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Abstract
Background and Aim: Pre-hospital care is a multidimensional concept with multiple definitions, but the first
aid and transportation concept remains unclear. The aim of this study was to clarify the first aid and transportation
concept in pre-hospital combat medical care.
Methods: The Walker-Avant approach was used for the analysis of the concept of first aid and transportation.
This approach is one of the methods of conceptualization and concept development that ultimately leads to the
development of the theory. Databases of PubMed, Web of Sciences, Ovid, Iran Medex, Magiran, SID were
searched using keywords of "First aid and transportation", and "pre-hospital care". Totally 728 articles were found
to be published between 2010-2020 in Persian or English. Eighty-eight articles were found to be suitable after
initial screening. Irrelevance or without full text articles were excluded. Finally, 9 articles were analyzed based
on Walker and Event analysis steps, and the definition, applications, features, premise, implications and
experimental referrals were extracted for the concept of first aid and transportation in pre-hospital care.
Results: Concept analysis showed that the concept of first aid and transportation is synonym with concepts
such as helping, immediate care, and life preservation. This concept has a complex process characterized by the
concepts of rapid response, life-saving, commitment, expertise, responsibility, and is in contrast with the terms of
irresponsibility and time-consuming. This concept is related to the concepts of border rescue, pre-hospital care,
self-aid and buddy-aid in combat medicine.
Conclusion: Identifying and analyzing the first aid and transportation concept is a most used strategy for
increasing the knowledge to make changes in combat medicine and crisis management. It is completely contextbased and is influenced by climatic conditions, culture, literacy level, public education, public health,
communications and guidelines. It is also related to the provision of pre-hospital care services provided by medical
staff, especially nurses in terms of quantity and quality. Skillful resuscitation leads to more life-saving.
Responsibility and commitment give credit to first aid and transportation.
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زمینه و هدف :مراقبت پیش بیمارستانی ،مفهومی چندبعدی است و تعاریف زیادی درباره آن وجود دارد ،اما هنوز مفهوم امداد و انتقال
در مراقبت پیش بیمارستانی ،انتزاعی است .پژوهش حاضر باهدف واضحسازی مفهوم امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهداری رزمی
انجام شد.
روشها :این مطالعه که در آن از رویکرد واکر واوانت برای تکامل مفهوم امداد و انتقال استفاده شده است ،این رویکرد ،یکی از
روشهای مفهومپردازی و تکامل مفهوم است که نهایتاً به توسعه تئوری میانجامد ،در این مطالعه ابتدا واژههای امداد و انتقال ،مراقبت پیش
بیمارستانی "First aid" :و " "prehospital care" ،"transportationدر بانکهای اطالعاتی ،Web of Sciences ،PubMed
 SID ،Magiran ،Iran Medex ،Ovidجستجو شد .معیار ورود به مطالعه مقاالت معتبر داخلی و خارجی در بین سالهای  2010تا
 2020بود .از تعداد  728مقاله شناساییشده 88 ،عنوان مقاله بررسی شد ،مقاالت بدون ارتباط و یا فاقد متن کامل حذف شدند .در نهایت 9
مقاله براساس مراحل تحلیل واکر و اوانت; تعریف ،کاربردها ،ویژگی ها ،مقدمات ،پیامدها و ارجاعات تجربی ،مفهوم امداد و انتقال در مراقبت
پیش بیمارستانی استخراج شد.
یافتهها :تحلیل مفهوم نشان داد که مفهوم امداد و انتقال با واژههایی چون یاریرساندن ،مراقبتهای فوری و آنی ،حفظ حیات همردیف
است .این مفهوم فرایندی پیچیده است که با مفاهیم پاسخگویی سریع ،نجات زندگی ،تعهد ،تخصص ،احساس مسئولیت مشخص میشود و
با واژههای بیمسئولیتی ،وقتگذرانی در تضاد است .این مفهوم با امداد و نجات مفهوم مرزی و مراقبت پیش بیمارستانی و خود امدادی و
دگر امدادی در بهداری رزمی مرتبط است.
نتیجهگیری :شناسایی و تحلیل مفهوم امداد و انتقال در جهت افزایش دانش برای ایجاد تحول در بهداری رزمی و بحران ها بیشترین
کاربرد را داشته و کامالً وابسته به زمینه بوده و تحت تأثیر شرایط اقلیمی ،فرهنگ ،سطح سواد ،آموزش های همگانی ،وضعیت بهداشت
جامعه ،ارتباطات و دستورالعملها قرارگرفته و با ارائه خدمات مراقبتی پیش بیمارستانی کارکنان درمانی بخصوص پرستاران از نظر کمی و
کیفی ارتباط دارد .هر چه امداد و انتقال از نظر مهارتی کاملتر باشد ،نجات زندگی بیشتر خواهد بود .مسئولیتپذیری و تعهد دو واژهای است
که به امداد و انتقال اعتبار میبخشد.
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این مطالعه با رویکرد تحلیل مفهوم ،جهت بررسی مفهوم امداد
و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهداری رزمی انجام شد .با
استفاده از روش هشت مرحله ای واکر و آوانت شامل :انتخاب
مفهوم ،تعیین هدف تحلیل ،شناسایی کاربرد مفهوم ،تعیین
ویژگیهای مفهوم ،شناسایی یک مورد الگو ،شناسایی موارد مرزی،
مخالف ،ابداعی ،شناسایی پیشایند ،پیامد و تعریف نمود تجربی
انجام شد (.)20
به این منظور مروری بر مطالعات با کلمات کلیدی «امداد و
انتقال ،مراقبت پیش بیمارستانی در بهداری رزمی» درپایگاههای
اطالعاتی Magiran ،SID ،Iran Medex :و با کلمات کلیدی
""Prehospital care" ،"first aid AND transportation
در پایگاههای اطالعاتی ،Web of Sciences ،PubMed
 Scopusانجام شد .معیارهای ورود شامل مقاالتی که به بررسی
امداد و انتقال بین سالهای  2010تا  2020پرداخته و دسترسی به
اصل مقاله وجود داشت .درجستجو تعداد  728مقاله یافت شد 640
مقاله بعد از بررسی عنوان و تطابق با موضوع حذف شدند .چکیده
 88مقاله بررسی شد و با توجه به محتوی  22مقاله به صورت کامل
مطالعه شده و در نهایت  9مقاله مرتبط با مفهوم امداد و انتقال وارد
مطالعه شد .نمودار  1نتایج جستجو و غربالگری مطالعات را نشان
میدهد.
مالحظات اخالقي :این مطالعه برگرفته از پایاننامه مصوب
کمیته اخالق و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) با کد
 IR.BMSU.BAQ.REC.1399.036میباشد.
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مراقبت پیش بیمارستانی بهعنوان حلقه اول در زنجیره بقا در
سیستم مراقبت از بیماران ترومایی محسوب شده و بخش مهمی
از نظام سالمت به شمار میرود ( .)1در این راستا در سالهای اخیر
رشد سریعی در انجام تحقیقات برای واضحسازی مفهوم مراقبت
در اورژانس پیش بیمارستانی و مقایسه تفاوتهای موجود در درک
مراقبت شده است ( .)2مراقبت پیش بیمارستانی مراقبتی میدانند
که توسط تکنسینهای اورژانس پزشکی ارائه میشود و برخی
دیگر نیز مراقبت پیش بیمارستانی یا مدیریت در محل حادثه را به
معنای مدیریت ترومایی و حوادث در محل وقوع آنها تعریف
میکنند که قسمت عمدهای از کمکهای اولیه را تشکیل میدهند
( .)3گاهی مراقبت و خدمات پیش بیمارستانی را هم بهعنوان
تریاژ بیماران مصدوم در نظر گرفته و زمانی هم بهعنوان ثابت
سازی و بررسی مصدومین درصحنه حادثه تعریف میشود ( .)4به
هرحال مراقبت پیش بیمارستانی شامل مراقبتهایی است که از
بالین بیمار آغاز گردیده و در اورژانس بیمارستان ختم میشود (.)5
تعاریف متعددی از مفهوم مراقبت پیش بیمارستانی ارائهشده ،اما
هنوز این مفهوم ذهنی ،پیچیده ،چندبعدی و وابسته به سیستم ارائه
خدمات نظام سالمت است ( .)6صرفنظر از پیچیده یا ساده بودن
مفهوم مراقبت پیش بیمارستانی ،امداد و انتقال به عنوان حلقه اول
دراین سیستم عامل تعیین کننده مهمی در پیامد مجروحین دارد
( .)7آنچه در این فرایند ضروری به نظر میرسد حضور سریع و
بهموقع گروههای امدادی ماهر و مجرب در جهت نجات جان
مصدومان و پیشگیری از ضایعات و عوارض بعدی است (.)8
مفهوم امداد و انتقال کاربرد ویژهای در مناطق جنگی با توجه
به حجم زیاد مجروح ،تهدیدهای متصور ،صعبالعبور بودن و
طوالنی بودن مسیر دسترسی به بیمارستان دارد ( .)9در مطالعه
سرهنگی و همکاران ( )2015در خصوص محتوی آموزش امداد و
انتقال بیان کردند که این مفهوم شامل خدماتی است که قبل از
رسیدن تیم فوریت ارائه میگردد و نیاز به محتوی آموزشی تئوری
و عملی در سطح آموزش دارند ( .)10همچنین در مطالعه غالمی و
همکاران در دانشگاه بقیهاهلل (عج) ( )2014در خصوص الگوهای
موجود در امداد و انتقال بیان شد که این مفهوم نقش مهمی در
مراقبت پیش بیمارستانی داشته و جهت ارتقای آن نیاز به
آموزشهای عمومی برای همه اقشار جامعه دارد و با توجه به اینکه
مفاهیم مراقبت پیش بیمارستانی ،فوریتهای پزشکی ،امداد و
نجات ،خود امداد و دگر امدادی به نحوی با مفهوم امداد و انتقال
مرتبط هستند ،بنابراین باید جایگاه این مفهوم که کاربرد زیادی در
بهداری رزمی و یگانهای عملیاتی دارد ،بهطور صحیحی بیان گردد
( .)11مدیران با آگاهی از این موارد و برآورده کردن آنها میتوانند
عملکرد سازمان را بهبود بخشند ( .)12در این رابطه ،به نظر میرسد
ویژگیهای این مفهوم و نحوه بکارگیری آن نیاز به تحلیل بیشتری

