
1 
 

 

 

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership 

Project Title:  “One Minute May Save A Life” 

No.  project:  2015-1-RO01-KA202-014982 

 

Partea 1 

Exerciții  pe roluri 

Acest exercițiu este destinat să fie un instrument foarte simplu, dar destul de precis, pentru a 

învăța dispecerii posibile situații ipotetice care se pot întâmpla la locul de muncă. Scopul acestui 

exercițiu este de a permite stagiarului să se familiarizeze cu profunzimea posibilei crize pe care 

trebuie să o rezolve pentru a fi un dispecer eficient. Conceptul de aici este de a face aceste 

exerciții cât mai realiste posibil și de a face dispecerii să aibă un feedback după terminarea 

jocului de rol pe care urmează să îl experimenteze. Mai mult sau mai puțin, aceste simulări sunt 

cele pe care fiecare soldat, pilot de luptă, ofițer de poliție sau orice persoană care este pusă 

într-o poziție in care trebuie să reacționeze efficient, trebuie să treacă. Ar fi foarte problematic 

dacă cineva intra într-o astfel de situatie și este nepregătit pentru  a duce sarcina la indeplinire. 

De fapt, cu cât mai multe ore pregătitoare , cu atât mai mult este posibil să acționați într-o 

manieră benefică pentru persoana în nevoie, care în acest caz este apelantul. Prin urmare, și 

pentru că nici o situație nu este similară, dispecerul  trebuie să aibă posibilitatea de a se evalua 

în condiții care simulează cazuri reale posibile pe care el / ea va trebui să le solutioneze. Fără 

îndoială, nici un dispecer novice nu este pregătit să se ocupe de situațiile critice în primul 

moment în care intră în post, dar având în vedere circumstanțele care invadează incidentele 

critice, este imperativ ca cineva să devină cât mai repede posibil pregatit. Mai jos , structura 

jocului pe roluri va iniția un dispecer  în arta și complexitatea manipulării unui incident. 

  Metoda 

Să presupunem că există un curs de dispeceri  de aproximativ 12 persoane care stau într-o 

clasă. În clasă există doi instructori care îl vor numi pe John senior și pentru junior îl vor numi pe 

Peter. Pentru a expune cel mai bine și pentru a preda, elevii vor participa la un scenariu de rol în 

care instructorul va juca apelantul. În sala de clasă există o structură care seamănă exact cu 

ceea ce este într-un call center real pentru dispeceri. În acest fel, instructorul va merge într-o 

altă cameră și va apela.  La telefon va  răspunde  un stagiar pe care îl va selecta instructorul 

junior. Chiar dacă dispecerii nu vor putea să vadă instructorul senior, îl vor putea asculta. Clasa 

este cablată astfel încât să permită ca ambele voci să fie auzite. Astfel, ceilalți studenți vor 

putea să asculte atât apelantul cât și dispecerul și vor fi publicul. După fiecare simulare, 

instructorii vor da feedback și, în plus, vor permite dispecerilor să pună întrebările dorite. 
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Firește, o varietate de simulări vor fi practicate pornind de la simplu la complex, dar nu 

neaparat în această ordine, astfel încât să nu se facă acest aranjament previzibil. Dispecerii 

trebuie să conștientizeze că situațiile pot fi fie ușoare, fie complexe, dar trebuie să fie capabili 

să facă față ambelor situații. 

Astfel, în această primă simulare, instructorul principal John se duce în cealaltă cameră pentru a 

deveni apelant, în timp ce instructorul Petru îl roaga pe Tom să vină și să joace rolul 

dispecerului. 

 

Scenariul 1 

Dispecer -  Care este urgența dvs.? 

Apelant - Fiul meu e ranit. 

Dispecer - Ce sa întâmplat? 

Apelant - A căzut pe scări. Si-a lovit capul. Din capul lui curge sânge. Îmi este frică. O Doamne. 

Dispecer - Este conștient? 

Apelant - Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Te rog grabeste-te. 

Dispecer - Ai nevoie de o ambulanță? 

Apelant - Da. Nu știu ce să fac. Îmi este frică să-l duc singur în spital.  

Dispecer – Câti ani are fiul tău? 

Apelant - 13 

Dispecer - Specificați-vă numele. 

Apelant - Numele meu este Andrew Polson. 

Dispecer - Specificați-vă adresa. 

Apelant - Adresa mea 245 Grier Street în Riverview. 

Dispecer - Vă rugăm să ne spuneți numărul dvs. de telefon 

Apelant - Este 221-4512 

Dispecer - Domnule, ajutorul este pe drum, vă rugăm să rămâneți pe linie. 
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Apelant - Spune-le să se grăbească. Mi-e teamă. Fiul meu nu arata bine .... Oh, există mult 

sânge. 

Dispecer - Este conștient? 

Apelant - Da. Așa cred. 

Dispecer - Poate vorbi cu tine? 

Apelant - Nu știu. 

Dispecer - Vedeți dacă poate răspunde. 

Apelant - Da 

 

Apelant vorbind cu fiul său. Fiul răspunde 

 

Apelant - Da, mă înțelege. 

Dispecer - Nu este imobil. El este în stare să-și miște degetele? 

Apelant - Da, dar ... Nu îl pot vedea așa ... Mă descurc. Grăbește-te. 

Dispecer - Ajutorul este pe drum. Ar trebui să ajungă în orice moment. Din ceea ce am inteles 

eu  se pare că pe fruntea fiului tău e sânge pentru că a căzut de pe scări. 

Apelant - Da 

Dispecer - Presupun că nu ți-ai văzut vreodată fiul rănit în acest fel și asta e cam înfricoșător. 

Apelant - Nu 

Dispecer - Nu sunt acolo și nici nu știu exact situația, dar din ceea ce spui fiul tău va fi în regulă. 

Apelant - Am auzit sirenele ambulanței. Va trebui să închid telefonul și să cobor pentru a 

deschide ușa. Multumesc pentru asistenta. 

 

Apelul telefonic se încheie. 
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Instructorul senior John se întoarce în clasă. Peter este pe podium și pleacă astfel încât John să 

preia rolul principal. Tom s-a așezat împreună cu ceilalți colegi de clasă. John instructorul senior 

continuă să întrebe clasa. 

John - Trebuie să menționez că aceasta este ceea ce dispecerii  ar putea considera a fi un apel 

ușor de manevrat. De asemenea, sunt de aceeași părere. Acum, întrebarea este de ce este așa. 

Pentru ca ai luat rolul dispecerului Tom, ar fi mai bine să te întreb pe tine. 

Tom - Poate că nu a existat nici o crimă sau sinucidere. 

John - Orice alte motive? 

Tom - Poate că vătămarea băieților nu a fost atât de gravă. 

