ذ
ثش حؼت ٘یبص فضب ،تزٟیضات یب پشػ ُٙخٛد سا دس ثخؾ ٞبی ٔختّف اٚسطا٘غ تغییش دٞذ.
٘ تیزٟ٘ ٝبیی ٔ ٚیضاٖ ٔب٘ذٌبسی ٞش ثیٕبس تشیبط ؿذ ٜدس ثخؾ اٚسطا٘غ ثش حؼت ػغح تشیبط ٔـخق
ؿذ ٚ ٜثغٛس ٔبٞبٌ٘ ٝضاسؽ ؿٛد.
 پغ اص ػٙزؾ ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ثیٕبساٖ تشیبط ؿذ ،ٜتالؽ دس رٟت ثٟجٛد سضبیتٕٙذی ا٘زبْ ٌیشد.
ٔؼٕٛالً ثب استمبی ویفی ٟٔبست ٞبی استجبعی وبسوٙبٖ تشیبطٔ ،ی تٛاٖ ث ٝایٗ ٔ ٟٓدػت یبفت.
 صٔبٖ ػٙزی ثشای ٚیضیت ثیٕبساٖ تٛػظ پضؿه اص صٔبٖ ا٘زبْ تشیبط  ٚاكالح ػبختبس اٚسطا٘غ دس
كٛست ٘یبص

- 9اهنيت و

حفبظت:

 سفتبس خـ٘ٛت آٔیض ػّی ٝوبسٔٙذاٖ ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚیب ثیٕبساٖ ،حضٛس ٘یشٞٚبی أٙیتی ٚسصیذٚ ٜ
آٔٛصؽ دیذ ٜسا دس ثخؾ اٚسطا٘غ ضشٚسی ٔی وٙذٚ .احذ تشیبط دس ٘ضدیه تشیٗ ٔحُ ثٚ ٝسٚدی
اٚسطا٘غ لشاس داسد  ٚوبسوٙبٖ تشیبط ثبتٛر ٝث ٝفشآیٙذ تشیبط ،دس خظ ا َٚتٕبع ثیٕبس ٞؼتٙذ .یىی اص
ٕٟٔتشیٗ ٚاحذٞبی پـتیجبٖ دس ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غٚ ،احذ ا٘تظبٔبت یب أٙیت اػت.ایٗ ٚاحذ ثبیذ دس
تٕبْ ػبػبت ؿجب٘ ٝسٚص ث ٝدلت ،ثب ػبٔب٘ٞ ٝبی أٙیتی ٔٙبػت ثٔ ٝشالجت اص ٚسٚدی ٞبی ثیٕبسػتبٖ
ؿبُٔ ٚسٚدی ٞبی اكّی ٚ ٚسٚدی ٞبی وبسوٙبٖ ثپشداص٘ذٚ .سٚد ثیٕبساٖ ٕٞ ٚشاٞبٖ ٍ٘شاٖ ٔ ٚضغشة
ث ٝاٚسطا٘غٕٔ ،ىٗ اػت ثب سفتبسٞبی پشخبؿٍشا٘ ٝآ٘بٖ ٕٞشا ٜؿٛد  ٚحضٛس ثٛٔ ٝلغ وبسوٙبٖ أٙیتی
آٔٛصؽ دیذ ،ٜدس وبٞؾ چٙیٗ ٔٛاسدی وٕه وٙٙذ ٜاػت.
 وبسوٙبٖ ٚاحذ ا٘تظبٔبت ثبیذ دس كٛست ثشٚص ٔـىُ ،ثتٛا٘ٙذ ث ٝػشػت دس ٔحُ حبضش ؿ٘ٛذ .حتی ٔی
تٛاٖ یه ٔشوض فشٔب٘ذٞی دس ٔزبٚست ثخؾ اٚسطا٘غ عشاحی وشد و ٝدس آٖ وبسوٙبٖ ٚاحذ ا٘تظبٔبت ،ثٝ
وٕه ػبٔب٘ٞ ٝبی ٔذاسثؼت ،ٝلبدس ثبؿٙذ تٕبْ لؼٕت ٞب سا پبیؾ وٙٙذٕٞ .چٙیٗ ثٟتش اػت تزٟیضات
ٔتٛٙػی ٔب٘ٙذ " وّیذ صً٘ خغش" دس اتبق تشیبط ٘لت وشد و ٝدس كٛست ثشٚص ٔـىُ ،پشػتبس تشیبط ثب
اػتفبد ٜاص آٖٔ ،أٔٛساٖ سا ٔغّغ ٕ٘بیذ.
 حضٛس آؿىبس ٔأٔٛساٖ أٙیتی دس ثخؾ اٚسطا٘غ ،ثشای ثیٕبساٖ  ٚػبیش ٔشارؼبٖ ،ػالٔت ٞـذاسی اػت
و ٝثیـتش ٔشالت سفتبس خٛد ثبؿٙذٌ .بٞی فمظ اػتفبد ٜاص ٕٞیٗ تشفٙذ ،دس وٙتشَ ٘ظٓ ٕٔ ٚب٘ؼت اص ثشٚص
آؿٛة دس ثخؾ اٚسطا٘غ ،ثؼیبس ٔؤحش اػت.


اِجت ٝضشٚسی اػت آٔٛصؽ ٞبی الصْ دس صٔی ٝٙؿٙبػبیی  ٚوٙتشَ سفتبسٞبی پشخبؿٍشا٘ ٝثٔ ٝأٔٛساٖ
أٙیتی داد ٜؿٛد تب ثشٚص ایٗ ٔٛاسد ث ٝحذالُ ثشػذ .دس ثؼیبسی اص اٚلبت ث ٝوٕه پیبْ ٞبی والٔی  ٚغیش
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والٔی حتی ثذ ٖٚثشخٛسد فیضیىیٔ ،ی تٛاٖ ث ٝعشص ٔؤحشی اص آػیت ث ٝوبسوٙبٖ  ٚیب ثیٕبساٖ دیٍش
پیـٍیشی وشد  ٚاص ٔیضاٖ آٖ وبػت.
 یه سا ٜثشلشاسی أٙیت دس اتبق تشیبط ،عشاحی ٔٙبػت فضبی فیضیىی ٔ ٚجّٕبٖ ایٗ ٚاحذ اػت .ؿىُ
لشاس ٌیشی ٔیض  ٚكٙذِی ٞب ٔی تٛا٘ذ ث ٝكٛستی ثبؿذ ؤ ٝیض ث ٝػٛٙاٖ یه ػذ دس ثشاثش سفتبس
پشخبؿٍشا٘٘ ٝبٌٟب٘ی ػُٕ وٙذٔ .غّٛة اػت ثشای آٖ ٔشاوضی و ٝیه اتبق رذاٌب٘ ٝثشای تشیبط داس٘ذ
یه سا ٜخشٚد ػشیغ تؼجی ٝؿٛد .ثٟتش اػت و ٝیه دس ثبص ؿذ٘ی س ٚث ٝخبسد و ٝلفُ ٘یؼت دس ٔمبثُ
دس ٚسٚدی اتبق تشیبط ٘لت ؿٛد تب لجُ اص ػجٛس ثیٕبس پشخبؿٍش اص ٔمبثُ ٔیض ،پشػتبس تشیبط فشكت
وبفی ثشای خشٚد داؿت ٝثبؿذ.