دارد چراکه تحلیل مفهوم موجب شفاف شدن ،و تمایز مفاهیم
مشابه برای استفاده در سنتز نظریه و ارتباطات آن میشود (.)13
روشهای مختلفی برای تحلیل مفهوم ازجمله روشهای راجرز
( ،)14واکر و اوانت ( ،)15مورس ( )16و ملیس ( )17وجود دارد .اما
روش واکر واوانت در تحلیل و نقد متون مزایای بیشتری نسبت به
روشهای دیگر دارد ( )18و در رابطه با مفاهیمی به کار گرفته
میشود که قبالً معرفی ،تعریف و تا حدودی بهطور واضح
بیانشدهاند ،اما قصد داریم از طریق تحلیل ،آنها را به سطح
باالتری از توسعه و تکامل سوق دهیم ( .)19این رویکرد مشتق
شده از الگوی یازده مرحلهای ویلسون بوده و این قابلیت را دارد
که عالوهبر واضح سازی مفهوم ،نتایج آن در بالین قابل کاربرد و
استنتاج گردد ( .)20سؤال اصلی این است که مفهوم امداد و انتقال
درمراقبت پیش بیمارستانی تروما چه ابعاد و ویژگیهایی دارد،
توسط چه کسانی ارائه میشود و بکارگیری آین مفهوم در چه
حوزهای بیشتر است؛ بنابراین این مطالعه باهدف رسیدن به مفهوم
واضح و روشنتری از امداد و انتقال و ویژگیهای آن با استفاده از
رویکرد نظاممند واکر واوانت انجام شد.