John - Tu ești dispecerul. Nu știți cât de grav ar putea fi.  Poate avea o leziune interna, dar 

nimeni nu poate evalua acest lucru până când băiatul ajunge la spital. Ce crezi Tom? 

Tom - Înțeleg, dar din simulare părea că tatăl era mai degrabă speriat și poate că a exagerat 

situația. 

John - Adevărat, dar nu știi sigur. Nu puteți fi niciodată acolo, prin urmare doar ghiciți. 

Întrebarea rămâne de ce este un apel simplu și nu unul complex. Ce alți dispeceri doresc să-și 

exprime părerea? 

Dintre colegii de clasă ai lui Tom, Steve s-a oferit să-și exprime opinia. 

John - Da, Steve. 

Steve - Cred că nu este un apel complex deoarece, ca dispecer, trebuie doar să obții date și 

adrese ale apelanților și să trimiți ambulanță. În plus, un dispecer continuă să vorbească pentru 

a ghida părintele. 

John - Steve are dreptate. Aceasta este o situație destul de simplă. Chiar dacă băiatul rănit are o 

condiție cu totul diferită, nu depinde de noi să îl evaluăm. Asta e treaba doctorului, la fel cum 

baietii de  la ambulanta au o alta sarcina de efectuat. În această simulare foarte specifică, 

munca noastră este precisă și trebuie făcută într-un mod cât mai simplu posibil. Este posibil să 

observați, de asemenea, că Apelantul care a fost numit Andrew Polson a fost destul de 

înspăimântat și că Dispecerul a încercat să mențină situația și să-l calmeze pe dl Polson. Chiar 

dacă Dispecerul nu știe nimic despre cât de gravă este situația medicală a fiului domnului 

Polson, Dispecerul știe că nu există nimic de câștigat daca domnul Polson  intra în panică. 

Instructorul John continuă cu simularea jocului de rol numărul 2. El îl invită pe un alt dispecer 

,Sam , să fie dispecerul și îl trimite pe Peter să devină apelantul în timp ce rămâne în clasă 

pentru a monitoriza reacțiile elevilor. 
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Simulare 2 

Dispecer -  Care este urgența dvs.? 

Apelant - Sunt foarte speriat. Există un hoț în casa mea. 

Dispatcher - E înarmat? 

Apelant - Nu știu. Ma trezit un  zgomot. Am auzit sunete de pași. Mi-am încuiat ușa 

dormitorului și te sun de la telefonul meu mobil. M-am ascuns în baia mea în dormitor. Mi-e 

teamă să ies. Am 70 de ani. Locuiesc singur. 

Dispecer - Care este numele dvs.? 

Apelant - Mike Wallace 

Dispecer - Care este adresa ta? 

Apelant - Drumul Greengrove, Hillsboro 

Dispecer - Care este numărul dvs. de telefon? 

Apelant - 70801319 

Dispecer - Bine, trimit poliția chiar acum. Rămâi pe linie, nu închide. 

Apelant - Da. Sper că nu v-a dura mult. Mi-e teamă. 

Dispecer - Ai spus că ai încuiat ușa dormitorului și că te-ai blocat și în baie. Deci, aveți două uși 

care vă protejează până când poliția ajunge, care va fi foarte curând. 

Apelant - Da, dar dacă ar avea o armă ... ce se va întâmpla dacă ma v-a împușca. 

Dispecer - Ințeleg preocupările dvs., dar cel mai probabil el va fugi sau poliția îl va lua. Vor fi 

acolo foarte curând. 

Apelant - Da ... i-ai trimis deja? 

Dispecer - Da .... Și domnule țineți minte că pentru că este timpul de noapte sirenele mașinilor 

de poliție vor fi auzite de departe, deci dacă un hoț este încă în casă, cel mai probabil va încerca 

să scape prin alergare. Stați așa calm ... poliția este în drum. 

Apelant - Nu aud încă sirenele. 

Dispecer - Doar un minut a trecut de la ora la care ai sunat. S-ar putea să pară o lungă perioadă 

de timp, dar poliția va ajunge repede. Ai auzit mai multe zgomote? 
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Apelant - Nu ... dar asta pentru că sunt în spatele zidurilor groase. 

Dispatcher - Ușa de la baie este groasă? 

Apelant - Da, este. Cred că este lemn masiv. 

Dispecer - Deci există tăcere. 

Apelant - Da ...... .oh ....... 

Dispecer - Ce este? 

Apelant - Am auzit sirenele de poliție. O, mulțumesc lui Dumnezeu ... Sunt atât de ușurat.  

Dispecer - Trebuie să fie .... Dar rămâneți pe linie. Dacă auziți sirenele, sunetul va deveni mai 

puternic, ceea ce vă va înlătura toate îndoielile. Nu există altă mașină de poliție în această zonă. 

Este pentru tine. 

Apelant - Voi ieși. În afara casei există sirene de poliție. Mulțumesc 

 

Sfârșitul apelului telefonic 

 

Când instructorul Peter se întoarce la clasă și se intalneste cu John, acesta continuă să intreabe 

cursantii dacă dispecerul Sam a folosit o tehnică bună și o tactică bună în tratarea Apelantului. 

John - Deci ce credeti? A folosit Sam cuvintele cheie cu succes  si care erau exact? 

Un cursant numit Haven ridică mâna. 

John - Da Haven 

Haven - Cred că a făcut-o 

John - Cum? 

Haven - Sam a întrebat natura urgenței și a întrebat mai târziu adresa apelantului și numele. De 

asemenea, el a identificat că Apelantul nu era în pericol imediat, că era în siguranță închis în 

baie și că poliția era deja pe drum . 

Sam l-a ținut de asemenea pe domnul Mike Wallace la telefon și vorbea cu el,  linistind-ul că 

poliția se îndreaptă  spre el, până când au venit. Cred că a fost un apel de succes. 