 - 10کبرگروه هبي تریبش ثيوبرستبنی:
الف -کبرگروه کطوري تریبش ثيوبرستبنی
وبسٌش ٜٚوـٛسی تشیبط ثیٕبسػتب٘ی ،دس ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ ٚصاست ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی
تحت ػشپشػتی سییغ اٚسطا٘غ وـٛس تـىیُ ؿذ ٜاػت .ایٗ وبسٌش ٜٚداسای یه ٞؼتٔ ٝذیشیت  ٚػٝ
وبسٌشٔ ٜٚزضا ٔی ثبؿذ.

 اعضبي هسته هذیریت ایٗ وبسٌش ٜٚؿبُٔ افشاد صیشاػت:
- 1سییغ ٔشوض ٔذیشیت حٛادث  ٚفٛسیت ٞبی پضؿىی وـٛس
- 2سییغ اداس ٜی اٚسطا٘غ ثیٕبسػتب٘ی ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی
ٕ٘- 3بیٙذٌبٖ ػ ٝوبسٌش ٜٚصیشٔزٕٛػ ٝوبسٌش ٜٚوـٛسی
ٔ- 4ـبٚس ٚصیش دس أٛس پشػتبسی ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی یب ٕ٘بیٙذ ٜایـبٖ
- 5اػضبی ٔٙتخت ٞیأت ػّٕی عت اٚسطا٘غ
- 6سییغ ا٘زٕٗ پشػتبسی ایشاٖ
ٔ- 7ؼب ٖٚآٔٛصؽ ا٘زٕٗ پشػتبسی ایشاٖ
- 8وبسؿٙبع تشیبط اداس ٜاٚسطا٘غ ثیٕبسػتب٘ی ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ
پضؿىی
 وبسٌشٞ ٜٚبی صیش ٔزٕٛػ ٝوبسٌش ٜٚوـٛسی ػجبستٙذاص:
- 1وبس ٌش ٜٚآٔٛصؽ
- 2وبس ٌش ٜٚارشایی
- 3وبس ٌش ٜٚپبیؾ  ٚپظٞٚؾ
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ؿشح ٚظبیف ٞؼتٔ ٝذیشیت وبسٌش ٜٚوـٛسی تشیبط ثیٕبسػتب٘ی:
- 1استجبعبت ثبالدػتی دسٚ ٖٚصاست
- 2اعالع سػب٘ی ػٕٔٛی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب ػبیش ٟ٘بدٞب
٘- 3ظبست ثش ػّٕىشد ٕٞ ٚب ًٙٞوشدٖ وبسٌشٞ ٜٚبی ػٌ ٝب٘ٝ
- 4أتٔیٗ  ٚتخلیق ثٛدرٝ
صؿىی وـٛس
- 5ػیبػت ٌزاسی والٖ  ٚاػالْ ث ٝدا٘ـٍب ٜعِ ْٛح
- 6اسائ ٝؿشح ٚظبیف ٞش یه اص وبسٌشٞ ٜٚبی ػٌ ٝب٘ٝ
- 7اسائ ٝثش٘بٔ ٝصٔبٖ ثٙذی ؿذٔ ٜـخق ثشای ٞش وبسٌشٜٚ
- 8اسائٌ ٝضاسؽ ػّٕىشد ث ٝكٛست دٚس ٜای ٔ 6ب ٝٞثٔ ٝؼب٘ٚت دسٔبٖ ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ ٚ
آٔٛصؽ پضؿىی

 اعضبي کبرگروه آهوزش کطوري:
اػضبی ٞیبت ػّٕی پشػتبسی  ٚعت اٚسطا٘غ  ٚوبسؿٙبػبٖ آٔٛصؿی ٔذػ ٛحؼت ٔٛسد
ٚظبیف:
- 1ارشای ػیبػت ٞبی ٞؼتٔ ٝذیشیت
س٘بٔ ٝربٔغ ٚثؼت ٝآٔٛصؿی رٟت آٔٛصؽ پبیؾ  ٚارشای تشیبط
- 2تٟی ٝة
- 3ثشٌضاسی دٚس ٜتشثیت ٔذسع تشیبط رٟت لغت ٞبی ٌ٘ ٝب٘ ٝوـٛسی ثشای حذالُ یىلذ  ٚؿلت
٘فش ٌٚضیٙؾ حذٚد یىلذ ٘فش ٔشثی حبئض ؿشایظ  ٚاسائٔ ٝزٛص تذسیغ ث ٝایـبٖ
٘- 4ظبست ثش حؼٗ ارشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی تٛػظ ٔذسػبٖ دس ػشاػش وـٛس ثب ا٘زبْ ثبصدیذٞبی
ٔیذا٘ی اص ثؼضی والع ٞب ،ثشٌضاسی أتحبٖ  ٚاخز ٌضاسؿبت ٔشثٛعٝ
- 5اسائ ٝثش٘بٔٞ ٝبی اكالحی  ٚثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ٔذا ْٚتشیبط ثیٕبسػتب٘ی دس وـٛس

 اعضبي کبرگروه اجرایی:
ٞیت ػّٕی عت اٚسطا٘غ  ٚپشػتبسی ٔ ،ؼب٘ٚیٗ دسٔبٖ لغت ٞبی ٔٙتخت ،وبسؿٙبػبٖ ٔذػٛ
اػضبی أ
(پشػّٙی ٚتزٟیضات) حؼت ٔٛسد
ٚظبیف:
- 1ارشای ػیبػت ٞبی ٞؼتٔ ٝذیشیت
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- 2تٟی ٝتذٚیٗ دػتٛساِؼُٕ سا ٜا٘ذاصی تشیبط ثیٕبسػتب٘ی
- 3تٟی ٝدػتٛساِؼُٕ رٟت صیش ػبخت ٞبی ٘شْ افضاسی  ٚػخت افضاسی (فضبی فیضیىی  ،تزٟیضات،
وبسوٙبٖٔ ،ؼتٙذ ػبصی ،أتٔیٗ أٙیت ،استجبعبت)... ،
ٕٞ- 4بٍٙٞی ٘ ٚظبست ثش ارشای ٔشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝی اػتمشاس تشیبط دس ٔشاوض ثیٕبسػتب٘ی

