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حادثه خبر نمی کند. همین حقیقت بسیاری از آدم ها را 
در سرتاسر دنیا به کار واداشته تا هر در لحظه از شغل 
خود گوش به زنگ باشند. آماده باشند تا با هرچیزی 
کارگری  کرده،  تصادف  که  بیماری  شوند.  روبه رو 
مجروح  منازعه ای  در  که  فردی  یا  کرده  سقوط  که 
شده و چاقو خورده است. گروهی در اورژانس های 
بیمارستان،  اورژانس  در  گروهی  و  پیش بیمارستانی 
مسئول رسیدگی به همین حادثه ای هستند که بی خبر 
برای کسی اتفاق افتاده است. باید در کمترین زمان 
ممکن بیشترین کارکرد را داشته باشند و با کمترین 
اطالعات و بدون پیش زمینه قبلی حیات فرد را تضمین 
کنند. در همین مورد در این گزارش سعی شده است 
تیم تروما پرداخته  پیرامون  از بخش های  به بسیاری 
شود. از سیستم های بهبود کیفیت آن گرفته تا پزشکی 
قانونی و تجویز داروها، همگی بخشی از نظامی بزرگ 
هستند که تنها در باالترین سطح همکاری خود می توانند 
 وظیفه حساس شان یعنی نجات افراد را انجام دهند.
در ابتدا نخستین بخشی که با مصدوم حادثه مواجه 
تکنسین هایی  و  پیش بیمارستانی  اورژانس  می شود 
هستند که با آمبوالنس به کمک و نجات فرد می شتابند. 
مهشیدفر، عضو  بابک  با  موضوع  همین  با  رابطه  در 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که تجربه 
سالها فعالیت در سازمان اورژانس تهران را هم داشته 
است به گفت و گو نشستیم تا از شرایط حرفه فعاالن 
این بخش اطالعات بیشتری کسب کنیم. مهشیدفر در 
ابتدا درباره حوزه فعالیت این بخش می گوید: »اورژانس 
پیش بیمارستانی و بخش اورژانس بیمارستان در ادامه 
به  پیش بیمارستانی  بخش  چون  و  هستند  همدیگر 
اگر  دارد،  بیشتری  است حساسیت  نزدیک تر  صحنه 
نتواند کارش را درست و یا کامل انجام دهد، مشخصًا 
مراقبت هایی که بعداً در بیمارستان انجام می شود، تأثیر 
امکاناتی  دیگر  سوی  از  داشت.  نخواهد  فایده ای  و 
که در اختیار تیم اورژانس پیش بیمارستانی هم قرار 
می گیرد، در کار آنها تأثیر می گذارد. در این سیستم، 

بیشترین  به  آمبوالنس ها  تمامی  که  است  شده  سعی 
تجهیزات نجات و انتقال مصدوم به بیمارستان مجهز 
و  مشکالت  با  رابطه  در  ادامه  در  مهشیدفر  باشند.« 
معضالتی که این افراد در حرفه خود با آن مواجه اند 
می گوید: »بزرگ ترین مشکل این است تحریم ها روی 
تأثیر گذاشته  آمبوالنس ها  در  کیفیت وسایل موجود 
است و شاید با وجود امکانات کم مسئولین اورژانس 
نتوانند آن طور که باید و شاید، ابزار و امکانات کافی 
را در اختیار کارکنان خود قرار دهند. با این همه مشکل 
اصلی این است که زمانی که مسئولین آمبوالنس کار 
خود را درست و کامل انجام می دهند و مصدوم را 
کامال بسته بندی شده، بدون اینکه کوچک ترین حرکتی 