John - Tind să fiu de acord cu tine. Dispecerul s-a comportat și a acționat competent. Apelantul 

a fost îndrumat într-o manieră care accelerează acțiunile rapide ale Dispecerului. În același 
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timp, nu s-au observat erori din partea lui și, în plus, Dispecerul a ținut Apelantul pe linie în 

cazul în care ceva urma să apară. În acest moment, psihologia și comportamentul apelantului 

trebuie controlate astfel încât să nu apară panică. Este esențial ca apelantul să se simtă asigurat 

și sigur și că au fost luate măsuri pentru a-și răspunde nevoile. Odată ce acest lucru este atins, 

există intervalul de timp între Dispecerul care îi spune Apelantului că asistența este pe drum și 

timpul real estimat de sosire a ambulanței, a poliției sau al pompierilor care sosesc. În acele 

minute se pot întâmpla multe dacă Apelantul își pierde simțul securității. Pentru apelant un 

minut la un eveniment critic poate arăta ca o eternitate, de aceea ar trebui să ținem cont de 

asta. Dacă faza inițială a conversației dintre Apelant și Dispecer merge bine, atunci devine mult 

mai ușor ca lucrurile să meargă mai bine. Apelantul este întotdeauna neliniștit, poate simți o 

amenințare reală pentru sine, pentru familia sa, pentru ceilalți, așa că, atunci când el sună, este 

inevitabil ca vocea și manierismul său să nu fie de panică, frică sau exasperare. Trebuie să ținem 

cont și de faptul că, chiar dacă el / ea apare liniștit la început, într-o clipă se observă că el / ea 

poate dezlănțui toate emoțiile sale asupra Dispecerului, care trebuie să încerce să controleze și 

să conțină conversația pentru a stabili cât mai repede numele, adresa, tipul de incident sau 

evenimentul critic și sa îl îndrume pe apelant să înțeleagă că ajutorul este pe drum. Desigur, ne 

așteptăm ca lucrurile să nu fie niciodată atât de ușoare și de multe ori este greu să obținem 

informațiile pe care le căutăm la viteza pe care o căutăm pentru a identifica nevoia și problema. 

De fapt, multe apeluri dificile sunt făcute și Dispecerul trebuie să fie calm și rapid, pentru a 

defini necesitățile Apelantului. După cum sa spus, este inevitabil ca, cu o practică suficientă, să 

devii mai bine calificat în acest context decât la început și uneori chiar și veteranii ar putea avea 

dificultăți în a face față unor situații complexe, dar treaba noastră este să ajutăm oamenii și 

asta este ceea ce suntem instruiți a face. În continuare vom vedea și vom practica mai multe 

simulări. 

Simulare 3 

Foc în casa unei familii cu doi copii, John instructor senior este Apelantul, Peta, un dispecer cursant  este 

Dispecerul. 

Dispecer -  Care este situația dvs. de urgență? 

Apelant – Ajutor, casa a luat foc. Am doi copii. 

Dispecer - Sunt înăuntru? 

Apelant - Da 

Dispecer - Ești înăuntru? 

Apelant - Da, te rog ajută-mă 

Dispecer - Care este adresa dvs. domnule? 

Apelant – Strada Protagoras în apropierea bulevardului Atena, numărul 33. Doamne, grăbește-te. 
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Dispecer – Domnule, sunt cu voi copiii voștri? 

Apelant - Da 

Dispatcher - Este soția ta acolo cu tine? 

Apelant - Da, Dumnezeule, o să ardem 

Dispecer - Domnule, există o cale de ieșire? Există un loc  pe unde puteți ieși. Păstrați calmul,căutați o 

cale de ieșire. Sunteți într-o clădire bloc sau o casă de familie? 

Apelant – O casă de familie. 

Dispatcher - Există o ușă de ieșire lângă dumneavoastră? 

Apelant – Este atât de mult fum, foc, copiii mei țipă. 

Dispatcher - Există o cale de ieșire? Ajutorul este deja pe drum, dar dacă există o cale de ieșire cautati, 

duce-ți copiii afară. 

Apelant - Există o scară dintr-o fereastră apropiată. 

Dispatcher - E un foc acolo? 

Apelant - Nu 

Dispecer - Este focul departe? 

Apelant - Da 

Dispatcher – Indreptați-vă acolo 

Apelant - Da 

Dispatcher - Ești acolo? 

Apelant - Da 

Dispecer - Poți ieși împreună cu copiii? 

Apelant - Cred că da 

Dispecer – Coborâți, dar rămâneți pe linie dacă  puteți. Dacă trebuie să folosiți mâinile, păstrați-

mă pe linie, dar puneți telefonul în buzunar până când ajungeți în siguranță jos. 

Apelant - Da, mulțumesc 

Apelantul rămâne cu linia deschisă. 

Apelant - Sunt în siguranță. Sunt deja lângă sirenele de la camioanele de pompieri. Totul este 

bine , vă mulțumesc. 
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Dispecer - Mulțumesc domnule. 

Simularea se termină. John se întoarce la clasă, Peta se întoarce și se alătură celorlalți cursanti. 

John își ocupă poziția pe podium. 

John - Vreau să întreb dacă vreunul din voi a văzut greșeli în sceneta care a fost înainte. Rețineți 

că această situație a fost mai complexă decât simularea 1 și 2. Tacerea domnește un minut, apoi 

unul dintre cursanti cu numele Stuart ridică mâna. 

John - Da, Stuart 

Stuart - Cred că a mers destul de bine, cu excepția că Peta ar fi trebuit să  primească adresa mai 

devreme. 

John - Așa e. De îndată ce stabiliți contactul cu Apelantul, obțineți numele, adresa, situația și 

trimiteți imediat departamentul necesar pentru a se ocupa de situație, altfel Apelantul vă poate 

scăpa din cauza emoțiilor sale intense și a fricii generate de  situație , in rest trebuie să spun că 

Peta a făcut foarte bine și a încercat foarte bine să-l ghideze pe Apelant să se deblocheze din 

ceea ce consider că este o situație care îl paralizase din teamă. Amintiți-vă că în acele situații 

dintre fum, incendiu, confuzie, frică pentru cei dragi, strigăt de plâns copii, se poate pierde 

ușor. Prin urmare, dacă direcționăm oamenii, vom da startul propriilor instincte de 

supraviețuire. Deși trebuie să ținem cont de faptul că acest scenariu care se poate întâmpla în 

realitate nu este unul ușor de rezolvat, dar aici trebuie să facem tot ce este mai bine pentru că 

un apel poate într-adevăr să salveze vieți. 

 

Simulare 4 

Acest scenariu și repetiția rolului implică o familie la cină și o tânără care se sufocă cu mâncare. 

Peter, instructorul junior va fi Apelantul și Stuart Dispecerul. 

Dispecer - Care este urgența dvs.? 

Apelant - Sunt în casa mea cu familia. Nepoata mea mânca. Se sufoca cu mâncarea. Este rău. 

Dispecer - Este trează? Conștientă sau nu? 

Apelant - Este conștientă, dar nu pare bine. Respirația este foarte dificilă. 

Dispecer - Cineva din restul familiei știe cum să efectueze manevra Heimlich? 

Apelant - N-am auzit de ea. Și cred că nimeni nu are vreun indiciu despre ceva medical. 

Dispecer - Rămâi calm. Dă-mi adresa și numele tău. 
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Apelant - Strada Proclus lângă piața Heroes. Numele este Andreas Heracleous 

Dispecer - Mulțumesc domnule. Ajutorul este deja pe drum. Ce se întâmplă cu nepoata ta? 

Apelant - Pare slabă 

Dispecer - Ar putea cineva de acolo sa încerce să-i strângă zona abdominală? 