 / 724غالمی و همکاران

نمودار  .1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت بازیابی شده براساس نمودار Prisma 2009

نتایج

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-01-27

مجله طب نظامي

دوره  ،23شماره  ،9آذر 1400

تعریف مفهوم و شناسایي موارد استفاده از آن
در متون مختلف تعاریف و کاربردهای متعددی برای امداد و
انتقال بهکاررفته است در فرهنگ لغت فرهنگ فارسی به معنی
یاری رساندن و به فریاد رسیدن است ( .)21این مفهوم معادل
کمکهای اولیه بوده و در متون علمی به مجموعه اقدامات و
مراقبتهای فوری و آنی اطالق میشود که بالفاصله پس از وقوع
حادثه از جمعآوری مصدومین شروع شده و شامل تریاژ ،اقدامات
احیا اولیه ،تثبیت وضعیت مصدومان ،انتقال ،ارائه مراقبت در مسیر
انتقال تا رسیدن به مراکز درمانی توسط نزدیکترین و در دسترس-
ترین فرد در صحنه حادثه است ( .)22سازماندهی امداد انتقال در
زنجیرهای که از رزمنده شروع شده و با تشکیل تیمدرمانی ،پست
امداد ،اورژانس ثابت و سیار و بیمارستان صحرایی کامل میشود
( .)23مهمترین مورد استفاده امداد و انتقال در بهداری رزمی است
که با توجه به حفظ نیروی انسانی در یگان عملیاتی از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در جهت تحقق این هدف فرماندهی قوی،
نیروی انسانی آموزش دیده ،سیستم ارتباطی منسجم و تجهیزات
امدادی الزم و ضروری است (.)10
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انتخاب مفهوم
میزان اهمیت هر مفهوم خاص ،بستگی به گسترهای از عوامل
مختلف موجود در رشته و نیز مرزهای خارج از آن در طول زمان
دارد؛ لذا مفهومی مهم ،در نظر گرفته میشود که بیشتر مورد
استفاده ،تأکید ،مطالعه و بررسی قرار گیرد و هر چه بیشتر تحلیل
شود بهطور واضحتری بیان میگردد (.)15
مفهومی امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهدلیل
کاربرد گسترده و اهمیت روزافزون آن در نظام مراقبت سالمت
انتخاب شد .این مفهوم عالوهبر اینکه در نظام مراقبت بهداشتی
مورد توجه واقع شده است ،یک مفهوم چندوجهی است و نمیتوان
آن را بهصورت مستقیم با استفاده از دادههای کمی اندازهگیری کرد
و نیاز به مطالعه عمیق کیفی دارد ()11؛ لذا به نظر میرسد
واضحسازی و تحلیل این مفهوم میتواند به شناخت و بکارگیری
آن در مراقبت پیش بیمارستانی بخصوص در بهداری رزمی کمک
نماید.
اهداف تحلیل مفهوم
میتوان گفت تحلیل مفهوم عالوه بر شفافسازی مفاهیم
مبهم و گیجکننده قادر است ،مفاهیم پرکاربرد را شفاف ساخته و
یک مفهوم را از مفاهیم مشابه اما متفاوت متمایز نموده و بستری
را برای توسعه مفهوم فراهم سازد ( .)16مفهوم امداد و انتقال
ازجمله مفاهیمی است که برداشتهای متعددی میتوان از ظاهر
آن داشت و این در حالی است که این مفهوم نیاز به شفافسازی

