
 آخر سالکشور در مراسم چهارشنبه گزارش تحلیلی خدمات اورژانس 

  

  که این آسیب ها شوند  آسیب میدچار  شکل هاي متعدديو منفجره، افراد به  محترقهتماس با مواد در

شیمیایی و نیز قرار گرفتن در  حرارتی و یا تا سوختگی انفجاريماده  ترکش از برخورد  ناشیتواند می

معرض موج انفجار، ریزش ساختمان و ... باشد که متأسفانه عوارض متعددي مانند نابینایی، قطع عضو، 

ناشی از استرس وارده  روانی آسیبهاي.روي صورت و بدن، ناشنوایی و ... را به دنبال دارد دائمی جوشگاههاي

نفر  2گذشته  1395 به سال چهارشنمراسم آخرین  حوادث ؛ در به افراد یکدیگر از این نوع صدمات است 

% تعداد  71که نشان دهنده کاهش جان خود را از دست دادند ) در تهران و اصفهان  23و  14(مرد 

در ضمن در حادثه ((در روز چهارشنبه آخر سال می باشدفوتی ثبت گردیده است)  7 – 1394( در سال متوفیان 

.  نفر جان خود را از دست دادند)) 8در شهر اردبیل رخ داد   1395اسفند  20انفجار یک باب منزل مسکونی که در مورخ 

درصد از مصدومین  3 موجب معلولیتهمچنین آسیب هاي ناشی از انفجار و یا ترکش مواد محترقه در  این روز 

 گردید.

 

 94شنبه آخر سال نسبت به سال درصدي مصدومین مراسم چهار 7رشد  

o   نفر توسط  254نفر توسط آمبوالنس هاي اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند،  390مصدوم ،   3383از مجموع

نفر از مصدومین با توجه  522تکنسین هاي اورژانس پیش بیمارستانی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند  و 

 2اصفهان :  – 2 3(اراك :  ICUمصدوم در بخش  5که به شدت جراحات همچنان در مراکز درمانی بستري هستند 

 یافته است .  کاهش 1394% نسبت به سال  17که از این حیث نفر)  1تهران :  –نفر 

o  نسبت سال گذشته % اعزام مصدومین به مراکز درمانی  13رشد 

  28اعزامی و  38اعزامی ، شهر اراك با  60بیشترین اعزامی مربوط به جنوب و غرب استان تهران با 

 اعزامی در شهر تهران و استان آذربایجان غربی

o  مصدومین خانم نسبت به سال گذشته  %54رشد 

o 45  10 - 20% مصدومین در رنج سنی 

  مصدومین حوادث چهارشنبه آخر سال  45آمار ثبت شده در مرکز هدایت عملیات بحران بیش طبق %

% نیز  10سال و   20 – 30% از مصدومین در سن  27سال قرار دارند ، همچنین  10 – 20در رنج سنی 

 سال قرار گرفته اند .  30 – 40در رنج سنی 

o 43% از مصدومین دچار سوختگی گردیده اند 

  بیشترین علل آسیب به  14با %  و خراشیدگی  28با  ارائه شده پس از سوختگی ، بریدگیطبق آمار %

 مصدومین حوادث چهارشنبه آخر سال را تشکیل می دهند .

o 42 از مصدومین دچار آسیب به دست گردیده اند % 

o ارا می باشد آسیب پس از دست که بیشترین فراوانی آسیب را در بین مصدومین چهارشنبه آخر سال را د

 %  در رده هاي بعدي قرار می گیرند. 19آسیب هر کدام با به چشم و 
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o  مصدوم  به دلیل شدت جراحات از شهر آبیک به بیمارستان شهید رجایی قزوین  2انتقال هوایی 

 

  سال گذشته : 5مقایسه تطبیقی آمار حوادث طی  

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال   عنوان

  3383            مصدومین

  390            مصدوم اعزامی

  254            درمان در محل

  2            فوتی

 

 

  : اقدامات صورت گرفته قبل از برگزاري مراسم چهارشنبه آخر سال  

 تشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی معاونین محترم درمان و روساي مراکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی و

  سازمانی با ارگان هاي دخیل در این امر(آتش نشانی، هالل احمر، پلیس و ...)همچنین جلسات خارج 

 استقرار آمبوالنس هاي اورژانس پیش بیمارستانی در میادین و نقاط پرتراکم شهر، جهت امداد رسانی سریعتر به

  لغایت پایان تجمعات 24/12/1395ظهر روز سه شنبه  12مصدومین از ساعت 

ات گذشته، توسط کارشناسان امر از طریق صدا و سیما و جراید جمعی جهت پیشگیري از سوانح انجام مصاحبه طبق سنو

  و حوادث احتمالی

 پیرامون نحوه برخورد با مجروحین احتمالی حوادث چهار  115آموزش پرسنل مرکز ارتباطات و تکنسین هاي اورژانس

  شنبه آخر سال 

به کارگیري مواد محترقه و آتش زا در مدارس با هماهنگی آموزش  آموزش و اطالع رسانی در خصوص خطرات احتمالی و

  و پرورش

 بکار گیري حداکثر توان عملیاتی ناوگان موتور آمبوالنس ها، براي سریعتر رسیدن به محل حادثه در صورت وجود

  24/12/1395ترافیک در روز سه شنبه مورخ 

و  27/12/1396لغایت  20/12/1396احتمالی از تاریخ  آمادگی کلیه بیمارستانها جهت پذیرش مصدومین و مجروحین

حضور متخصصین محترم مقیم در اورژانس هاي بیمارستان و تعیین تکلیف بیماران بمنظور ایجاد فضاي کافی جهت 

  حضور مجروحین احتمالی و دپوي اقالم مصرفی و غیر مصرفی مرتبط در اورژانس بیمارستان ها

  