اص عشیك

ثبصدیذٞبی ٔیذا٘ی  ٚاخز ٌضاسؽ وبس
ٔؼب ٖ ٖٚدسٔبٖ دا٘ـٍبٞ ٜبی ػّ ْٛپضؿىی وـٛس دس
ا
- 5اسائ ٝثبصخٛسد  ٚدس كٛست ِضٔ ْٚـبٚس ٜثٝ
خلٛف اػتمشاس
- 6اِحبق تشیبط ّٔ ٚضٔٚبت آٖ ث ٝارضای اػتجبس ثخـی

 اػضبی وبسٌش ٜٚپبیؾ  ٚپظٞٚؾ:
ٞیت ػّٕی عت اٚسطا٘غ  ٚپشػتبسی ٕ٘ ،بیٙذٌبٖ ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ لغت ٞب ،وبسؿٙبػبٖ ٔذػٛ
اػضبی أ
حؼت ٔٛسد
ٚظبیف:
- 1تٟی ٝدػتٛس اِؼُٕ پبیؾ تشیبط
- 2پبیؾ ٔیذا٘ی تشیبط  ٚحضٛس فیضیىی  ٚاخز ٌضاسؿبت  ٚاسائ ٝی ثبصخٛسد ٘ؼجت ث ٝػّٕىشد تشیبط
دس ٔشاوض دا٘ـٍبٞی
- 3ا٘زبْ پظٞٚؾ،تزٕیغ ٔؼتٙذات  ٚاسائ٘ ٝتبیذ دس ٔحبفُ ػّٕی ثیٗ إِّّی
- 4اسائ ٝثبصخٛسد ٔ ٚـبٚس ٜدس كٛست ِضْٚ
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ة -کويته تریبش ثيوبرستبنی هعبونت درهبى دانطگبه هبي علوم پسضکی
 ایٗ وٕیتٔ ٝتـىُ اص اػضبی صیش ٔی ثبؿٙذ:
ٔ .1ؼب ٖٚدسٔبٖ یب ٔذیش دسٔبٖ دا٘ـٍبٜ
 .2سییغ دفتش أٛس پشػتبسی دا٘ـٍبٜ
 .3سییغ اداس٘ ٜظبست  ٚاسصؿیبثی  ٚیب ٕ٘بیٙذٚ ٜی
٘ 3-2 .4فشٔٙتخت اص پضؿىبٖ ؿبغُ دس اٚسطا٘غ (تشریحبً ٔتخللبٖ عت اٚسطا٘غ)
 .5وبسؿٙبع ٔؼئ َٛاٚسطا٘غ ثیٕبسػتب٘ی
٘ 2 .6فش ٔٙتخت اص ػش پشػتبساٖ ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ
ؿشح ٚظبیف وبسٌش ٜٚی تشیبط ثیٕبسػتب٘ی دا٘ـٍب ٜؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت :
 .1ا٘تخبة افشاد ؿشوت وٙٙذ ٜثشای ؿشوت دس وبسٌبٞ ٜبی وـٛسی تشثیت ٔذسع تشیبط
ٕٞ .2بٍٙٞی ثشای ؿشوت افشاد ثشٌضیذ ٜؿذ ٜدس وبسٌبٞ ٜبی تشثیت ٔذسع تشیبط
 .3تؼییٗ اِٛٚیت ِض ْٚسا ٜا٘ذاصی ػبٔب٘ ٝتشیبط ثیٕبسػتب٘ی ثیٗ ثیٕبسػتبٖ ٞبی تبثؼ ٝی دا٘ـٍبٜ
ٕٞ .4بٍٙٞی رٟت تـىیُ وبسٌبٞ ٜبی تشیبط پشػتبسی دس ٔشاوض تبثؼ ٝعجك اِٛٚیت
٘ .5ظبست ثش آٔٛصؽ پشػتبساٖ تشیبط اص عشیك اخز ٌضاسؿبت ،ثشٌضاسی آصٔٞ ٖٛب  ٚثبصدیذ ٞبی ٔیذا٘ی
ٕٞ .6بٍٙٞی ٘ ٚظبست ثش ارشای ٔشحّ ٝثٔ ٝشحّ ٝی ػبٔب٘ ٝتشیبط دس ٔشاوض ثیٕبسػتب٘ی تبثؼ ٝی
دا٘ـٍبٜ
 .7ا٘زبْ ٕٞبٍٙٞی ٘ ٚظبست ثش ارشای كحیح تشیبط دس ٔشاوض ثیٕبسػتب٘ی ٔٛسد ٘ظش
 .8اخز ٌضاسؿبت  ٚاسائ ٝی ثبصخٛسد ٘ؼجت ث ٝػّٕىشد تشیبط دس ٔشاوض دا٘ـٍبٞی  ٚا٘ؼىبع آٖ ثٝ
وبسٌش ٜٚتشیبط وـٛسی
 .9تـىیُ رّؼبت ثب فٛاكُ حذالُ ٔ 6ب ٚ ٝٞاسائ ٝی ػّٕىشد ث ٝوبسٌش ٜٚتشیبط وـٛسی
ٕٞ .10بٍٙٞی رٟت ٌؼتشؽ آٔٛصؽ تشیبط پیؾ ثیٕبسػتب٘ی  ٚتشیبط دس ثالیب دس ٔشاحُ ثؼذی
 .11ا٘تخبة ٌش ٜٚپبیؾ تشیبط دس ٞش یه اص ثیٕبسػتبٖ ٞبی تحت پٛؿؾ «