Apelant - Da 

Dispecer - Vă rugăm să faceți acest lucru până la sosirea medicilor. Rămâneți pe linie până când 

sosesc ajutoarele. 

Simularea se termină. 

Peter vine din sala de exerciții în clasă și se alătură instructorului senior John, în timp ce Stuart îl 

înlocuiește. John vorbește în clasă. 

John - Acest exercițiu, după cum puteți vedea, este în mod clar diferit de simularea 3. Aici avem 

un tânăr de sex masculin din descriere. Avem de asemenea o familie care nu are nici o idee sau 

pregătire cum să se ocupe de această situație. Prin urmare, nu putem face altceva decât să 

trimitem medicii cât mai curând posibil. Totul a decurs ca la carte și repede, dar trebuie să țineți 

minte că putem face doar atât de mult. În exercițiul 3 au existat lucruri care s-ar putea face, dar 

aici foarte puține altele in plus. Dispecerul i-a spus adultului mai în vârstă să apese în zona 

abdominală a nepoatei. În afară de asta, nu mai putem face nimic. Acest fapt trist este, de 

asemenea, o parte din greutatea pe care trebuie să o îndeplinească dispecerul în rutina sa 

zilnică. Veți auzi oamenii în criză, în evenimente critice, în situații care nu sunt ușoare. Mai 

târziu, când vă duceți acasă și urmăriți știri pe televizor, puteți auzi o familie care a sunat, dar în 

cele din urmă a avut loc o pierdere gravă sau un prejudiciu grav. Inutil să spun sau să afirm că 

evenimentele ne afectează mai ales atunci când ajungem să auzim vocile unor oameni care mai 

târziu pot întâmpina o dramă . Nu este ușor și de aceea întotdeauna ne facem griji dacă un 

Dispecer are o problema nervoasă. Uneori pot exista o serie de zile care au întotdeauna cazuri 

dificile și la altele se întâmplă câteva lucruri. Un lucru este sigur, nu este o slujbă plictisitoare. 

După ce am spus asta, am nevoie să acordați atenție imaginii mai mari, că, în final, puteți fi 

legătura care definește dacă o persoană va supraviețui sau nu. Întotdeauna stați concentrat pe 

asta. 

Simulare 5 

Acest scenariu implică o femeie care are un copil considerat a fi sub apă în cadă și într-o stare nedefinită 

în ceea ce privește amploarea situației sale. Peter, instructorul junior va fi expeditorul în timp ce Karen 

va impersona femeia care are nevoie de ajutor. 

Dispecer - Care este urgența dvs.? 
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Apelant - Te rog ajuta-ma. Fiica mea de 6 ani se juca în cadă și mă tem că s-ar fi putut îneca. 

Dispecer - Copilul respira? 

Apelant - Nu știu sigur. Da ... .. e greu. Nu știu, te rog grăbește-te. 

Dispatcher - Numele și adresa dvs.? 

Apelant - Pulias Avenue 72 strada Ilithion 

Dispecer - Doamnă, ajutorul este pe drum. Știți CPR? 

Apelant - Nu, cred că am văzut la televizor 

Dispecer - Atunci stati liniștita. Copilul respira, ati spus. 

Apelant - Da ...... acum văd. Da, dar nu este normal 

Dispecer - Ajutorul este pe drumul . Încercați să ramaneți cât mai relaxată posibil. 

Apelant - Grăbește-te .... Spune-le să se grăbească. Nu știu ce voi face dacă fiica mea nu scapă. 

Dispecer - Medicii ar trebui să fie acolo destul de curând. Ei sunt pe drum în timp ce vorbim. Stați calmă. 

Apelant - Da 

Exercițiile se termină. Ca inainte instructorul anterior și cursantul se întorc în locurile lor. De data 

aceasta, John cere ca Petru vina pe podium.  

Peter - Care sunt observațiile voastre? A fost totul în ordine? 

Unul dintre cursanti ridică mâna. 

   Peter - Da, Peta 

Peta - Cred că a mers ca la carte. Este însă trist că nu putem face mai mult. Mama nu știa CPR și 

a trebuit să aștepte până  până  a ajuns ajutorul. Dar nimeni nu știe în acel moment dacă copilul 

va fi în regulă. Nu poți știi decât după. 

Petru - Da, într-adevăr, această parte este agonizantă și niciodată ușoară, dar aceasta este din 

nou o situație în care cineva ajută prin trimiterea de ajutor, dar nimeni nu este Dumnezeu să fie 

acolo și să facă lucrurile rele să dispară. Vom fi întotdeauna expuși acestor situații. 

Clasa nu a făcut alte comentarii. Exercițiul s-a încheiat. 

Capitolul special privind intenția de sinucidere 

Aici, clasa cursanților se va ocupa probabil de una dintre cele mai dificile și mai complexe părți 

din ceea ce trebuie să fie un dispecer. Înainte de a trece la simulare, ar putea fi benefic să ai 

informații utile în acest sens. 
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Care sunt convingerile tale despre sinucidere? Asta contează! Unele mituri populare despre 

sinucidere prezentate de Clinica de Criză din Seattle, sunt enumerate mai jos: 

Mit Oamenii care vorbesc despre sinucidere nu o fac. 

Mit Vorbirea despre sinucidere o încurajează. Cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faci este să 

ignori. 

Mit Numai un anumit tip de persoană se sinucide. 

Mit Sinuciderea este un fenomen de clasă inferioară, sau sinuciderea apare numai în anumite 

grupuri etnice. 

Mit Sinuciderea este moștenită și se desfășoară în anumite familii. 

Mit Oamenii sinucigasi sunt bolnavi mintal. 

Mit Oamenii aflați sub îngrijirea unui psihiatru rareori se sinucid. 

Mit O tentativă nereușită de sinucidere nu trebuie luată în serios. 

Mit Când adolescentul vorbește despre sinucidere, el doar caută atenție. 

Mit Dacă întrebi despre o armă, poți să-i dai idei! 

 

Evaluarea riscului 

PASUL 1 

Odată ce ați stabilit că cineva poate fi suicidar, trebuie să întrebați în mod direct dacă 

intenționează să se sinucidă sau dacă s-a gândit la sinucidere. Acest lucru este esențial și poate 

fi realizat cu succes de lucrătorii din domeniul crizei. Nu veți pune ideea în mintea cuiva 

întrebând. 

Ce se întâmplă dacă persoana recunoaște că are în vedere sinuciderea? Treaba ta este să 

determini cât de gravă este situația. Unii factori de risc înalt care trebuie luați în considerare 

sunt enumerați mai jos. 

PASUL 2 

Întreabă persoana dacă are un plan. Cu cât planul este mai concret, cu atât este mai mare 

riscul. Dacă planul este funcțional și persoana are metoda, el este un risc foarte mare. 