دارد .ارتباط با مفاهیم امداد و نجات ،مراقبت پیش بیمارستانی،
فوریتهای پزشکی ،اورژانس پیش بیمارستانی ،کمکهای اولیه،
خود امدادی و دگر امدادی و تفکیک این مفهوم با سایر مفاهیم
مشخصه در شرایط و حاالت مختلف از اهداف تحلیل بوده و موجب
عملیاتی کردن این مفهوم در مراقبت پیش بیمارستانی شده و در
نهایت به درک بیشتر و بهتر از مفهوم در پرستاری کمک میکند.
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برخي کاربردهای مفهوم امداد و انتقال
واکر واوانت استدالل میکنند که به تصویر کشیدن نمای
کلی ،کاربردهای مفهوم مورد بررسی و درک غنیتر مفهوم و
اعتباربخشی به ویژگیهای تعریف شده را امکانپذیر میسازد (.)15
مفهوم امداد و انتقال با حفظ و نجات زندگی اشخاص صدمه دیده
همراستا است .در راستای این هدف اصلی ،پیشگیری از ایجاد
آسیب و کاهش عوارض از جمله اقدامات اساسی است ( .)23هدف
اصلی از این اقدامات عبارتاند از :کمک به کاهش تلفات،
پیشگیری از پیشرفت و عوارض جدی صدمات ،کاهش درد و رنج
مصدومین که میتواند اقدامات جسمی یا روحی باشد .اهم اقدامات
شامل انتقال مصدوم از محیط پرخطر به محیط امن بوده و با کنترل
عالئم حیاتی ،احیا قلبی ریوی ،کنترل خونریزی خارجی ،کاهش
و از بین بردن عالئم مسمومیت ،ثابت نمودن شکستگیها ،مدیریت
اغما ،مدیریت بیماران قلبی ،نحوه برخورد با زخمها ،گزیدگی،
شوک ،سوختگی ،برقگرفتگی ،گرمازدگی و سرمازدگی ،آسیبهای
چشم ،آگاهسازی عوارض بیماریهای مزمن (دیابت ،صرع) مدیریت
آسیبهای ورزشی ،خودکشیها و مشکالت شدید روحی ارتباط
دارند و در همه این موارد هدف امداد و انتقال فراهم کردن آسایش
و راحتی بیمار تا رسیدن به مراکز درمانی است ( .)24همچنین امداد
و انتقال بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم عملیاتی در سازمان رزم
نیروهای مسلح و مدیریت بحران مطرح است .بهطوریکه با انجام
این اقدامات تلفات نیروی انسانی کاهشیافته و توان عملیاتی
افزایش مییابد .یکی از دغدغههای فرماندهان در تأمین ارائه
خدمات امدادی به مجروحان و مصدومان درصحنه نبرد از لحظهای
که رزمنده مجروح و مصدوم میشود تا آخرین نقطه که برای ادامه
درمان انتقال میابد بهعبارتدیگر زنجیره امداد و انتقال است (.)25
در مطالعهای که توسط مارال و همکاران ( )2010از پرستاران شاغل
در مناطق عملیاتی بهصورت همهجانبه بررسیشده است ،یافتههای
این مطالعه سه درونمایه شامل انتقال سریعتر ،ضرورت تخلیه
پزشکی هوایی و ارائه مراقبتویژه مصدومین در هشت طبقه شامل:
سازماندهی برای انبوه مصدومین ،بالتکلیفی مصدومین جدید،
توسعه سیستمهایی برای پیگیری مصدومان ،بهرهبرداری منابع،
تأثیر موجی حوادث با انبوه مصدومین ،گسترش حیطه عمل
پرستاری ،مراکز درمانی عملیاتی در خطوط حمله ،احساسات
پرستاران از انبوه مصدومین پدیدار شده است که نشاندهنده
اهمیت امداد و انتقال از صحنه حادثه است (.)26
تعیین تمام ویژگيهای تعریفشده از مفهوم
ویژگیهایی هستند که بهکرات هنگام بحث در مورد مفهوم
بکار برده میشوند ( )16و نقش کلیدی در افتراق مفاهیم متفاوت
ایفا میکنند ( .)27یکی از ویژگیهای متفاوت مفهوم امداد و انتقال
در بحران و حوادث غیرمترقبه شامل :تریاژ ،انجام اقدامات فوری
امدادی درمانی درصحنه ،انتقال مصدومان تا نزدیکترین و اولین
مرکز درمانی ،احداث و تجهیز مراکز درمانی سیار ،ثبت آمار

