
الفاعلية في اإلستجابة لحوادث المرور



محتوى العرض

.من نحن •

دور اإلسعاف في الحد من آثار الحوادث المرورية•

الركائز التي تقوم عليها فعالية خدمات اإلسعاف•

مفهوم االستجابة الفعالة•

آليات قياس فعالية االستجابة•

.  وحاالت الطوارئ األخرىالحواث الجسيمة ةحالفي االستجابة إجراءات •
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من نحن 

الحكوميالقطاعبينالشراكةنموذجتفعيلإطارفي2010سنةالوطنياإلسعافتأسس•
خبراتعمشراكةعلىباالعتماداإلسعافيةالخدماتبمستوىلالرتقاءوذلكالخاصوالقطاع

معمجالالهذافيسبقلهاالتيالبلدانفيالمطبقةالمعاييرأعلىإرساءفيتساهمدولية
.االحتياجاتوخصوصيةالمعتمدةوالتشريعاتالسائدةالثقافةاالعتبارفياألخذ

القطاع يوفر اإلسعاف الوطني شتى الخدمات ذات الصلة باإلسعاف والنقل الطبي للقطاع الحكومي و•
.الخاص



دور اإلسعاف في الحد من آثار

الحوادث المرورية

ها من إن التعامل مع حوادث السير والحد من الوفيات واإلعاقات الناجمة عنها وما يتبع

لوقاية آثار اجتماعية وحتى اقتصادية يستوجب وجود منظومة متكاملة تشمل إجراءات ا

.وكذلك إجراءات االستجابة السريعة والفعالة

نظرا للوعي بأهمية دور اإلسعاف في التعامل مع اإلصابات الناجمة على حوادث 

وزارة خدمات اإلسعاف في دولة اإلمارات العربية منذ تأسيسها إلىتعهيدالسير، تم 

ريات لضمان انسجام عمل دو( الشرطة والدفاع المدني)الداخلية والقيادات التابعة لها 

.المرور مع دوريات اإلسعاف في حاالت حوادث المرور العادية والجسيمة

ونظرا لخصوصية عمل اإلسعاف وارتباطه بالمجال الطبي، قامت وزارة الداخلية

رحلة ما بمبادرة إنشاء اإلسعاف الوطني ليكون حلقة الوصل بين العمل الميداني في م

ابعة لوزارة الصحية التتقبل المستشفى والعمل الذي تقوم به أقسام الطوارئ بالمنشآ

الصحة مما يساعد على خلق منظومة سلسلة تؤمن نجاح تطبيق سلسلة 
(survival chain.)النجاة



الركائز التي تقوم عليها نجاعة استجابة اإلسعاف إلى الحوادث المرورية

االتصاالت وتقنية المعلومات

اإلمداد

القدرات التشغيلية

الحوكمة السريرية



:المعلوماتوتقنيةاالتصاالت

إلسعافابالغاتإلىاالستجابةفيمتخصصةعملياتغرفةإنشاءتم:العملياتغرفة

:اآلتيعلىتتوفر

ماللمتصلةالالزمالطبيةالتوجيهاتتقديمعلىقادرينطبيةبخلفيةاتصاالتموظفي-

فيمحدداعاماليمثلاألوليالتدخلأنحيثالمصابنجاةفرصمنيزيدأنشأنهمن

لإلصابةالدائمةاآلثارمنوالتقليصالحياةإنقاذ

.آليةبطريقةالضروريةاإلجراءاتوإمالءالحاالتلتصنيفذكينظام-

تجابةاالسوعمليةاإلسعافمركباتوتتبعالمواقعلتحديدذكيةإلكترونيةخرائط-

حينيةبطريقة

جابةاالستزمنيحسنمماالمتصلإحداثياتلتحديدالذكيةاألجهزةبخاصتطبيق-

بياناتخزينوتإلدخال:البياناتاستغاللوحسنالمستشفياتمعللربطإلكترونينظام-

لعملياتاغرفةمعاإللكترونيالربطمنتمكنطرفيةبياناتلوحاتبواسطةالمرضى

.المستشفىإلىالوصولقبلالبياناتونقلوالمستشفيات



والدعماإلمدادخدمات:

منظومةOperative IQ:لمتابعةاإلسعافبخدماتخاصةذكيةمنظومةاستخدام

اجاتاالحتيوتليمسترسلةبطريقةالموادهذهبتوفريسمحبماالطبيةوالمواداألدويةمخزون

الموادهذهمنكبيرةكمياتتستوجبالتيالجسيمةالمروريةوالحوادثالعاديةالحوادثفي

التجهيزاتعلىوتتوفرالمعتمدةالمعاييرإلىتستجيب:طبيةومستودعاتصيدلية•

.المخزونوإدارةالتخزينعمليةوحسنالموادبسالمةالخاصةالالزمةوالشروط

طريقةبالموادبتوفرتسمحالمزودينمعللتعاملمتكاملةمنظومة:الموادوتوريدالتزودمنظومة•

.تنافسيةوبأسعارالمطلوبةالجودةحسبمسترسلة



القدرات التشغيلية:

األسطول:

ذاتوفيالمستهدفاالستجابةزمنلتحقيقاإلسعافسيارةمنكافعددتوفر:العدد-

االقتصاديةالجدوىتحقيقالوقت

اقمالطوسالمةلتأمينالمعتمدةالمعاييرإلىتستجيبمركباتاقتناء:المواصفات-

اإلسعافيالعملظروفأفضلولتوفيروالمرضى

الطواقم:

الالزمةوالمهاراتالعلميةالمؤهالتلهاطواقمتشغيل:الكفاءة-

لمعتمدةاالبروتوكوالتتطبيقعلىوالعملورسالتهاالشركةبرؤيةااللتزام:العقيدة-

.المخولةالصالحياتضمنممكنةرعايةأفضللتوفيرالممارساتوأفضل

والموادالتجهيزات:

علىلياآلالضغطجهازمثلالمرضىإنقاذفيفعاليتهاأثبتتأجهزةتوفير:الفعالية-

الرئويالقلبياإنعاشعمليةحسنيضمنالذيالصدر

غاز)رةالمخداألدويةتوفيرخاللمناأللمتخفيفعلىالعمل:المريضتجربةتحسين-

إلخ(الكسورضمادات)االستهالكيةوالمواد(األنثنوكس



الحوكمة السريرية

:رعاية المرضىبورتوكول

ية إصدار واعتماد دليل إرشادي يتضمن جميع بروتوكوالت الرعاية الطب

المقدمة للمرضى في مرحلة ما قبل المستشفى ويتضمن معلومات 
التشخيص والعالمات الحيوية –واضحة ومنظمة حول األعراض 

تم إنشاء هذه . إجراءات اإلسعاف حسب الفئة المهنية والصالحيات
المعتمدة من الجهات التنظيمية   PHECCو JRCALCالوثيقة على معايير 

ية مع تكييف هذه اإلرشادات لتصبح متماشية مع الخصوصيات الثقاف

.والتشريعات المعتمدة بالدولة

:  السياسات واإلجراءات

وتشمل مجاالت مثل الصحة والسالمة ومكافحة العدوى وإجراءات

اإلعالم على األمراض الفاشية واألوبئة وإجراءات التعامل مع الحوادث 

الجسيمة والكوارث واألزمات 

ق، يتم إلى جانب المتابعة على رأس العمل من قبل قائد الفري: متابعة األداء

والكشف التدقيق على أداء المسعفين من خالل التدقيق على سجالت المرضى

إن وجدت واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةإخالالتعن أي 



:تطورت خدمات اإلسعاف الطارئ وفق نموذجين رئيسيين

النماذج العالمية لتقديم خدمات اإلسعاف:اإلستجابةنماذج 

األلماني/ الفرنسي األمريكي/ اإلنجليزيالنموذج

نقل المريضعالج ونقل المريضعالج والغرض

أو البلدياتهيئات الطوارئ أو البلدياتهيئات الطوارئ الجهة المشرفة

طبيب وممرضمسعف متقدم وأساسيالطواقم

المنشآت الطبيةفيقسم الطوارئ يةالطبالمنشآت فيقسم الطوارئ النقل إلى

النموذج المعتمد في دولة اإلمارات:

 م الطوارئرعاية أساسية تتضمن تدخالت غير معقدة لجعل الحالة مستقرة ونقلها بسرعة إلى قس: دعم حياة أساسي

رعاية تشمل عمليات معقدة مثل التنبيب الرغامي وتقديم أدوية:  دعم حياة متقدم.