Factori de risc crescut 

• Istoria încercărilor de sinucidere. Vorbește despre ultima și despre aceasta. 
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• O persoană care simte că celor dragi  le-ar fi mai bine fără el sau nu i-ar fi dor de el. 

• O persoană care a suferit pierderi recente de orice fel. 

• Alcoolul sau implicarea în droguri. 

• O persoană cu probleme de sănătate sau care se află pe medicamente. 

• O persoană care trăiește singură. 

• O persoană ostilă este un risc mai mare decât cel care este pasiv sau are doar câteva gânduri 

ostile. 

• Cu cât persoana are mai mult timp gânduri de suicid, cu atât este mai mare riscul. 

• O persoană dezorientată, dezorganizată sau confuză. 

• O persoană care cunoaște pe cineva care a avut succes într-o încercare de sinucidere. 

• O persoană care pare să simtă că nimic, inclusiv consiliere sau terapie sau "nimic", poate 

ajuta. 

• Membrii familiei în timpul divorțului. 

Răspunzând la Sinucidere 

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: 

• Luați toate amenințările în serios. 

• Nu lăsați persoana singură pe linie. 

• Determinați starea actuală a pacientului. 

INTREABĂ: 

1. Te-ai gândit la Sinucidere? 

2. Aveți un plan? 

3. Care este planul tău? 

4. Când intenționați să faceți acest lucru? 

5. Ai o armă? Unde este? 

Cum puteți obține încredere 
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• Nu încercați să le vorbiți de sentimentele lor. Recunoașteți dorința de a muri și de a încuraja 

ambivalența. Fiti sincer cu sentimentele tale. Fiți pregătiți pentru rezistență - fiti liniștiți 

persistenți. 

• Creați un mediu sigur - cereți-i să distrugă armele sau drogurile. Nu moralizați sau judecați. 

• Luați-vă timpul - nu întrerupeți apelantul dacă este posibil. 

• Aveți grijă de dvs. - puteți fi traumatizat, puteți comunica cu ceilalți despre cum vă simțiți. 

Persoane suicidale 

Există mai multe modalități prin care puteți deveni conștienți de incidentul suicidar. În funcție 

de sursa și cantitatea de informații culese, incadrarea variază. 

Dacă informațiile despre o amenințare cu sinuciderea sunt primite dintr-o sursă secundară, 

trebuie să interogați pentru a determina amploarea și gravitatea problemei, pentru a determina 

ce acțiune, dacă este cazul, puteți lua: 

Unde: Unde a fost subiectul ultima oara cand l-ați auzit? 

Unde locuiește subiectul? 

Unde este Apelantul? 

 

Când: 

 Când ai auzit ultima dată de subiect? 

Când a făcut subiectul amenințarea? 

Când a plecat subiectul? 

Cu cât timp a vorbit  subiectul despre  acțiune? 

 

Ce:  

Ce credeți că va face subiectul? 

Ce înseamnă să-l finalizeze? 

Ce a spus  apelantul? 

Care este istoria pacientului despre încercările de sinucidere? 
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Ce simte apelantul despre gravitatea amenințării? 

Ce arme sau medicamente  sunt la indemana ? 

 

Cine: 

 Informații despre apelant 

Informații despre subiect, descriere completă 

Informații despre vehicul 

 

 

APELURILE LA  CLINICA DE CRIZĂ 

În cazul în care dispecerul are subiectul suicidar pe linie, acel  dispecer va păstra subiectul pe 

linie și vă va transmite informația. Clinica de criză nu va actiona, în general, decât dacă 

dispecerul consideră că subiectul a făcut deja ceva dăunător pentru sine sau reprezintă o 

amenințare pentru altul. Clinica de criză va transmite informațiile către poliție sau pompieri 

atunci când există o adresă bună. 

Clinica de criză, de obicei, este obligată să apeleze la poliție sau la departamentul de pompieri 

pentru o urmărire a releului. Identificați instrucțiunile agenției pe acest subiect. 

SUBIECTUL SUICIDAL SUNĂ 

Lucruri pe care să le faci 

Manipulați - subliniați viitorul - confidențialitatea încălcării - folosiți alții - folosiți faptul că au 

sunat pentru ajutor - luați toate amenințările în serios - spuneți-le că nu vor să moară - să 

asculte și să clarifice - să mintă dacă este necesar - să fiți sincer despre sentimentele voastre - 

Empatie - fiti persistenți - spuneți persoanei că vă pasă - îngrijiți - discutați despre alte subiecte - 

obțineți un angajament din partea persoanei. 

Lucruri pe care nu le poți face 

Îndepărtați amenințările -  nu va jucați cu sentimentele sau durerea Apelantului -  nu il lăsați pe 

Apelant  -  nu șoaptiți altora – nu spuneți persoanei că e egoistă -  nu spuneți persoanei că e 

lașă -  nu va angajați în argumente filosofice sau morale –  nu păreți șocat de orice spune 

persoana -  nu judecati -  nu spuneți apelantului că încearcă doar să atragă atenția -  nu renunța 

-  nu va învinovățiti  dacă nu puteți ajuta. 
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John și Peter vor demonstra o simulare a unui apelant care s-ar putea gândi să comită 

suicidarea. 

Simulare 6 

Dispecer - Care este urgența dvs.? 

Apelant - Am să comit sinuciderea. Sunt într-o clădire cu 5 etaje situat pe pervaz. 

Dispecer - Stați pe o margine? 

Apelant - Da. Voi sari 

Dispecer - Cum pot să-ți spun? 

Apelant -  Michael. Eu mă voi sinucide. Nu are sens să trăiesc. Aveam o companie mică. Este în 

faliment, 10 angajați de-ai mei nu vor primi salariile , casa mea este ipotecata, eu datorez bani 

peste tot creditorilor. Ce-i drept, nu pot să scap de asta. Băncile vor exclude afacerea mea, îmi 

vor lua casa .... Copiii mei, 4 dintre ei nu vor avea nimic de mâncat. Nu pot face față acestei 

realități. Nu pot să fiu acolo ca să mă uit la asta. Soția și copiii noștri nu au nicio idee. Nu știu ce 

se întâmplă.  

Apelantul rămâne tăcut pentru o secundă. Oferă Dispecerului posibilitatea de a-și exprima 

cuvintele. Ține minte că nu întrerupem. 

Dispecer - Ești foarte rău. 

Apelant - Mai mult decât oricine își poate imagina. 

Dispecer - Există vreo altă cale? 

Apelant - Nu mă pot gândi. 

Dispecer - Ați vorbit cu persoane   specializate  în restructurarea băncilor? 

Apelant - Nu le pasă 

Dispatcher - Și tu ești unde lucrezi acum? 