مصدومان و مجروحان و متوفیان ارجاع شده است ( .)28در بهداری
رزمی شرایط ویژه امداد و انتقال ،نسبت سایر موارد ازجمله حوادث
غیرمترقبه طبیعی و صنعتی ،خطرناکتر و پیچیدهتر است.
امدادگران و ارائهکنندگان کمکهای امدادی در معرض مخاطرات
بزرگ و جدی قرار دارند ،در این شرایط رعایت اصول ایمنی و
موازین امدادی در بحرانیترین شرایط ،از اهمیت حیاتی برخوردار
است و نقض آنها مخاطرات زیادی را متوجه مجروحین و
امدادگران مینماید؛ لذا درک مفهوم امداد و انتقال در بهداری رزمی
مناسب و متناسب با نوع مأموریت ،موجب حفظ قدرت عملیاتی
نیروها ،حفاظت از نیروهای درمانی در مقابل صدمات سالحهای
غیرمتعارف ،به حداقل رساندن میزان مرگومیر و معلولیتهای
حاصل ازاینگونه سالحها ،جلوگیری از گسترش آلودگی به وسایل
نقلیه ،تجهیزات و خدمات درمانی ،امکان شناسایی عوامل مورد
استفاده و سطح آنها و مشخص کردن وسعت منطقه آلوده ،انجام
اقدامات سریع و اورژانسی درمانی به مصدومان موجود در منطقه از
طریق انجام تریاژ ،امدادرسانی مناسب ،قرنطینه و انتقال سریع به
مراکز درمانی دیگر ،بسیج امکانات و تجهیزات سایر سازمانها و
مراکز مسئول ،توجه به مسائل و استرسهای روانی حاصل از این
حمالت و اثرات متعاقب آن است (.)8
ساخت نمونههای مدل
مدل یا نمونه یک مثال خالص از مفهوم مورد مطالعه بوده و
باید واجد تمام ویژگیهای مشخصکننده باشد ( .)16در مفهوم
مورد اشاره نمونه کاملی که شامل تمامی ویژگیهای مشخصکننده
باشد ،امداد و انتقال در دفاع مقدس بود :امداد و انتقال درصحنه
نبرد و در هنگام عملیات خیلی متفاوت است .در این شرایط باید
آمادگی برخورد با هر نوع صدمهای از موج انفجار تا صدمات
انفجاری شدید وجود داشته باشد.کمبود تجهیزات و منابع ،مجروح
یا شهید شدن امدادگران ،تعداد مجروح زیاد ،ارائه خدمات امدادی
در زیر آتش دشمن ،عدم دسترسی به آمبوالنسهای زرهی و ایمن
شرایط خاصی را ایجاد میکند .به عنوان نمونه در عملیات خیبر
یکی از مهمترین و حساسترین عملیاتی آبی -خاکی دفاع مقدس
در سال  1362بود ،دشمن در این عملیات از حمالت گسترده
شیمیایی استفاده کرد .نیروهای بهداری رزمی جهت امداد و انتقال
سریع ،پستهای امداد و بیمارستان صحرایی در نزدیک خطوط
عملیاتی احداث کرده بودند .در این عملیات به بیش از  20هزار
مجروح امدادرسانی کردند .این عملیات یکی از موفقترین عملیات
های امداد و انتقال از خطوط مقدم بوده که موجب رسیدگی سریع
به مجروحین شد ( .)23این عملیات یک نمونه ایدهآل از مفهوم
امداد و انتقال شامل تمام شرایط سخت مانند تعداد زیاد مجروح،
استفاده دشمن از سالحهای شیمیایی شکل گرفته است.
شناسایي موارد مرزی ،مرتبط ،مخالف
مورد مرزی بعضی از ویژگیهای مفهوم مورد نظر را دارد ،اما
تمام این خصوصیات را دارا نمیباشد و در واقع مثالی شبیه به
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موارد الگو است ولی به علت عدم وجود بعضی از ویژگیهای
مفهوم از آن قابل افتراق است ( .)16یکی از موردهای مرزی با
مفهوم امداد و انتقال ،مفهوم امداد و نجات است .به مجموعه
اقدامات و فعالیتها در حین حادثه باهدف امدادرسانی رهاسازی و
نجات مجروحان و مصدومان گرفتار درصحنه آسیب داده میشود.
در بسیاری از متون از لغت تخصصی عملیات جستجو و نجات
یادشده است .عملیات امداد خود بهتنهایی شامل مجموعه اقداماتی
است که دامنه فعالیت آن از قبل و حین و پس از سوانح ممکن
است تا مدت زیادی ادامه داشته باشد اما عملیات جستجو و نجات
محدوده زمانی مشخصی دارد .حوزه کلی جستجو و نجات ،خود
شامل زیر حوزههای فراوانی است آتشنشانی حرفهایترین شغل
در ارتباط با آتشسوزی وامداد و نجات است .کار نجات یک کار
کامالً فنی است و اجرای صحیح آن احتیاج به آموزش و تمرین و
مهارتهای خاصی دارد .هدف از نجات در دسترس قرار گرفتن
مصدوم برای انجام اقدامات امدادی است و میتوان بیان کرد که
نجات مرحله قبل از امداد است ( .)30مثالً در سانحه سقوط یک
هواپیمای مسافربری در یک منطقه کوهستانی و صعبالعبور که در
امدادرسانی حادثه ،نیاز به گروههای امداد ویژه با لوازم و تجهیزات
متناسب با محل حادثه و سازماندهی مؤسسات و سازمانهای
مختلفی هست و یا وقوع یک زمینلرزه در یک شهر بزرگ که کلیه
نیروها و سازمانهای دولتی و غیردولتی کشور را درگیر حادثه و
تبعات ناشی از آن مینماید .بنابراین واژه امداد و نجات دربرگیرنده
ویژگیهای امداد و انتقال است.
مورد مرتبط فاقد ویژگیهای تعریفشده مفهوم است اما به معنای
مفهوم مورد تحلیل شباهت میدهد و این شباهت باعث گیجی و
اشتباه در تعریف مفهوم میشود ( .)13یکی از مفاهیمی که با این
مفهوم مرتبط است «اورژانس پیش بیمارستانی» است .به این معنی
که انجام خدمات امدادی به شکل صحیح و منطقی در چهارچوب
حیطه مسئولیتی و پاسخگو بودن توسط اولین فرد که توانایی و
مهارت خدمات امدادی را کسب کرده در چهارچوب سازمان
مشخص مورد ارزیابی قرار میگیرد .در مطالعه انجامشده
توسط  )2006( Tanigawa-Tanakaدر خصوص مراقبت پیش
بیمارستانی در ژاپن این نتایج حاصلشده است که ارائه این
خدمات با سه عضو تخصصی در هر آمبوالنس شامل :شخص
نجاتدهنده ،شخص تثبیتکننده عالئم حیاتی و راننده وجود دارد.
این گروه سه نفره مراقبتهای پیشرفته پیش بیمارستانی درزمینه
تروما و اورژانسهای پزشکی در سطح مراقبت پایه و سطح عالی
شامل تمام مراقبتهای احیا پیشرفته را ارائه میدهند (.)31
در امداد و انتقال اولین پاسخدهنده که ممکن است رزمنده و یا کادر
درمانی باشد به ارائه خدمات امدادی خواهد پرداخت .در این زمینه
یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با امداد و انتقال «خود امدادی و دگر
امدادی» مطرح است .نظامیان برای حفظ جان خویش و دیگر
همرزمان خود ،به آگاهی از اصول کمکهای اولیه و حیاتی