٘ 2فش» (ٔشارؼ ٝؿٛد ثٝ

ٌش ٜٚپبیؾ تشیبط دس ثیٕبسػتبٖ)
هسئوليت هر گونه عذم هوبهنگی در ثخص تریبش ثيوبرستبنی اعن از عذم آهوزش پرسنل ،ثکبرگيري پرسنل غير هرتجط و یب عذم
نظبرت هنبست ثه عهذه هعبونت درهبى دانطگبه خواهذ ثود.
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ج -کبرگروه هبي تریبش ثيوبرستبنی در هراکس درهبنی
 اػضبی وبسٌشٞ ٜٚبی تشیبط دس ٔشاوض ثیٕبسػتب٘ی ػجبستٙذ اص:
 .1سییغ ثیٕبسػتبٖ  ٚیب ٕ٘بیٙذ ٜی ایـبٖ
 .2سییغ ثخؾ اٚسطا٘غ
 .3ػشپشػتبس ثخؾ اٚسطا٘غ
٘ 2 .4فش اص پضؿىبٖ ٔٙتخت ؿبغُ دس ثخؾ اٚسطا٘غ
 .5یىی اص ػٛپش ٚایضس ٞبی ػلش  ٚؿت ثیٕبسػتبٖ ( یب اٚسطا٘غ دس كٛست ٚرٛد ػٛپش ٚایضسٔؼتمُ
اٚسطا٘غ دس ؿیفت ػلش  ٚؿت) رٟت اعالع سػب٘ی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب ػبیش ػٛپشٚایضسٞب
ٔ .6ذیش ثیٕبسػتبٖ  ٚیب ٔتشٖٚ
 .7ػٛپشٚایضس آٔٛصؿی
Bed Manager .8

ؿشح ٚظبیف وبسٌشٞ ٜٚبی تشیبط دس ثیٕبسػتبٖ ٞب ث ٝؿشح صیش اػت:
ٕٞ .1بٍٙٞی  ٚثؼتش ػبصی ٔٙبػت ثشای ارشای تشیبط ثیٕبسػتب٘ی
 .2پیؾ ثیٙی فضبی فیضیىی  ٚتزٟیضات ٔٙبػت ثشای ارشای تشیبط  ٚپی ٌیشی رٟت آٔبد ٜػبصی آٖ
 .3تؼییٗ پشػتبساٖ ٔٙبػت رٟت ثىبس ٌیشی دس تشیبط
ٕٞ .4بٍٙٞی رٟت ا٘زبْ آٔٛصؽ پشػتبساٖ تشیبط
ٔ .5ؼشفی ػبٔب٘ ٝتشیبط ث ٝػبیش پشػٔ ُٙشتجظ ثش حؼت ٘یبص
٘ .6ظبست ثش ٘ح ٜٛی آٔٛصؽ پشػتبساٖ اص عشیك آصٔٞ ٖٛبی اػتب٘ذاسد  ٚاخز ٌضاسؿبت
 .7تؼییٗ ٘ح ٜٛی حجت اعالػبت تٛػظ پشػتبس تشیبط ٔ ٚـخق وشدٖ فشْ تشیبط ٔٙبػت
ٕٞ .8بٍٙٞی ٘ ٚظبست وبُٔ ثش ٘ح ٜٛی ارشای تشیبط اص عشیك اسصیبثی ٔٙظٓ
 .9تـىیُ رّؼبت ٔبٞب٘ ٝوبسٌش ٜٚتشیبط ٚاسائ ٝی ٌضاسؽ ػّٕىشد حذالُ ٞش ٔ 3ب ٜث ٝوبسٌش ٜٚی
تشیبط دا٘ـٍبٔ ٜشثٛعٝ
 .10ثشسػی ٔٛاسد خبف ٛٔ ٚا٘غ ارشای تشیبط  ٚاسائ ٝی سا ٜوبس ثب ٕٞبٍٙٞی وبسٌش ٜٚی تشیبط دا٘ـٍبٜ
ٕٞ .11بٍٙٞی ثب ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ رٟت آٔٛصؽ پشػٙٔ ُٙتخت تشیبط
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کبرگروه تریبش ثيوبرستبنی کطوري
تذٚیٗ دػتٛساِؼُٕ تشیبط وـٛسی  ٚثؼت ٝی آٔٛصؿی تشثیت ٔذسع تشیبط  ٚوبسٌبٞ ٜبی تشیبط
آٔٛصؽ ٔذسػبٖ تشیبط دس لغت ٞبی دا٘ـٍبٞی دس لبِت وبسٌبٞ ٜبی وـٛسی تشثیت ٔشثی
ٔؼشفی افشاد ٚارذ كالحیت رٟت ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی تشیبط ثیٕبسػتب٘ی ث ٝوبسٌشٞ ٜٚبی تشیبط دا٘ـٍبٞ ٜب
کويته تریبش ثيوبرستبنی دانطگبهی
تؼییٗ اِٛٚیت ثیٕبسػتبٖ ٞبی تبثؼٝ
تؼییٗ ٔ ٚؼشفی افشاد ٚارذ كالحیت رٟت ؿشوت دس وبسٌبٞ ٜبی تشثیت ٔذسع تشیبط
ٕٞبٍٙٞی  ٚپیٍیشی تـىیُ وبسٌشٞ ٜٚبی تشیبط ثیٕبسػتب٘ی
ٕٞبٍٙٞی رٟت ا٘زبْ ٔشاحُ ارشای تشیبط (آٔٛصؽ ،ارشا،اسصیبثی) دس ایٗ ثیٕبسػتبٟ٘ب اص عشیك وبسٌشٜٚ
تشیبط ثیٕبسػتب٘ی
کبرگروه تریبش ثيوبرستبنی هراکس درهبنی
ارشای ثش٘بٔ ٝی آٔٛصؽ پشػتبساٖ تشیبط ثب ٕٞبٍٙٞی وبسٌش ٜٚتشیبط دا٘ـٍب ٚ ٜثب اػتفبد ٜاص ٔذسػبٖ تشیبط
ثیٕبسػتب٘ی
ارشای ػبٔب٘ ٝتشیبط پشػتبسی ثب ٕٞبٍٙٞی  ٚوٕه ٔذسػبٖ تشیبط
اسصیبثی ػبٔب٘ ٝتشیبط ثب ٕٞبٍٙٞی  ٚوٕه ٔذسػبٖ تشیبط
اسائ ٝثبصخٛسد ث ٝپشػتبساٖ تشیبط ثب ٕٞبٍٙٞی  ٚوٕه ٔذسػبٖ تشیبط
ٌضاسؽ ٘ح ٜٛی ػّٕىشد ث ٝوبسٌش ٜٚتشیبط دا٘ـٍبٜ
اسائ ٝی ٘تبیذ ػّٕىشد ٌ ٚضاسؿبت وبسٌشٞ ٜٚبی ثیٕبسػتب٘ی ث ٝوبسٌشٞ ٜٚبی دا٘ـٍبٞی
ٌشدآٚسی ٌضاسؽ ٞبی ػّٕىشد دا٘ـٍبٞی تٛػظ وبسٌش ٜٚتشیبط وـٛسی
اسائ ٝثبصخٛسد ث ٝوبسٌش ٜٚتشیبط دا٘ـٍبٞی تٛػظ وبسٌش ٜٚتشیبط وـٛسی
اسائ ٝثبصخٛسد ث ٝوبسٌش ٜٚتشیبط ثیٕبسػتب٘ی تٛػظ وبسٌش ٜٚتشیبط دا٘ـٍبٞی
پبیؾ  ٚثشسػی تأحیش ارشای ػبٔب٘ ٝتشیبط ثش فشآیٙذ ٞبی ثیٕبسػتب٘ی تٛػظ وبسٌشٞ ٜٚبی وـٛسی ٚ
دا٘ـٍبٞی
اسائ ٚ ٝارشای ثش٘بٔٞ ٝبی اكالحی  ٚتىٕیّی پغ اص اػتمشاس اِٚی ٝی ػبٔب٘ ٝتشیبط تٛػظ وبسٌشٞ ٜٚبی
وـٛسی  ٚدا٘ـٍبٞی