 وبروتوكول معتمد , 7/24طبي في العمليات الدعم للمع توفر رقم.



لفعالةاالستجابة اما هي 

تفعيل الخدمة 
إعالم مبكر / 

وواضح

زمن وصول 
مناسب

أعلى 
مستوى 
رعاية 
للمريض

إستجابة 
ناجعة

سرعة الوصول ونقل المصاب في أسرع وقت ممكن: المفهوم السائد

ومات دقيقة تحريك الموارد المناسبة  بناء على معل: مفهوم االستجابة الفعالة باإلسعاف الوطني

أة والوصول في وقت مناسب مع العمل على جعل الحالة مستقرة قدر اإلمكان وإعالم المنش

.المستقبلة بطريقة مبكرة في حالة الحاجة إلى أخذ استعدادات استثنائية

المؤشر األساسي هو مخرجات االستجابة



آليات قياس الفعالية

:  مؤشرات كمية-1

عدد الحاالت التي تمت االستجابة إليها-

متوسط زمن االستجابة-

مؤشرات نوعية-2
بة النجاح نس–نسبة حاالت السكتة القلبية التي تم إنقاذها )مخرجات تدخل طواقم اإلسعاف -

...(في التعامل مع الحاالت الحرجة 

نسبة رضا المتعاملين-

اعتمادات الجودة  -

: مدى فائدة قاعدة البيانات-3

استخدام البيانات لتحسين األداء الداخلي-

مشاركة البيانات مع الشرطة والجهات المعنية للوقاية من حوادث الطرقات-



(والمصابينالحوادث )بيانات المرضى-:المؤشرات الكمية
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المصابين المنقولين

المصابين غير المنقولين

دوريات اإلسعاف قامت فعليا , 2016العام خالل 

حالة بين مرضى ومصابي 41302بالتعامل مع عدد 

د وقد مثل المرضى أكثر من ضعف عد,السيرحوادث 

من إجمالي الحاالت %70مصابي حوادث السير

من إجمالي % 79.72المنقولة مثلت نسبة الحاالت 

تم . ةآت صحيمنشالحاالت التي تم إسعافها دون نقلها إلى 

من مصابي حوادث السير إلى المنشآت 9,975نقل عدد 

.الصحية في مختلف اإلمارات



2013 2016

NUMBER OF PATIENT 9100 41302
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تزايد عدد البالغات: المؤشرات الكمية



متوسط زمن االستجابة حسب كل إمارة-المؤشرات الكمية
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دقائق9.37متوسط زمن االستجابة هو 

زمن االستجابة–إحصائيات عامة 
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خريطة الحرارة: مدى فائدة قاعدة البيانات  

اإلمارات الشمالية



معظم البالغات تكون خالل أيام األسبوع العادية

 ازدحاما وانشغاالمع وقت الغداء إلى منتصف الليل كونها األكثر.

  مجدداتبدأ في الزيادةصباحا عندما 6حجم البالغات المستلمة يبدأ باإلنحدار من منتصف الليل إلى الساعة.

للبالغات ة ببالنسأوقات الذروة 

عدد 

البالغات

مجموع البالغات على مدارالساعات اليومية

ساعة  24مدى 



كيفية تحقيق األفضل

اإلسعاف الوطني إال أنه ال تزال هناك أرساهبالرغم من النجاح المحقق في النموذج الذي 

:مجاالت لتطوير العمل أهمها

اد في حيث أن تدخل األفر. تفعيل سلسلة النجاة من خالل إشراك العامة في عملية اإلنقاذ-1