نیازمندند بنابراین فراگیری اصول خود امدادی و دگر امدادی
ضرورت دارد .همچنین نیروهای نظامی میتوانند در نقشهای
مختلفی ارائه خدمت نمایند .یکی از این نقشها کمک به عملیات
امداد و انتقال مصدومین ،بیماران و افراد نیازمند در منطقه
حادثهدیده است ( .)23عواملی مانند نامناسب بودن شرایط منطقه،
در محاصره بودن نیروها ،انجام عملیات در عمق خاک دشمن و
عدم امکان تماس با نیروهای امدادی و پشتیبانی ،صعبالعبور بودن
مناطق عملیاتی ،در دید دشمن بودن ،امکان امدادرسانی مناسب و
بهموقع را به نیروهای آسیبدیده با مشکل مواجه میکند و با توجه
بهضرورت انجام اقدامات اولیه ،سریع در جهت حفظ جان نیروهای
آسیبدیده و پیشگیری از عوارض آن ،یکی از بهترین شیوهها
استفاده از اقدامات خود امدادی و دگر امدادی است (.)10
مورد مخالف هیچ کدام از ویژگیهای مفهوم مورد نظر را ندارد
و این تفاوت کامالً واضح است و توسط افراد به راحتی قابل
تشخیص است (.)16
در خیلی مواردی امداد و انتقال نامناسب میتواند منجر به تشدید
عوارض مصدومیت شود از جمله انتقال مصدومین نخاعی بدون
آتلبندی صحیح منجر به ضایعات نخاعی مادام عمر شده و یا
استفاده از تورنیکت در گزیدیگیها منجربه قطع عضو شده است.
در این موارد امداد و انتقال موجب بدتر شدن وضعیت مصدوم
شده و مخالف مفهوم اصلی آن است.
شناسایي پیشایندها و پیامدها
پیشایندها وقایع و اتفاقاتیاند که باید قبل از بروز مفهوم آشکار
شوند و پیامدها وقایعی هستند که به دنبال بروز مفهوم آشکار
میشوند ( .)16پاسخدهنده خدمات امدادی ،منابع انسانی ،تجهیز
اتی و پشتیبانی و مددجو از پیشایندهای امداد و انتقال هستند و
شامل مقدماتی است که عبارتاند از آمادگی در ابعاد انسانی با
نیروی انسانی کارآمد داری مهارت تخصصی با توانایی بکارگیری
تجهیزات پزشکی ،دارای روحیه خاص امدادگری ،داشتن احساس
مسئولیت ،جدیت در کار ،داشتن اعتمادبهنفس موجب امداد و انتقال
کارآمد و پاسخ گویی داشته باشیم.
پیامدها :امداد و انتقال به صورت حلقههای بههم پیوسته از میدان
نبرد شروع میشود و رزمنده به عنوان اولین حلقه در این زنجیره
است ،پیامد مورد انتظار در این حلقه توانمندسازی رزمنده از لحاظ
مهارتی و تجهیزاتی از جمله آموزش خود امدادی و دگر امدادی
برای انجام امداد و انتقال مجروحین در صورت نیاز است .در حلقه
دوم پزشکیار عملیاتی در سطح گروهان و درحلقه های بعدی در
سطح گردانهای عملیاتی پرستاران ،بهیاران و فوریتهای پزشکی
در پستهای امداد ثابت و سیار مسول انجام خدمات امداد و انتقال
را هستند .در صورتیکه در منطقه عملیاتی تیپ یا لشکر وارد مأموریت
شد در این صورت تیمهای سیار جراحی در منطقه مستقرشده و
بهمحض درخواست فرمانده یگان عملیاتی بکارگیری میشوند و در
صورتیکه دو یا سه لشکر عملیاتی وارد مأموریت شدند ،بیمارستان
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صحرایی در منطقه احداث خواهد شد .در این موارد استفاده از
امکانات محلی مثل خانههای بهداشت و یا مراکز درمانی توسط
بهداری در طرح عملیاتی گنجانده شده و بهعنوان عقبه پشتیبانی
استفاده خواهد شد .بنابراین پیامد مورد انتظار در این زنجیره امداد و
انتقال کاهش تلفات ،پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت ضایعات ،کاهش
درد و رنج مصدومین و کاهش هزینههای درمانی خواهد بود (.)32
نمودهای تجربي
نمودهای تجربی مربوط به طبقات و گروههای مربوط به
پدیدههای واقعی هستند که نشاندهنده نحوه وقوع مفهوم مورد
نظر و درک آن است و هدف از تعریف آن تسهیل اندازهگیری و شناسایی
مفهوم و کمک به تولید ابزارهای تحقیقاتی است ( .)13با وجود
مطالعات مختلف در حوزه امداد و انتقال ابزار برای سنجش خدمات
امداد و انتقال وجود ندارد ،اما ابزار برای سنجش کیفیت ارائه خدمات
مراقبت پیش بیمارستانی ( )33بررسی ایمنی مصدوم و امدادگر در
صحنه حادثه ( )34سنجش میزان درد در اورژانس پیش بیمارستانی
( )35وجود دارد ،بنابراین جهت سنجش خدمات امداد و انتقال
میتوان از ابزارهای فوق استفاده کرد .طراحی ابزار سنجش خدمات
امداد و انتقال در سطوح مختلف قابل انجام است .در مطالعهای که
توسط  )2020( Garber Kانجامشده است ،زنجیره امداد و انتقال
در سه سطح (نقاط تثبیتکننده در خطوط درگیری ،بیمارستانهای
صحرایی و بیمارستانهای ارجاع) بوده است .یافتههای این مطالعه
نشان داد که این زنجیره ،موجب کاهش تلفات شده است (.)53