کند به بیمارستان تحویل می دهند، بیمارستان این امکان 
آمبوالنس  مسئولین  به  را  وسایل  همان  که  ندارد  را 
برگرداند و مصدوم را باز نکند. به همین خاطر پزشک 
اورژانس مجبور است برای پس دادن تجهیزات مصدوم 
را باز کند که همین موضوع تمام تالش و زحمات 
مسئولین را که در آمبوالنس انجام داده اند هدر می دهد. 
با این همه اگر وسایل را استفاده می کردند و همان ها 
مسئولین  به  بعداً  را  نوع  همان  از  دیگری  یا وسایل 
هم خوب  بازمی گرداندند  پیش بیمارستانی  اورژانس 
بود. ولی متأسفانه در بسیاری از مراکز درمانی پس 
شده  استفاده  ابزار  به  پزشکان  بیمار،  کردن  باز  از 
برای مصدوم توجهی نمی کنند و تجهیزات آمبوالنس 

ناقص می شود. برای مثال در شکستگی تنه استخوان 
پا دو  با کشیدن  پا، آتل کششی وجود دارد که  ران 
استخوان شکسته شده از روی همدیگر برداشته شده 
و مقابل هم قرار می گیرند. این کار، خونریزی درون 
حفره ران را کاهش می دهد و باعث می شود بیمار 
در شوک نرود. اما با وجود این، زمانی که مصدوم 
به بیمارستان آورده می شود، آتل مصرف شده یا آتل 
کششی جدیدی به مسئول اورژانس پیش بیمارستانی 
داده نمی شود. بنابراین تا زمانی که مسئولین آمبوالنس 
بخواهند ابزار خود را در بخش اورژانس بیمارستان پیدا 
و پس بگیرند، زمانی را در بیمارستان تلف خواهند 
کرد. مسئولین اورژانس پیش بیمارستانی ابزار زیادی 
زیادی  وقت  و  کنند  جایگزین  که  ندارند  دست  در 
اصلی  وسیله  دنبال  به  بیمارستان  در  که  ندارند  هم 
خود یا دریافت جایگزین آن باشند. چرا که باید در 
پی نجات باقی مصدومین بیمارستان را ترک کنند.« 
خود  پیشنهاد  با  رابطه  در  اورژانس  طب  متخصص 
راهکار  »بهترین  می گوید:  مسئله  این  راهکار  برای 
امکانات  و  ابزار  بیمارستانی  مسئولین  که  است  این 
مسئولین آمبوالنس را تکمیل کنند. هرچند در اینجا 
نیز با مشکل مواجه هستیم. اورژانس های بیمارستانی 
با برندی استفاده کنند که  از تجهیزاتی  ممکن است 
بیمارستان مورد نظر از آن وسایل با آن برند استفاده 
نکند. البته بین امکانات و تجهیزات پایگاه های اورژانس 
با هم هماهنگی وجود دارد. یعنی تمام تجهیزات از 
یک جنس و یک نوع است. بنابراین بهترین موقعیت 
زمانی پیش می آید که بیمارستان های تهران نیز، حداقل 
بیمار  آنان  برای  تهران  اورژانس  که  بیمارستان هایی 
داشته  خود  در  را  تجهیزات  و  وسایل  این  می برد، 
بیمارستان  به  را  بیماری  مسئولین  که  زمانی  و  باشد 
می آورند بدون باز کردن آن تجهیزات، وسایل را به 
چه  امکانات  این  دیگر  از سوی  دهند.  تحویل  آنان 
در اورژانس بیمارستان و چه در پایگاه های اورژانس 
پیش بیمارستانی، شماره اموال می خورند. این مسئله 
باید با هماهنگی بیشتر بین سیستم های اورژانسی و 

بیمارستانی با هم حل شود.« 

گزارش روز نگاه متخصص

متخصص طب اورژانس از اهمیت 
وجود تیم تروما می گوید

اولین برخوردبا بیمار باید مدیریت شود
مدیریت فرد مصدوم در حوادث متفاوت، کار یک نفر نیست و یک 
گروه کامل و مجرب باید مراحل نجات بیمار را پیش ببرند. در این 
میان، هر فرد متخصص باید وظیفه و کار خود را بداند و به بهترین 
شکل آنچه بر دوش دارد را انجام دهد. چرا که کوتاهی یکی از این 
افراد امکان دارد به از دست رفتن جان یک انسان منجر شود. بنابراین 
مدیریت این گروه اهمیت بیشتری پیدا می کند. شروین فرهمند، متخصص 
طب اورژانس و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از اهمیت مدیریت 
خوب تیم اورژانس می گوید. با ور در این مورد صحبت کردیم که 

در ادامه می خوانید.