أضعاف ويمكن أن يتم ذلك بالتنسيق3المرضى بـ/ بعض البلدان زاد من فرص نجاة المصابين 

لى مع الهيئات المعنية بالسالمة المرورية وإشراكها في حمالت التوعية وتنظيم الدورات ع

.إعطاء اإلسعافات األولية مع توفير الحماية القانونية للمتدخلين

جابيات االستجابة من التجارب العالمية والخيرات ذات العالقة ليتم اعتماد نموذج يجمع إي-2

.كل مقاربة بما يمكن من تطوير الممارسات



االستجابة إلى الحوادث الجسيمةخطة
جابة هو ستمن أهم المؤشرات التي يقوم عليها تقويم مستوى فاعلية اإلسعاف في اال

.لجسيمةامتالك القدرات واآلليات والمرونة الالزمة لالستجابة إلى الحوادث ا

:الحادث الجسيم

العادية موارد إضافية تتجاوز القدراتيتطلب حادث »على أنه يعّرف الحادث الجسيم 

«ودرجة خطورتهابسبب مساحة موقع الحادث  وعدد إصابات 

ن قبل مدة مويستلزم الحادث الجسيم من خدمات اإلسعاف تفعيل خطة معدة مسبقا ومعت

الجهات المتدخلة مثل الشرطة والدفاع المدني والمنشآت الطبية 

تجنب أي لنجاح االستجابة يتوقف باألساس على تحديد المسؤوليات وفق االختصاص

كون ف الذي يتداخل حيث يجب ان تسند اإلدارة الطبية للموقع إلى مزود خدمة اإلسعا

ويات التي ألولالمسؤول الوحيد على تحديد أساليب التعامل مع المصابين ونقلهم حسب ا
تتحدد حسب بروتوكوالت  

ل القائد يجب تفعيل خطة استمرارية العمل من قبخطة، الحالة تفعيل أي قسم من في 

ريعة لنسق السوالعودة الموارد من مواصلة توفير للتأكد المناوب رئيس الفريقالذهبي
.العمليات العادي

ةتفعيل خطة الحوادث الجسيم

أي مستجيب 
آخر للطوارئ

أي موظف 
ميداني 

باإلسعاف 
الوطني

موظف بغرفة 
العمليات من 
متصل عبر 

رقم الطوارئ 
"998"



.حسب الحاجةها كوادر البشرية ومعدات وإعادة توزيعالموارد من تشمل تجهيز •

االستعدادمرحلة 

االتحاديةتنسيق مع الهيئاتلتكوين فريق عمليات لالستجابة طبقا ل•

.تتوقف الفترة التي تستغرقها االستجابة على نوع الحدث•

االستجابةمرحلة 

.بعد تقليص االستجابة أو عندما تصبح غير ضروريةمرحلة ما •

ستمراريةاالمحافظة على للعملية سحب الموارد وإعادة تموينها •

التعافيمرحلة 

حاالت الحوادث الجسيمة–خطة الطوارئ 



( :CSCATTT)للحوادث الجسيمة االستجابةخالل مرحلة اإلسعاف الوطني مسؤوليات 

السيطرةالسالمةاالتصالم التقييالفرز اإلسعافالنقل

1حاالت الحوادث الجسيمة –خطة الطوارئ 



من قبل استالم البالغ
عمليات الشرطة أو  

998/اإلسعاف الوطني /

يتم التعامل مع المبلغ 
مباشرة أوإعادة اإلتصال

معالجة البالغ  وحوسبته 
بنظام تصنيف وتوجيه

نقل المعلومات المحوسبة 
إلى مأمور عمليات 

ل متخصص لكل منطقة لتفعي
الموارد الالزمة

تفعيل حالة الطوارئ 
وتحريك الموارد حسب 
التخصص والتوزيع 

مع تاكيد الربط , الجغرافي 
استمرارية العمل بخطة مع الشركاء

اإلستجابة لحاالت الطوارئ 
في الموقع

تطبيق نظام الربط  
واالستعداد مع 

المستشفيات

الوصول إلى جهة 
العناية المناسبة 

تسليم الحالة 

العودة إلى وضع 
االستعداد 

: الطوارئ في حاالت ستجابة االإجراءات -خطة الطوارئ 