نتیجهگیری
شناسایی و تحلیل مفهومی امداد و انتقال در جهت افزایش
دانش برای ایجاد تحول در بهداری رزمی و بحرانها کاربرد زیادی
داشته و کامالً وابسته به زمینه بوده و تحت تأثیر شرایط اقلیمی،
فرهنگ ،سطح سواد ،آموزشهای همگانی ،وضعیت بهداشت
جامعه ،ارتباطات و دستورالعملها قرارگرفته و با ارائه خدمات
مراقبتی پیش بیمارستانی کارکنان درمانی بخصوص پرستاران از
نظر کمی و کیفی ارتباط دارد .هر چه فرایند زنجیره امداد و انتقال
ازنظر مهارتی کاملتر باشد موجب نجات زندگی افراد بیشتری
خواهد شد؛ بنابراین برای اجرای عملیات امداد و انتقال الزم است
هر رزمنده ،یک امدادگر باشد پیشنهاد میشود این مفهوم در برنامه
درسی دورههای مختلف آموزش عمومی پایوران در ردههای مختلف
2021, Volume 23, Issue 9
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بهکارگیری متدولوژی واکر و اوانت ،رویکرد نظاممندی را
بهمنظور واضحسازی مفهوم امداد و انتقال در مراقبت پیش
بیمارستانی کمک کرد تا با ساخت موارد نمونه ،مرزی و مخالف و
با بیان تعابیر تجربی از مفهوم امداد و انتقال در حوادث مختلف و
بیان این مفهوم در آموزش به توصیف ویژه و متمایزی از مفهوم
دست یابیم چراکه تحلیل مفهوم باعث عینیت بخشیدن مفهوم و
عملیاتی کردن آن شده و کاربرد آن با سهولت بیشتری صورت
میگیرد ( .)13همانطوری که مطرح شد بر اساس مروری بر
مطالعات موجود بعضی ویژگیهای خاص مانند کاربری این مفهوم
به دالیلی همچون عدم ارتباط بین تیم مراقبت پیش بیمارستانی و
اولین پاسخدهنده ،توضیح ناکافی در خصوص مراقبتهای پیش
بیمارستانی و عدم وجود دستورالعمل واضح و روشن در خصوص
امداد و انتقال و حیطه مسئولیت افراد ،انتظارات غیر واقعی ،عدم
وجود مرز مشخص بین مراقبت پیش بیمارستانی و امداد و انتقال،
تأثیر عوامل سازمانی و حرفهای ،هراس از فشار های قانونی موجب
میشود ،امداد انتقال مصدومین با چالش مواجه شود .اگرچه در
مطالعات انجامشده ثابت شده که ارائه اقدامات اولیه امدادی توسط
پاسخ دهندگان و انتقال مصدومین در نجات جان مصدومین مؤثر
است .در مطالعه انجامشده درزمینه مراقبت از مصدومین در عملیات
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بحث