Apelant - Da, în clădire. Sunt pe acoperiș. 

Dispecer - Michael, dacă imi permiti. Este întotdeauna foarte greu. Pot să te întreb unde vă 

aflați? 

Apelant - Nu încerca să mă convingi să mă răzgândesc. O să o fac . 

Dispecer - Dacă aș putea să trimit pe cineva cu care să poți vorbi. 
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Apelant - Nu contează. De ce îți pasă de fapt? 

Dispecer - Îngrijirea este ceea ce facem aici. 

Apelant - Nimănui nu-i pasă. 

Dispecer - Poate unora da. Care este locația dvs.? 

Apelant - De ce să vă spun? Că veți trimite secția de pompieri și poliție. 

Dispecer - Nu. Putem să o rezolvăm discret. Este foarte dificil. Situația dvs. ar putea să nu pară 

atât de ușoară, dar dacă există o altă cale. Dacă nu te-ai uitat la toate opțiunile tale? Alte 

persoane au sunat în aceeași situație ca și tine și au existat soluții, dar nu au știut de ele. Care ar 

putea fi locația dvs.? 

Apelant - Nu știu dacă ar trebui să-ți spun. 

Dispecer - Voi fi discret. 

Apelant - Nu, mă voi sinucide. Voi sari 

Dispecer - Ce se întâmplă dacă există și alte opțiuni. Înțeleg voința ta de a muri, dar dacă altceva 

ar exista ... Departe de aceste numeroase probleme complexe cu care vă confruntați. 

Apelant - Nu știu. Voi fi râsul tuturor dacă nu mă sinucid. 

Dispecer - Nu este ușor. Ceea ce spui  ar putea fi adevărat, dar dacă există și alte părți pe care 

nu le vezi . Să arătăm alte opțiuni sau alegeri. Există întotdeauna alegeri, uneori emoțiile ne orb 

esc și nu le vedem. Unde esti Michael? 

Apelant – nr 83 , între piața din Famagusta și chioșcul Efxinos. Ce ai de gand sa faci? 

Dispecer - Vă ofer opțiunea de a vedea lucrurile înainte de a încerca ceva ireversibil .... Există 

întotdeauna diferite moduri de abordare. Ar fi posibil să nu fi văzut lucrurile în mod clar. Și dacă 

am trimis pe cineva să aibă o conversație cu tine? 

Apelant - Nu știu. Nu o să mă înșeli? 

Dispecer - Nu pot chiar dacă aș vrea. Vreau să ajut. Nu știu toate faptele, nu știu ce înseamnă să 

fii în poziția sau situația ta financiară.Vreau doar să ajut. 

Apelant - Sper că nu mă mințiți. Nu vreau ca poliția să vină. Doar cineva cu care să vorbesc. 

Dispecer - După cum spui, va fi așa Michael. Există oameni care te pot ajuta. 

Apelant - Nu știu. Nu sunt sigur. 

Dispecer - De ce nu-i dai o șansă? 
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Apelant- Bine, trimiteți unul. Doar o singură persoană. 

Dispecer – Voi trimite . Rămâi totuși cu mine. Cineva va fi acolo curând. 

Dispecerul transmite mesajul către toate departamentele relevante, în timp ce el îl ține pe 

Michael să vorbească pe linie. Simularea se termină. 

 

 

 

 

Partea 2 

CONDIȚII MEDICALE 

Următoarele informații generale despre condițiile medicale completează formarea EMD sau vă 

completează cunoștințele dacă nu sunteți un EMD.  

ȘOC 

Din punct de vedere medical, condiția definită ca șoc se referă la o lipsă de perfuzie a țesutului 

datorită fluxului insuficient de sânge pentru organele vitale. În general, poate fi cauzată de 

hipovolemie (pierderea volumului circulant al sângelui), funcția cardiacă inadeAVCtă 

(incapacitatea inimii de a pompa în mod corespunzător) sau vasodilatația (mărirea bruscă a 

arterelor și / sau a venelor). Sângele este responsabil pentru transportul oxigenului, glucozei 

(zahărului) și a altor elemente esențiale la toate celulele din organism. O reducere a fluxului 

sanguin frânge celulele acestor elemente esențiale și în patru până la șase minute celulele încep 

să moară. Într-un efort de a corecta efectele șocului, sistemul nervos al corpului eliberează 

adrenalina cu următoarele rezultate: 

1. Ritmul cardiac rapid - crește fluxul de sânge disponibil. 

2. Piele palidă - corpul îndepărtează sângele de la extremități până la miez pentru a proteja 

organele vitale. Piele moale, transpirată - Rezultatul sângelui care părăsește pielea. 

3. Stare mintală confuză, agitată - datorită oxigenului redus și a altor elemente esențiale din 

creier. 

4. Amețeli, leșin - Lipsa suficienței volumului circulant al creierului atunci când pacientul 

încearcă o poziție verticală. 
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Mărimea și severitatea acestor simptome sunt direct proporționale cu mecanismul problemei. 

Vârsta, alte probleme cronice și medicamentele luate de pacient pot modifica, de asemenea, 

aceste simptome. 

Șocul anafilactic prezintă unele probleme suplimentare în plus față de cele găsite în celelalte 

forme de șoc. Este definită ca o insuficiență circulatorie datorată unei reacții alergice care apare 

după expunerea la o substanță străină (antigen). Cauzele includ: injectarea sau ingestia unui 

medicament, ingestia de alimente (fructele de mare și crustacee, arahidele sunt surse comune), 

inteparea insectelor și mușcăturile, agenții de contrast cu raze X. Reacțiile pot apărea în câteva 

minute după expunerea la aceste substanțe. Se pot implica perturbații ale pielii, sistemului 

respirator, circulației, țesuturilor moi și ale sistemului gastrointestinal. 

PIELEA: Ridicată, erupție cutanată roșie; Mâncărime, în special a feței, pieptului superior; 

Urticarii se pot răspândi pe suprafețe mari ale corpului; Umflarea feței, a limbii, a gâtului, a 

pleoapelor și a buzelor; Cianoza (purpuriu) poate fi vizibilă în jurul buzelor. 

SISTEMU RESPIRATOR: Se pot dezvolta șuierat și stridor (respirație musculară cu inhalare) cu 

dificultăți de respirație. Fluidele din bronhii provoacă o tuse persistentă. Constricția bronhiilor 

mai mici provoacă respirația șuierătoare și umflarea căilor aeriene superioare, creând stridor. 

Reclamațiile de strângere în piept sunt comune. 

CIRCULAȚIE: Amețeli, leșin și inconștiență pot apărea ca urmare a scăderii rapide a tensiunii 

arteriale și a volumului circulant al sângelui. 