گردش کبر طرح کطوري راه انذازي تریبش ثيوبرستبنی در ثخص هبي اورشانس
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نيروهبي حبهی ثراي راه انذازي تریبش:
ؿٙبػبیی ػٛأُ حبٔی ٍٕٞ ٚبْ ثب اٞذاف تشیبط ،یؼٙی ٘یشٞٚبی پـتیجبٖ ،ث ٝپیـجشد اٞذاف وبسٌشٜٚ
وٕه ٔی وٙذ .ایٗ ػٛأُ دس  4حٛص ٜاكّی خالكٔ ٝی ؿ٘ٛذ:
 .1حٕبیت ػّٕی  ٚدسٔب٘ی تٛػظ پضؿىبٖ  ٚػبیش وبسوٙبٖ ثبِیٙی  :یىی اص ٕٟٔتشیٗ اسوبٖ سا ٜا٘ذاصی
تشیبطٚ ،رٛد حٕبیت ػّٕی اص ػبٔب٘ ٝتشیبط اػت .ایٗ أش دس كٛستی أىبٖ پزیش اػت و ٝفشآیٙذ تشیبط
ث ٝؿىّی ػبصٔب٘ذٞی ؿذ ٚ ٜث ٝوٕه دػتٛساِؼُٕ ٞبی اص پیؾ عشاحی ؿذٔ ٜتٙبػت ثب ؿىبیت ٞبی
ثیٕبس ،ػالیٓ حیبتی ٔ ٚؼبیٙبت ثبِیٙی ،ثب دس ٘ظش داؿتٗ تـخیق ٞبی افتشالی خغش٘بوتش ،اص خغبٞبی
تـخیلی  ٚدسٔب٘ی دس ثخؾ اٚسطا٘غ ثىبٞذ.
 .2لٛا٘یٗ دِٚتی وبسآٔذ  :ضشٚست حٕبیت ٔٙغمی  ٚلبٕ٘ٙ٘ٛذ ٔشارغ لب٘٘ٛی  ٚارشایی اص وبسوٙبٖ تشیبط،
ثشای اسائ ٝثٟتش خذٔبت دسٔب٘ی ضشٚسی اػت .خلٛكبً ؤ ٝؼؤٚالٖ ٘ظبْ ػالٔت ،ث ٝد٘جبَ اسائ ٝدسٔبٖ
ٔٙبػت رٟت ثیٕبساٖ ثذحبَ  ٚاٚسطا٘ؼی ٞؼتٙذ.
 .3تؼشیغ ٌشدؽ وبس ثیٕبساٖ دس ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚافضایؾ سضبیتٕٙذی آ٘بٖ  :اػتفبد ٜاص یه ػبٔب٘ ٝتشیبط
وبسآٔذٛٔ ،رت تؼشیغ ٌشدؽ وبس ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚرّت سضبیت آ٘بٖ خٛاٞذؿذٞ .ذایت ٔٙغمی
ثیٕبساٖ ثٚ ٝاحذ ٔؼبی ٝٙػشپبیی یب ػبیش صیشٔزٕٛػٞ ٝبی تخللی یب حتی دس ٔٛاسد اص پیؾ عشاحی
ؿذ ،ٜدسخٛاػت ثشخی الذأبت پبساوّیٙیىی اص اتبق تشیبطٛٔ ،رت وبٞؾ صٔبٖ ا٘تظبس ثیٕبساٖ  ٚافضایؾ
سضبیتٕٙذی آ٘بٖ خٛاٞذ ؿذ .دس ضٕٗ ،یىی اص فٛایذ ػبٔب٘ ٝتشیبط ثٟجٛد سٚاثظ ػٕٔٛی ثخؾ اٚسطا٘غ
 ٚثیٕبساٖ اػت .ثشای ایٗ ٔٙظٛس ،وبسوٙبٖ تشیبط ثبیذ داسای ػغح ثبالیی اص ٟٔبست ٞبی استجبعی ثبؿٙذ.
ایٗ ٟٔبست ٞب ث ٝا٘ذاصٟٔ ٜبست ٞبی ثبِیٙی إٞیت داس٘ذ .وبسوٙبٖ تشیبط ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ ٘مغ ٝتٕبع ثیٗ
ثیٕبس ٔ ٚشوض دسٔب٘ی ،دس تؼییٗ ٍ٘شؽ ثیٕبس ٕٞ ٚشاٞبٖ ٚی ٘ؼجت ثٔ ٝشوض دسٔب٘ی ٘مؾ ثؼضایی ایفب ٔی
وٙٙذ .دسحبِی و ٝثشخٛسد اِٚی٘ ٝبٔٙبػت ٔٛرت ایزبد احؼبع ٔٙفی  ٚثذثیٙب٘ ٝدس ثیٕبس ٕٞ ٚشاٞبٖ ٚی
ٔی ؿٛد ،ثشخٛسد ٔٙبػت ٙٔ ٚغمی ثب آ٘بٖ ٔٛرت ایزبد تأحیش ٔخجت  ٚاحؼبع آسأؾ دس ثیٕبس ٚ
ٕٞشأبٖ  ٚدس٘تیز ٝتؼٟیُ ا٘زبْ ٚظیف ٝوبسوٙبٖ ػبیش لؼٕت ٞبی اٚسطا٘غ خٛاٞذؿذ .ا٘زبْ ثشخی
الذأبت ػبدٔ ٜب٘ٙذ پب٘ؼٕبٖ صخٓ یب ثشلشاسی وٕپشع ػشد ثبػج ٔی ؿٛد ثیٕبس احؼبع وٙذ وٛٔ ٝسد
تٛر ٝاػت .دس ٔٛاسدی  ٓٞو ٝؿىبیت فؼّی ثیٕبس ٘یبص ث ٝپب٘ؼٕبٖ یب آتُ ثٙذی ٘ذاسد ِٚی ثیٕبس ث ٝایٗ
دسٔبٖ ٞب اكشاس داسد ،وبسوٙبٖ تشیبط ٔی تٛا٘ٙذ دس ٔٛسد ٚضؼیت خٛة فـبسخ ٖٛثیٕبس یب ٘ذاؿتٗ تت
ثٚ ٝی اعالػبت ثذٙٞذ .دس ایٗ ٔٛالغ ،دس حبِی و ٝثیٕبساٖ دس ا٘تظبس ٔؼبی ٝٙتٛػظ پضؿه ٞؼتٙذ ،ایٗ
حغ ٔخجت سا داس٘ذ و ٝثب ٚرٛد آٖ و ٝاعالع دلیمی اص ٔـىُ خٛد ٘ذاس٘ذِٚ ،ی فـبس خ٘ٛـبٖ ٔٙبػت
اػت  ٚثب ا٘زبْ وٕپشع ػشد سٚی ػض ٛآػیت دیذ ،ٜاص ثذتش ؿذٖ ػبسض ،ٝپیـٍیشی ؿذ ٜاػت.
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 .4اٍ٘یضٞ ٜبی ٔبِی ثشای ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚثیٕبسػتبٖ ٔ :شاوضی و ٝخذٔبت ثخؾ ٞبی تخللی داخُ
ثیٕبسػتب٘ی ٔب٘ٙذ تلٛیشثشداسی  ٚآصٔبیـٍب ٜػشپبیی  ...ٚداس٘ذ ،ثب اسربع ٔٙبػت ثیٕبساٖ تٛػظ وبسوٙبٖ
تشیبط ،ػال ٜٚثش وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی دسٔب٘ی ثیٕبساٖٛٔ ،رت س٘ٚك ثخـیذٖ تٕبٔی ثخؾ ٞبی ثیٕبسػتبٖ،
اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص تزٟیضات  ٚوبسوٙبٖ ػبیش لؼٕت ٞب  ٚافضایؾ ٔٙبثغ ٔبِی ٔشاوض دسٔب٘ی خٛاٙٞذ ؿذ.