رزمی اینگونه بیان کردهاند که گزارشهای متعدد از اولین
پاسخدهندگان مشخصشده است که ارائه مراقبت تروما در میدان
نبرد موجب نجات جان سربازان زیادی شده است ( .)37بر اساس
مطالعات موجود بعضی ویژگیهای خاص دیگری نیز برای مفهوم
بیانشده ازجمله در مطالعه  )2010( Bakerدر زمینه تجارب جنگ
کره دریافتند که برای اولین بار مفاهیم و ویژگیهای جدیدی از
امداد و انتقال هوایی با بهکارگیری بالگردها بهعنوان آمبوالنس
پرواز ،استفاده بانک خون و جلیقه ضد گلوله در نجات زندگی
سربازان مؤثر بوده است ( .)38مفهوم ویژه امداد و انتقال در میدان
نبرد عالوهبر ارائه مراقبت امدادی با توجه به زنجیره امداد و انتقال
روحیه بخشی توسط نزدیکترین و در دسترس ترین فردی که
درصحنه حادثه حاضر بوده بهعنوان اولین پاسخدهنده محسوب
میشود .این هدف در مراقبت همه جانبه رفع همه نیازهای فرد از
طریق تسکین بخشی به بدن ،جسم و روح است ( .)39از عوامل
موفقیت این مفهوم در موفقیت و ارائه خدمات امدادی مناسب و
بهموقع در امداد و انتقال نیروی انسانی است (.)5
مفهوم امداد و انتقال در مصدومین نظامی در جهت نجات جان
آنها معنای خاصی دارد و آن کنترل خونریزی است در مطالعهای
که بهمنظور اتیولوژی صدمات و تلفات در نظامیان انجامشده،
دریافتند در  80درصد افرادی که به دلیل خونریزی فوت کردهاند
احتمال نجات آنها بوده است .با توجه به نتایج این مطالعه
خونریزی از علل عمده مرگ در جراحتهای نظامیان بوده که
میتواند با ارائه مراقبتهای صحیح امدادی و انتقال سریع از وقوع
این مرگومیرها جلوگیری نمود (.)40
همچنین مطالعاتی که در زمینه امداد و انتقال در داخل کشور از
جمله مطالعه انجام شده در خصوص تیپ امداد و انتقال در دفاع مقدس
( )8و تجربیات امداد و انتقال در دفاع مقدس ( )10پیشنهاد الگوی
کاربردی در امداد و انتقال ( )11بیان شده است که مفهوم امداد و
انتقال بهصورت فعال و پویا بوده و با به کارگیری تجارب امدادگران و
کارکنان درمانی در موقعیتهای مختلف قابل ارتقا و توسعه خواهد بود.

 غالمی و همکاران/ 728

 از معاونت پژوهش، مراتب سپاس خود را:تشکر و قدرداني
و اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) که
با ارائه تجربیاتشان ما را در انجام این مطالعه یاری کردند اعالم
.میداریم
 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله:نقش نویسندگان
،یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 مسئولیتپذیری و تعهد دو واژهای است که به.نیز گنجانده شود
.امداد و انتقال اعتبار میبخشد
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 توانمندسازی زنجیره امداد و انتقال از صحنه نبرد با آموزش
.رزمندگان در یگانهای عملیاتی
 توانمندسازی فرماندهان برای اجرای عملیات امداد و انتقال
.در رسیدگی سریع به مجروحین
. انتقال سریع و اصولی مصدوم بعد از انجام کارهای اولیه
. درک شرایط زمینه ای برای امداد و انتقال در صحنه نبرد
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