سپید: تیم تروما از چه افرادی تشکیل می شود؟
تیم تروما حلقه ای از مجموعه  حلقه هایی است که می تواند به مصدوم 
ترومایی کمک کند. اگر ما مراقبت ها را از فاز پیش بیمارستانی شروع 
کنیم، بنابراین زمانی که بیمار به بیمارستان می رسد، اولین جایی که با 
کادر درمانی مواجه می شود، بخش اورژانس است. البته مفهوم تیم تروما 
بیشتر یک رویکرد از پیش طراحی شده و سازمان یافته است تا گروه 
پزشکی. این گروه که شامل پزشکان و کارکنان غیر پزشک می شود 
باید بتوانند در حداقل زمان بهترین کیفیت درمانی را به بیمار ارائه 
کنند. در مراکز مختلف با نوع خدمات دهی مختلف، اندازه این گروه 
متغیر است. حداقل افرادی که باید در این گروه وجود داشته باشند، 
در کوچک ترین گروه ممکن، یک پزشک و یک پرستار و یک کمک 
بهیار است. اما در بیمارستان های تخصصی و شهری بزرگ، این گروه 
شامل رهبر تیم، متخصص طب اورژانس، جراح تروما، مسئول اداره 
راه هوایی و دستیارش، پزشک کمکی رهبر تیم، پرستار اول و دوم، که 
پرستار دوم تمام اطالعات موجود در رابطه با بیمار را جمع و منتقل 
می کند و حداقل یک تکنسین رادیولوژی و تکنسین آزمایشگاه است.

سپید: مسئولیت تیم تروما کجا به پایان می رسد؟
مسئولیت تیم تروما زمانی به پایان می رسد که تکلیف بیمار مشخص 
شده باشد. یا فوت کرده و یا برای اقدامات جراحی به باقی بخش های 
ویژه  مراقبت های  یا  و  اعصاب  و  مغز  ارتوپدی،  مانند  بیمارستانی 
منتقل شده است. گاهی هم خطر به صورت کامل برطرف شده و 
بیمار می تواند تا زمان ترخیص در بخش بستری شود. هر زمان که 
شرایط بیمار به یکی از این موارد رسید وظایف تیم تروما هم پایان 

پیدا کرده است. 
سپید: تا چه اندازه تیم تروما می تواند روی بیمار جراحی انجام دهد؟
بیمار نجات بخش و  آنها روی  انجام  دارد که  اعمال جراحی وجود 
گاه فوری است، مانند گذاشتن لوله در راه دستگاه تنفسی. این اعمال 
کوچک باالی سر مریض در اتاق تروما قابل انجام است. ولی در رابطه 
با اعمال جراحی پیشرفته بیمار حتماً باید به بخش مربوطه منتقل شود. 
سپید: در زمینه ارتباط بین بخش تروما با باقی بخش های تخصصی 

بیمارستان چه مشکالتی وجود دارد؟
هنوز نوع تفکری که باید پشتیبان همکاری های مختلف بین بخش های یک 
سازمان باشد، در کارکنان جا نیفتاده است. آشنا نبودن با این مفهوم همکاری، 
مهم ترین مانع برای انجام مسئولیت تیم تروما است. منظور از همکاری، 
سازمان دهی یک تیم است که خدمات آنها باید به فردی ارائه شود. این 
همکاری می تواند هم بین اعضای خود گروه تروما باشد و هم بین این 
گروه با بخش های دیگر بیمارستانی. پروتکلی باید مشخص باشد که در آن 

هر فرد وظیفه اصلی خودش را بشناسد. 
سپید: همراهان بیمار چه مشکالتی را امکان دارد برای تیم تروما به 