Reacțiile pot fi la fel de ușoare ca pruritul minor, cu erupție asociată cu moartea în câteva 

minute de la obstrucția respiratorie și colapsul vascular. În general, persoanele care sunt re-

expuse la surse care au provocat reacții în trecut pot aștepta ca problema să se agraveze cu 

episoadele ulterioare. De obicei, cu cât reacția devine mai rapidă, cu atât reacția va deveni mai 

rea. 

Dacă apelantul este cel care suferă de reacție, este important să nu uitați să îi mențineți calm. 

Cu cât este mai supărat apelantul devine mai rapid ritmul cardiac crește, ceea ce determină un 

consum mai mare de oxigen, sporind astfel sarcina de lucru a sistemului respirator. 

Șocul septic, care este prăbușirea vasculară cauzată de o infecție sistemică severă, este de 

obicei observat la pacienții vârstnici, în pat, sau alcoolici. Infecția severă din orice sursă, cum ar 

fi apendicele rupt, intestinul rupt, pneumonia severă, rinichii infectați și tractul urinar se pot 

răspândi rapid în întregul corp. Pacienții din casele de îngrijire medicală și în paturile lor sunt 

candidați primari. Semnele tipice de șoc vor fi prezente și ar pune în pericol viața. 

Notați - copiii și pacienții vârstnici sunt similari prin faptul că sistemele lor se vor deteriora mai 

repede decât un adult sănătos. Șocul la pacienții vârstnici are o rată de mortalitate mult mai 

mare. 
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CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚII DE ȘOC 

Este important să știi că "șocul" nu este un răspuns emoțional. Șocul este o condiție fizică. Ca 

dispecer medical de urgență, cunoașterea simptomelor de șoc este cel mai bun instrument 

pentru a determina severitatea urgenței medicale. Întrebările pe care le adresați sunt 

concepute pentru a determina dacă pacientul este în stare de șoc. Oricare ar fi boala sau 

rănirea, șocul este unul dintre principalii indicatori ai unei urgențe pre-spitalicești. Întrebările 

create în orice sistem EMD vor evalua următoarele: 

• Nivelul de conștiință 

• AdeAVCrea respirației 

După ce s-au observat acești doi factori determinanți, amploarea și severitatea șocului 

reprezintă următorul factor cel mai important în determinarea răspunsului. 

Întrebările legate de boală pot include: 

• Vârsta, sexul 

• Istoria bolii sau evenimentului 

• Medicamente 

• Deschiderea și condițiile acum 

• Reducerea volumului 

Întrebările legate de traume se referă la mecanism și potențial. Din nou, potențialul de șoc este 

proporțional cu tipul și gravitatea vătămării, cu rezultatele vătămării sau cu potențialul de 

deces. De multe ori, apelantul nu este cu pacientul, dar "mecanismul" indică severitatea. 

Cazurile severe includ: 

• Căderi mai mari de de 12 ' 

• Accidente directe la cap / osul-T 

• Medicamente și supradoze de alcool 

• Traumă de la împușcături / traumatism ascuțit sau accidentat 

Veți utiliza informațiile despre modul în care șocul funcționează și arată pe parcursul testului 

medical. Urmăriți pentru întrebări din programul EMD care se referă la șocul pentru acel tip de 

apel. 

DURERE ABDOMINALĂ 
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Prin definiție, durerea abdominală semnifică prezența unui "abdomen acut" care acoperă o 

varietate de afecțiuni medicale care duc la iritarea sau inflamarea căptușelii abdominale 

(peritoneu). În general, durerea abdominală poate proveni din probleme cu sistemele gastro-

intestinale, cardiovasculare sau genito-urinare. 

Organele din abdomen sunt separate în două categorii majore: goale și solide. Organele goale 

sunt esofagul, stomacul, vezica biliară, canalele biliare, intestinul subțire, intestinul gros (care 

include rectul), apendicele, uretrale, vezica urinară, tuburile uterine, uterul, vaginul și vena cavă 

inferioară. Organele solide sunt ficatul, splina, pancreasul, ovarele și rinichii. 

Tulburările abdomenului se împart în cinci categorii principale, iar atât organele goale, cât și 

cele solide vor produce simptome similare. 

INFLAMAREA. Reacția țesutului la rănire. De obicei, are o istorie de debut lent peste ore sau 

zile. Durerea este de obicei constantă. Deseori există o istorie de febră sau frisoane. Această 

afecțiune poate pune viața în pericol. 

HEMORAGIA Poate să apară acută sau cronică, de obicei cu dureri constante. De obicei, nu 

există febră. Durerea poate radia pe unul sau ambii umeri dacă diafragma este iritată. Pot exista 

semne și simptome de șoc. 

PERFORARE. O gaură într-un organ gol. Se simte o durere constantă de debut brusc. Este 

întotdeauna o problemă serioasă. Febra se dezvoltă la câteva ore după perforare. 

OBSTRUCȚIE Blocarea într-un organ gol. Durerea este, de obicei, crampea, deoarece organul 

încearcă să lucreze împotriva zonei obstrucționate. Are debut moderat rapid, fără febră. Greața 

și vărsăturile sunt frecvente. 

ISCHEMIA Lipsa completă sau temporară de sânge și, prin urmare, de oxigen la un organ. Se 

produce o durere constantă, care este brusc în debut, neschimbată și adesea severă. 

Pe lângă durere, sângerarea poate apărea fie în partea superioară, fie în partea inferioară a 

tractului gastrointestinal (GI). Poate să apară brusc, în ritm rapid sau încet pe o durată 

prelungită. 

Vărsăturile de sânge pot fi înspăimântătoare, precum și periculoase pentru viață. Semnele și 

simptomele hipovolemiei (șocului) vor fi prezente atunci când sursa sângerării este o problemă 

semnificativă. Semnele, cum ar fi emesisul de cafea, sunt o indicație că sursa sângerării este în 

stomac și rata sângerării este suficient de lentă pentru ca acizii gastrici să-și schimbe aspectul. 

Vărsarea sângelui roșu sincer indică o sursă periculoasă de hemoragie, cum ar fi varicele 

esofagiene, o ruptură în esofag sau un ulcer perforat. 

Sânge, negru și scaunul întârziat sunt de obicei indicatori ai hemoragiei GI care poate fi gravă. 

Cantități mici de sânge roșu aprins din rect sunt datorate hemoroizilor, iar când sângele se 
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amestecă cu apa din castron, volumul pierderilor de sânge pare mai semnificativ decât este. 