نيروهبي هبنع راه انذازي سبهبنه تریبش:
یىی اص الذأبت ٔ ٟٓوبسٌش ٜٚتشیبط ،ؿٙبػبیی ثٛٔ ٝلغ ٘یشٞٚبی ٔب٘غ سا ٜا٘ذاصی  ٚیب اكالح ػبٔب٘ ٝتشیبط
اػت .ؿٙبػبیی ثٛٔ ٝلغ ٔٛا٘ؼی و ٝاص سا ٜا٘ذاصی یه ػبٔب٘ ٝتشیبط وبسآٔذ رٌّٛیشی ٔی وٙٙذ ،ث ٝوبسٌشٜٚ
ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ و ٝاص لجُ ثشای ٔمبثّ ٝثب آٖ ٞب ثش٘بٔ ٝسیضی ٕ٘بیذ .دس اثتذای سا ٜا٘ذاصی ٚاحذ تشیبط،
اِٚیٗ ٔب٘غ ،وبسوٙبٖ ثخؾ اٚسطا٘غ ٞؼتٙذٕٔ .ىٗ اػت پضؿىبٖ ،پشػتبساٖ  ٚػبیش وبسوٙبٖ ثٔ ٝـىالت
ٔٛرٛد دس ثخؾ اػتمبد ٘ذاؿت ٝثبؿٙذِ .زا ضشٚسی اػت و ٝدس ٔٛسد ِض ْٚایزبد  ٚیب اكالح ػبٔب٘ ٝتشیبط
اعالػبت ػیٙی اسائٌ ٝشدد.
ث ٝعٛس ٔخبَ ،یبد آٚسی ٔٛاسدی و ٝثیٕبساٖ دچبس ػٛالت ٘بخٛؿبیٙذی ؿذ ٜا٘ذ ثخلٛف ،اٌش ثتٛاٖ
احجبت وشد و ٝدس كٛست ٚرٛد ػبٔب٘ ٝتشیبط ،اسصیبثی ػشیغ ثیٕبس ٕٔىٗ ثٛد ٚضؼیت ثیٕبس سا تغییش دٞذ یب ثٝ
تلٛیش وـب٘ذٖ وبٞؾ ٔذت ٔب٘ذٌبسی ثیٕبساٖ دس ثخؾ اٚسطا٘غ دس كٛست اػتمشاس ػبٔب٘ ٝتشیبط دس ثبال
ثشدٖ ػغح آٌبٞی  ٚرّت ٕٞىبسی وبسوٙبٖ اٚسطا٘غ ٔؤحش اػتٕ٘ .بیب٘ذٖ سضبیتٕٙذی ثیٕبساٖ ٘یض دس ایٗ
تغییش ٍ٘شؽ ٔفیذ اػت.
یىی اص ؿبیغ تشیٗ دالیُ ٔخبِفت ثب سا ٜا٘ذاصی یب اكالح ٚاحذ تشیبط٘ ،یبص ث ٝافضایؾ تؼذاد وبسوٙبٖ
ثخؾ اٚسطا٘غ ثیبٖ ٔی ؿٛد .اص آ٘زب و ٝوبسوٙبٖ تشیبط فؼبِیت ثذ٘ی ٔحذٚدتشی داس٘ذ،وبس ایـبٖ آػبٖ تش ثٝ
٘ظش ٔی سػذ  ٚؿج ٟٝتجؼیض ثیٗ وبسوٙبٖ سا ایزبد ٔی وٙذ .ایٗ ٔٛاسد  ٚػبیش ایشاداتی ؤٕ ٝىٗ اػت ٔغشح
ؿ٘ٛذ ثبیذ ثب ٕٞفىشی وبسٌش ٚ ٜٚاسائ ٝدالیُ ٔ ٚذاسن سٚؿٗ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیش٘ذ  ٚثشعشف ؿ٘ٛذ.
ٔخالً ثشای سفغ ؿج ٟٝوٓ وبس ثٛدٖ وبسوٙبٖ تشیبطٔ ،ی تٛاٖ ٔزٕٛػ ٝای اص فؼبِیت ٞبیی چ ٖٛثبصثیٙی
پش٘ٚذٞ ٜبی سٚص لجُ ثٙٔ ٝظٛس ثٟجٛد ػّٕىشد ،پیٍیشی ثیٕبساٖ  ٚتٕبع ٞبی تّفٙی و ٝدس ایٗ ساػتب الصْ
اػت ِ ٚیؼتی اصػبیش ٚظبیفی و ٝأىبٖ ا٘زبْ آٖ تٛػظ وبسوٙبٖ تشیبط ٚرٛد داسد تٟی ٝوشد تب اص ٔیضاٖ
ٔخبِفت ٞب وبػت ٝؿٛد.
ٔٛا٘غ خبسد اص ثخؾ اٚسطا٘غٔ ،ب٘ٙذ ػذْ ٕٞىبسی ثخؾ ٞبی أٙیتی یب ثخؾ ٞبی پبساوّیٙیه ثبیذ ثب
تذاثیش  ٚعشح ٞبی اص پیؾ ا٘ذیـیذ ٜؿذ ٜتٛػظ وبسٌش ٜٚتشیبط ٔشوض ،ثشعشف ؿ٘ٛذ.
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ایجبد یب اصالح سبهبنه تریبش در ثخص اورشانس:
عشاحی اِٚی ٝایزبد یب اكالح ػبٔب٘ ٝتشیبط ٔٛرٛد ثبیذ تٛػظ یه وبسٌشٔ ٜٚتـىُ اصپضؿىبٖ  ٚپشػتبساٖ
ثخؾ اٚسطا٘غ ،ػبیش پضؿىبٖ  ٚپشػتبسا٘ی و ٝثب ٔؼبیُ اٚسطا٘غ آؿٙبیی داؿت ٝثب آٖ استجبط داس٘ذ ٔ ٚذیشاٖ
ٔشوض دسٔب٘ی اص رّٕ ٝسیبػتٔ ،ذیشفٙی ٚ ٚاحذ حبوٕیت ثبِیٙی یب ٕ٘بیٙذٌبٖ آٖ ٞب ا٘زبْ ؿٛدٌ.بْ ٞبی عشح
سیضی ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٞؼتٙذ:
 .1تؼییٗ اٞذاف
 .2تزضی ٚ ٝتحّیُ ٘یبصٞبٙٔ ،بثغ  ٚأىب٘بت ٔٛرٛد ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘ظش
 .3تؼییٗ سٚؽ ػّٕی ٌ ٚبْ ثٌ ٝبْ ارشای ػبٔب٘ ٝتشیبط
اِٚیٗ ٌبْ ،ؿٙبػبیی ٘یبصٞب ٔ ٚـىالتی اػت و ٝثب ایزبد  ٚیب اكالح ػبٔب٘ ٝتشیبط حُ خٛاٙٞذ ؿذ.
عشاحی ٔغبِؼبت وٙتشَ ویفی دس ٕ٘بیب٘ذٖ ٔـىالت ٔشاوض وٕه وٙٙذٞ ٜؼتٙذٔ .ب٘ٙذ ثشسػی ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی
ثیٕبساٖ ،تؼییٗ ٔیضاٖ صٔبٖ ا٘تظبس ثشای ٚیضیت پضؿه ،ثشسػی عٔ َٛذت البٔت ثیٕبساٖ دس ثخؾ اٚسطا٘غ ٚ
تزضی ٚ ٝتحّیُ آٔبس ٔشارؼبٖ ثش اػبع تـخیق صٔبٖ تشخیق ثیٕبس ،و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜدسكذ ثیٕبساٖ غیش
اٚسطا٘ؼی ثخؾ اػت.
ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثش اػبع ٘ظشات وبسوٙبٖ ثخؾ اٚسطا٘غ ث ٝثشسػی ٘یبصٞب ٔ ٚـىالت ثخؾ اٚسطا٘غ
پشداخت.
پغ اص آٖ دس ثشخٛسد ثب ٔؼبیُ وّی ٔب٘ٙذ " عٛال٘ی ثٛدٖ صٔبٖ ا٘تظبس " ،وبسٌش ٜٚثبیذ ث ٝثشسػی تٕبْ
دالیُ احتٕبِی ایٗ ٔٛضٛع ثپشداصد .دس فشآیٙذ تـىیُ ٚاحذ تشیبط ،ایٗ ٔشحّ ٝثؼیبس حیبتی اػت .ثذیٟی
اػت ثبیذ تٕبٔی ٔـىالت ث ٝعٛس خبف  ٚثب تٕبْ رضئیبت ٔٛسد ثحج لشاس ٌیش٘ذ تب سا ٜحُ ٔٙبػت ثشای
آٖ ٞب ثذػت آیذ .رٕغ آٚسی دلیك  ٚتزضی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت  ٚحجت تؼذاد دفؼبتی و ٝیه ٔـىُ اص
رب٘ت وبسوٙبٖ ٔغشح ؿذ ٜاػتٛٔ ،رت تخجیت ٔذسوی ػیٙی ثشای سد یب تأییذ ٚرٛد آٖ ٔـىُ خٛاٞذ ثٛد.
ث ٝعٛس ٔخبَ اػتفبد ٜاص 2چبسچٛة صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ وٕه وٙٙذ ٜثبؿذ:
 .1ثیٕبسا٘ی و ٝدس اثتذا دس اتبق احیب یب ثخؾ حبد دس اٚسطا٘غ تحت ٔشالجت لشاس ٌشفت ٚ ٝدسٟ٘بیت
ثٚ ٝاحذ ٔشالجت ٞبی ٚیظ ٜثؼتشی ٔٙتمُ ؿذ ٜیب فٛت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.
 .2ثیٕبسا٘ی و ٝدس ثذٚ ٚسٚد دس ثخؾ تحت حبد یب ػشپبیی اٚسطا٘غ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ  ٚدس
ٟ٘بیت یب ث ٝتختٟبی ٔؼِٕٛی ثیٕبسػتبٖ ٔٙتمُ ؿذ ٜا٘ذ یب تشخیق ٌـت ٝا٘ذ.
اػتفبدٔ ٜتٙبٚة اص ایٗ ٔغبِؼبت ٚػبیشٔٛاسد ٔب٘ٙذ ٔغبِؼبت صٔبٖ ػٙزی ،پغ اص سا ٜا٘ذاصی یب اكالح
ػبٔب٘ ٝتشیبط ،ث ٝػٛٙاٖ ٔذسن ػیٙی دس ٕ٘بیب٘ذٖ تأحیش تشیبط ٘ ٚمبیق احتٕبِی ثىبس خٛاٞذ آٔذ.
ثؼذ اص تؼییٗ اٞذاف  ٚث ٝدػت آٚسدٖ اعالػبت پبی ،ٝوبسٌش ٜٚتشیبط ٔی تٛا٘ذ تذاثیش الصْ ثشای ثشخٛسد ثب
ٔـىالت  ٚاسصیبثی ػّٕی ثٛدٖ سا ٜحُ ٞبی پیـٟٙبدی سا ثشسػی وٙذ .یىی اص الذأبت وٕه وٙٙذ ٜدس ایٗ
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ٔؼیش ،استجبط ٕ٘بیٙذٌبٖ وبسٌش ٜٚثب ثخؾ ٞبی اٚسطا٘غ ثیٕبسػتبٖ ٞبی ثب حزٓ ٔـبث ٝثیٕبس  ٚاػتفبد ٜاص
تزبسة ایٗ ٔشاوض دس حُ ٔـىالت ٔـبث ٝاػتٕٞ .چٙیٗ تغجیك ػیبػت ٞبی ثیٕبسػتبٖ ٞبی ٔٛرٛد دس یه
ٔٙغم ٝرغشافیبیی ٕٞ ٚؼبٖ ػبصی آٖ ٞب ثب ػیبػت ٞبی وـٛسی ٘یض اصرّٕ ٝالذأبت وبسٌش ٜٚخٛاٞذ ثٛد.
اٌش ٘یبص ث ٝاػٕبَ تغییشاتی دس ثخؾ ٚرٛد داسد  ،وبسٌش ٜٚتشیبط ثبیذ ٔیضاٖ ٕٞىبسی ثخؾ ٞب  ٚػشٚیغ
ٞبی دیٍش سا ػٙزیذ ٚ ٜدس رٟت رّت آٖ الذاْ ٕ٘بیذ .عجؼبً عشح ٞبی پیـٟٙبدی وٙٔ ٝزش ث ٝتغییشات دس٘ٚی
ثخؾ اٚسطا٘غ ٔی ؿ٘ٛذ ،ؿب٘غ ٔٛفمیت ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝعشح ٞبی فشا ثخـی داس٘ذ.
ثشای دػتیبثی ث ٝیه ػبٔب٘ ٝتشیبط وبسآٔذ ٔ ٚؤحشٚ ،رٛد استجبعبت لٛی  ٚوبسآٔذ ثیٗ ثخـی یه اكُ
اػت .یىی اص الذأبت ػبص٘ذٔ ٚ ٜؤحش ثشای ایزبد ٚاحذ تشیبط ٔٙبػت  ٚوبسآٔذ ،تٟی ٝدػتٛساِؼُٕ ٞبی ٔـتشن
ثیٗ ثخـی ٕٞ ٚچٙیٗ سا ٜا٘ذاصی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی تشیبط ثشای تٕبْ وبسوٙبٖ دخیُ دس أش دسٔبٖ ثیٕبساٖ
اػت.