وجود بیاورند؟
اتفاقاً یکی از وظایف تیم تروما این است که از ورود افراد متفرقه در داخل 
بخشی که کارهای درمانی انجام می شود، جلوگیری کند. از طرفی هم باید 
اطالعات الزم در رابطه با بیمار از همراهان اخذ شود. این هم جزء بخشی از 
پروتکل است که باید از پیش، سازماندهی شده باشد. این که اطالعات مورد نیاز 
از چه کسی و به چه نحوی باید گرفته شود و همراه بیمار و خود بیمار در کجا 
باید مستقر باشند، همگی از 
جمله مواردی است که در 
گروه تروما جای مشخصی 
دارد و به صورت نظام مند 
فعالیت می کنند. رهبر تیم 
فردی است که می تواند 
مناسب  که  را  اطالعاتی 
می داند به همراهان بیمار 
بدهد و سرپرستار فردی 
است که اطالعات مورد 
نیاز را از همراهان یا خود 

بیمار دریافت می کند.

خدمات اورژانس در شهرهای شلوغ افزایش می یابد
پیرحسین از امضای تفاهم نامه ای با سازمان انتقال خون در خصوص استفاده از بانک خون در بالگردهای 
اورژانس خبر داد و افزود: »این کار به منظور نجات هموطنان و با هدف کنترل خونریزی به صورت 
پایلوت در دو بالگرد اورژانس انجام خواهد شد.« وی گفت: »با توجه به نزدیکی چهارشنبه سوری 
و مشکالت و آسیب های ناشی از حوادث این شب که گاهی باعث جان باختن مردم نیز می شود، 
تمهیداتی به منظور پیشگیری از این حوادث صورت گرفته است.« کولیوند با بیان اینکه فرهنگ سازی 
در این خصوص بسیار ارزشمند است، افزود: »بیشترین صدمات ناشی از حوادث چهارشنبه سوری 
مربوط به مصدومیت و سوختگی در ناحیه دست، چشم و صورت است که متاسفانه افراد مصدوم زیر 
30 سال هستند.« وی ادامه داد: »حوادث ناشی در چهارشنبه سوری ناشی از ترقه و انفجار است که 
تعدادی از این مصدومان رهگذران و تعدادی نیز تماشاچیان هستند که ناخواسته مصدوم می شوند.« 
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور از والدین، دستگاه های امنیتی، مدارس، مساجد و 
دانشگاه ها درخواست کرد که به منظور پیشگیری و جلوگیری از حوادث این روز، اطالع رسانی کنند.

همکاری اورژانس در تامین خون بیماران تروما
علی اکبر پورفتح اله گفت: »به صورت آزمایشی در استان زنجان، انتقال خون به اورژانس پیش 
بیمارستانی وارد می شود و با تامین خون مورد نیاز در موارد تروما و خون ریزی های شدید، 
می توانیم جان بیماران و مصدومان را نجات دهیم.« وی اظهار داشت: »برای تامین خون مورد 
نیاز بیماران در این تفاهم نامه از گروه خونی O استفاده خواهد شد زیرا این گروه خونی می 
تواند به تمام گروه های خونی، خون بدهد.« پورفتح اله با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در 
این حوزه، محدودیت استفاده از گروه خونی O در زنانی است که دچار حادثه، تروما و خون 
ریزی شدید می شوند، افزود: »استفاده از این گروه خونی برای زنان ممکن است به بروز 
بیماری نوزاد و جنین و مخاطرات دوران بارداری منجر شود که باید سرمایه گذاری زیادی بر 
روی جذب اهدا کنندگان خون با گروه خونی O منفی داشته باشیم.« مدیرعامل سازمان انتقال 
خون ایران یادآور شد: »در کشور حدود 3.5 درصد از جمعیت اهداکنندگان خون دارای گروه 

خونی O منفی هستند و باید بر روی آنها سرمایه گذاری ویژه ای انجام شود.« 

طرح سیستم ترومای کشور سال آتی وارد فاز اجرایی می شود
شاهرخ یوسف زاده با اشاره به اجرای طرح سیستم ترومای کشور به صورت پایلوت در گیالن اظهار 
کرد: »بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، سال آتی این طرح در فاز اجرایی بر مباحث آموزشی و تهیه 
بانک اطالعاتی تأکید دارد.« وی با بیان اینکه بحث آموزشی این طرح در سه سطح همگانی، متوسط و 
پیشرفته اجرا می شود افزود: در سطح همگانی، اطالع رسانی از طریق رسانه، فضای مجازی، مدارس 
و صداوسیما مورد توجه قرار می گیرد تا مردم به صورت حداکثری با ابتدایی ترین مفاهیم مربوط 
به تروما آشنایی پیدا کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ادامه داد: »همچنین در سطح متوسط 
آموزش نیازهای اولیه برای حضور در صحنه حوادث برای نخستین کسانی که بر سر صحنه حاضر 
می شوند شامل نیروهای اورژانس، پلیس، نیروهای امدادی هالل احمر و غیره مد نظر قرار دارد.« 
یوسف زاده در توضیح آموزش های سطح پیشرفته این طرح گفت: »این سطح از آموزش مربوط به 
تمامی پزشک ها و تکنسین های اورژانس می شود که باید در حد استاندارد و پیشرفته، نحوه چگونگی 

برخورد با تروما را آموزش ببینند.«

گفته ها

گزارش سپید از تیم تروما و تمام حواشی بیماران حادثه ای

آنها که نجات می دهند

 مجتبی مجتهدزاده
 فوق تخصص فارماکوتراپی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تجویز و مصرف دارو در بیماران ترومایی باید دقت و ظرافتی بیش از باقی بیماران انجام شود. چرا که بیماران 
و مصدومین ترومایی، مثل یک فرد عادی نیست و شرایط فیزیولوژیک وی در جذب و توزیع و دفع دارو تأثیر 
می گذارد. باقی شرایط مانند سن و جنس و وزن و شرایط متابولیسمی بیمار در نیز در این تصمیم گیری دخیل 
است. همچنین تجویز خون و فرآورده های خونی، ظرافت و پیچیدگی های خاص در این بیماران دارد. در شرایطی 
که مشخص نیست بیمار چه پیشینه دارویی دارد و موقعیت نیز بحرانی و در حالت مرگ و زندگی است، فرصتی 
برای یافتن پیشینه بیمار نیست و ما باید در ابتدا درمان ها و اقدامات حمایتی و اولیه را انجام دهیم، تا بعد باقی 
کارها مانند سابقه بیماری های ژنتیکی، آلرژی ها و باقی مسائل را یا از طریق خانواده و یا از طریق آزمایشات 
دریافت کنیم. البته کودکی و بزرگسالی و چاقی و الغری فرد که در ابتدا مشخص است و روی همه این مسائل 
تأثیرگذار است. پس از اینکه بیمار از مرگ حتمی نجات پیدا کرد و خطر تا حدی برطرف شد در آن زمان می توانیم 
اطالعات مورد نظر را از وی یا اطرافیانش کسب کنیم. بنابراین در ساعات اولیه حفظ حیات باید اقدامات اولیه و 
کلی را انجام دهیم و در ادامه به بررسی وجود زمینه های بیماری در بیمار به صورت طبیعی، محیطی و ژنتیکی و 
بررسی حساسیت های وی به فراورده های دارویی و شیمیایی بپردازیم. اینها همه تکه های کوچک پازلی هستند 
که در ادامه در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در نهایت به درمان سریع بیمار کمک می کنند. در مراحل ابتدایی ما 
تنها باید به بیمار اکسیژن دهیم، الکتوز خون را پایین بیاوریم، فشار بیمار را به حد متناسبی برسانیم و ابقا را برقرار 
کنیم. برای مثال فشار شریانی 65 یک صورت کلی برای افراد دارد و الزم نیست حتماً در رابطه با وی جزئیات 
کاملی در دست داشته باشیم تا بدانیم باید فشار وی را به این حد برسانیم. اما اقدامات بعدی درمانی حتماً به 
تناسب شرایط بیمار در تغییر است. اگر هم فردی بر اثر تروما خون زیادی از دست داده باشد و در برقراری فشار 
یا مسائل حیاتی دیگر وی نیازمند خون هستیم، به وی حتماً میزان معینی خون تزریق می شود. البته این تزریق در 
شرایطی که فرد، بیماری مزمنی مانند آنمی داشت باید بررسی شود و سپس تصمیم گیری در انتقال خون صورت 
بگیرد. شرایط نشان می دهد هموگلوبین باالتر از هفت در خون بیمار، معموالً نیازی به تزریق خون ندارد. البته 