گروه راه انذازي در روز استقرار واحذ

تریبش:

ایٗ ٌشٚ ٜٚظیف ٝسػیذٌی ث ٝػؤاالت ٔ ٚـىالت احتٕبِی دس عی سٚص ا َٚاػتمشاس ٚاحذ تشیبط سا ثش ػٟذٜ
داسدٕٞ .چٙیٗ پبػخٍٛی ٔٛا٘غ احتٕبِی دس تؼبُٔ ثیٗ ٚاحذٞبی دسٔب٘ی  ٚاداسی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی دسٚ ٖٚ
ثش ٖٚثخـی تشیبط خٛاٞذثٛد.
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حذود انتظبرات پرستبر تریبش:
 .1دساتبق تشیبطحضٛس ٔؼتٕش داسد.
 .2استجبط ٔٙبػت( )1ثبثیٕبس ٕٞٚشا ٜثشلشاسٔی ٕ٘بیذ.
 .3ثشاػبع پشٚتىُ اسصیبثی اِٚی ٝثیٕبسسا ا٘زبْ ٔی دٞذ.
 .4ػالئٓ حیبتی ثیٕبس سا عجك اك َٛاػتب٘ذاسد ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی

ٕ٘بیذ ()2

تجلش : ٜدس ثیٕبساٖ داسای ؿشایظ حبد ( ػغح  )1و٘ ٝیبص ثٔ ٝذاخّ ٝدسٔب٘ی فٛسی داسد (اسربع ثٝ
لؼٕت حبد) ٌشفتٗ ػالئٓ حیبتی دس اتبق تشیبط ضشٚسی ٘یؼت.
 .5دسصٔیٔ ٝٙشالجت اصخٛد آهوزضهبي الزم ساث ٝثیٕبس یب ٕٞشاٚ ٜی اسائٔ ٝی ٕ٘بیذ.
 .6حجت ٌٚضاسؽ ٔـبٞذات ٚالذأبت ا٘زبْ ؿذ ٜسا عجك اػتب٘ذاسد ا٘زبْ ٔی دٞذ.
 .7دسؿشایظ ثحشا٘ی ٔحیظ سا وٙتشَ ٔی ٕ٘بیذ.
 .8اصثیٕبساٖ داسای دسد لفؼ ٝػیٔ ECG ٝٙی ٌیشد.
 .9فشْ تشیبط ساتىٕیُ ٔی ٕ٘بیذ.
 .10ػغح ٔشالجتی ثیٕبس سا تؼییٗ ٔی ٕ٘بیذ.
ٔ .11حُ اسربع ثیٕبس سا تؼییٗ ٔی ٕ٘بیذ.
 .12ثیٕبس سا ث ٝلؼٕت ٔشثٛع ٝاسربع ٔی ٕ٘بیذ.
-1

ث ٝثیٕبسػالْ وٙذ -خٛدساث ٝثیٕبسٔؼشفی وٙذ -ثیٕبس سا ثب ٘بْ خب٘ٛادٌی كذا وٙذ -ث ٝكحجت ٞبی ثیٕبسٌٛؽ دٞذ -ث ٝػٛاالت ثیٕبس

پبػخ دٞذ -ث ٝػٛاالت ٕٞشا ٜثیٕبس پبػخ دٞذ -دسضٕٗ رذی ثٛدٖ ثب ثیٕبس خٛؿش ٚثبؿذ -دسؿشایظ ثحشا٘ی رٟت حفظ آسأؾ ثیٕبس
الذاْ ٕ٘بیذ -لجُ اصا٘زبْ ٞش سٚؽ دسٔب٘ی ث ٝثیٕبس تٛضیحبت الصْ سا دٞذ.
 -2وٙتشَ  BP ,Pرٟت وّی ٝثیٕبساٖ اِضأی ٔی ثبؿذ.
اِف 3 -دلیم ٝثشای تشیبط صٔبٖ ٌزاسد.
ة  -تؼییٗ  ٚلضبٚت ثبِیٙی ػالئٓ حیبتی ثیٕبس ا٘زبْ دٞذ.
د  -اص ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی  ٚلضبٚت ثبِیٙی دس ثشسػی ٔ ٚشالجت ٞبی فشدی ٔٛحش ثشخٛسداس ثبؿذ.
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