استثنا هم دارد، مانند کسانی که بیماری قلبی یا مغزی دارند و در اکسیژن رسانی به بدن به مشکل برمی خورند. 

 رضا عزیزخانی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

مبحث سیستم بهبود کیفیت یک بحث کلی است و به تروما محدود نمی شود. اما این مبحث در قرن پیش توسط یک 
پزشک ایتالیایی، وارد پزشکی شد. دیدگاه در بخش پزشکی به این صورت است که اگر سیستم ارتقا پیدا کند، افراد 
سازمان هم ارتقا پیدا می کنند. در کل چندین عامل وجود دارد که در بخش بهبود کیفیت باید به آنها توجه داشت. از 
این موراد می توان به بررسی رفتارهای غیرشخصی افراد در سیستم توجه داشت، انگیزه های فردی، نظارت و جمع آوری 
اطالعات، تحقیقات و پژوهش ها و در نهایت برنامه ریزی برای اصالح سیستم اشاره کرد. در تروما این بهبود کیفیت ارزش 
چند برابری دارد. اکثراً بسیاری از افرادی که به علت بیماری در جامعه فوت می کنند، سالمند هستند و بر اثر کهولت 
سن جان خود را از دست می دهند. اما بیشترین علم مرگ و میر در افرادی که در سنین فعالیت برای خود و جامعه 
هستند را قشر جوان تر تشکیل می دهد. برای نجات جان این افراد حتماً باید سیستم رسیدگی به بیماران به بهترین شکل 
خود عمل کند. آماری وجود دارد که می گوید اگر فردی بر اثر تروما جان خود را از دست دهد، به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم بر روی تقریباً 750 نفر تأثیر خواهد گذاشت. این تأثیر می تواند عاطفی، اجتماعی و اقتصادی باشد. از سوی 
دیگر منطقه خاورمیانه بیشترین میزان بیماران تروما را دارد و به همین دلیل این بخش درمانی باید بهترین سیستم کیفی 
خود را داشته باشد.  برنامه ای که وزارت بهداشت از دو یا سه سال پیش با همکاری سازمان جهانی بهداشت شروع 
کرد، این بود که کارگاه هایی در مراکز دانشگاهی برگزار کند تا به این مسئله بررسی شود که چطور می توان با توجه به 
شرایط بومی سیستم رسیدگی به بیماران تروما را ارتقا داد. این بحث برای بهبود کیفیت تمام ابعاد و مراحل تروما را در 
برمی گیرد. برای مثال، از بخش پیش بیمارستانی شروع می شود و به اورژانس و اتاق عمل و حتی تا زمان ترخیص بیمار 
را شامل می شود. اما پنج اصلی که گفته شد در هر مرحله از بررسی این بخش ها قابل استفاده است.  به صورت کلی 
سیستم بهبود کیفیت سه بخش دارد: ساختار، فرآیند و ستاده. در بخش تروما ساختار می تواند اجزای اصلی سیستم 
باشند، مانند تجهیزات پزشکی و پرسنل کاری. فرآیندها نیز روندی که بیمار توسط ساختار به پیش برده می شود تا به 
مرحله ستاده یعنی درمان کامل برسد. ما باید هر سه این مرحله را بررسی کنیم و برای تمامی مشکالت و مسائلی که بر 
سر راه این سه هستند راه حلی پیدا کنیم. تمام این مسائل با اهداف مشخص می شوند. در این روند، ما با در نظر گرفتن 

هدف مورد نظر، همه موارد  را بررسی می کنیم تا شرایط موجود را به شرایط ایده آل تبدیل کنیم.
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