Sângele negru este un semn al sângelui vechi care este respins (deoarece nu trebuie să fie unde 

este). Sânge roșu strălucitor este un semn de sângerare nouă. În funcție de cantitatea de sânge, 

sângele mai întunecat este mai periculos pentru viață. Semnele și simptomele hipovolemiei 

(șocul) sunt indicatorii comuni ai gravității problemelor legate de durerea abdominală. O 

excepție poate fi umiditatea abdominală superioară sau durerea constantă. La bărbații cu 

vārsta de 35 de ani și mai mari și femeile de 40 de ani și peste, acest disconfort poate indica un 

atac de cord (MI). Adesea, pacientul încearcă să trateze această problemă cu produse de 

origine care controlează indigestia fără succes. Ele pot deveni, de asemenea, palide, transpirați 

și înfundate ca un pacient hipovolemic. 

Durerea abdominală superioară sau înjunghată care radiază prin spate poate indica un anevrism 

în aorta abdominală. Pacienții au de obicei vârsta de 60 de ani și mai mult (prezentarea clasică 

este de sex masculin în vârstă de 70 de ani) și poate prezenta inițial un episode de leșin 

(sincopal) datorită unei scăderi rapide a tensiunii arteriale. Aorta dezvoltă o bulă secundară 

unei zone slabe din peretele vasului. Umflarea se poate dezvolta încet într-o perioadă de luni 

sau rapid în câteva minute. Dacă ruptura zonei slabe devine o urgență care pune viața în pericol 

ca urmare a șocului de șoc hipovolemic. Dacă apelantul afirmă că există o masă pulsatorie în 

zona abdominală, transmiteți această informație imediat către unitățile care răspund și nu 

permiteți apelantului să atingă masa. 

CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚIILE DURERII ABDOMINALE  

Severitatea durerii abdominale, de obicei, nu este determinată pentru un răspuns ALS. 

Preocupările adevărate sunt: 

• Localizarea și descrierea durerii - cardiac sau abdominal adevărat 

• Sângerarea externă - culoarea și cantitatea sunt indicatori de severitate 

• Sângerare internă - indicată prin simptome de șoc 

• Pierderea conștiinței - indicând un posibil șoc sau sângerare 

• Vârsta sau sexul - se referă direct la posibilități 

• Istoric - fie medical, sarcină, fie traumă 

Misiunea ta nu este de a diagnostica problema, ci de a evalua pacientul prin telefon prin 

indicatori. Obțineți acești indicatori, adresându-vă întrebări directe sau ascultând informații 

despre modul în care pacientul acționează, se simte și arată. Un exemplu de întrebări care ajută 

receptorul de apel cu evaluarea severității durerii abdominale: 

Masculin: 
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Vârsta și istoricul medical 

Locul și descrierea durerii 

Se modifică durerea? 

Nu poate să stea fără să leșine (șoc) 

Alte semne sau simptome: scurtarea respirației, amețeli, greață 

Feminin: 

Toate cele de mai sus și: 

Posibilitatea sarcinii 

Sângerări vaginale, neobișnuit de grele sau cheaguri 

ARSURI 

Arsurile sunt împărțite în patru categorii și sunt clasificate în funcție de gravitatea lor pe baza 

caracteristicilor lor, astfel cum sunt definite de daunele pe care le provoacă pe pielea 

pacientului și țesutul / osul subiacente. Acestea sunt clasificate în continuare în patru categorii 

legate de severitate. Acestea sunt apoi separate în trei clasificări - Majore, Moderate și Minor - 

care stabilesc prioritățile lor de triaj. 

Arsurile la fața și / sau inhalarea aerului și / sau fumului supraîncălzit sunt considerate 

întotdeauna ca fiind majore datorită posibilei leziuni a tractului respirator superior din umflarea 

țesuturilor moi. Este posibil ca pacienții să nu prezinte semne evidente de vătămare, în afară de 

părul năpustit sau dureri de gât și / sau stridor. 

Datorită pieii delicate și a sistemului vascular mic, sugarii și copiii mici pot fi arși mai grav decât 

apar. O înțelegere aprofundată a mecanismului (sursei) arsurii este vitală. 

CATEGORII DE ARSURI (tipuri de arsuri) 

Termic: arde de la contact cu flacără, gaze fierbinți sau obiecte fierbinți 

Electric: arde de la o sarcină electrică care trece prin țesuturi și oase. 

Chimice: arsuri cauzate de substanțe caustice care au intrat direct în contact cu pielea. 

Nuclear: arde secundar expunerii la radiațiile nucleare. 

CLASIFICAREA PRIN SEVERITATE (CARACTERISTICI SAU GRADUL DE DAUNE) 



24 
 

Suprafață: ușoară, superficială, care necesită puțin sau deloc asistență medicală. Afectează 

numai epiderma (stratul exterior al pielii). Arsurile solare și arderea ușoară sunt exemple. 

(Primul grad) 

Grosimea parțială: Beșici cu afectarea dermei (al doilea strat al pielii) numai. Se va vindeca fara 

cicatrici cu grija rezonabila pe o perioada de zile sau saptamani. (Gradul doi) 

 Grosimea completa: Grosimea completa a pielii prin derma. Prezintă cu caractere negre sau 

pot fi uscate și albe sau ca piele. Distruge nervii, deci poate fi nedureroase. Dacă este mai mult 

decât o zonă mică, va fi necesară grefa de piele pentru a preveni cicatrizarea și / sau 

dizabilitatea. (A treia diplomă) 

Gradul al patrulea: Prin mușchi și / sau os. Daunele nu sunt întotdeauna evidente, deoarece 

electrocutarea este adesea sursa. Cu electrocutare, adesea singurele semne de deteriorare sunt 

rănile de intrare și ieșire. 

CLASIFICAREA ARSURII 

Major 

1. Arsuri de gradul II care implică mai mult de 25% din suprafața corporală a adultului de 

peste 20% din suprafața corpului copilului. 

2. Arsuri de gradul III care implică o suprafață corporală de 10% sau mai mult. 

3. Arsuri de gradul trei care implică mâini, fețe, ochi, urechi, picioare și organe genitale. 

4. Toate leziunile prin inhalare. 

5. Arsuri electrice. 

6. Arsuri complicate de fracturi și alte traume. 

7. Arsuri la pacienți cu risc scăzut; Adică, sugari, vârstnici cu boli cronice severe. 

Moderat 

1. Arsuri de gradul II care implică între 15 și 25% din suprafața corporală a adultului sau 

10-20% din suprafața corpului copilului. 

2. Al treilea nivel arde 2 la 20 la suta din suprafata corpului care nu implica ochi, fata, 

maini si picioare. 

Minor 

1. Arsuri mai mici care nu sunt acoperite de clasele majore și moderate. 

INSTRUCȚIUNI AJUTATOARE DE LA POMPIERI 

 Îndepărtați  îmbrăcămintea de la pacient. 

  Spălați substanțele chimice de pe pacient cu cantități mari de apă. 

  Îndepărtați substanțele solide (adică var) de pe pacient. 

  Tratați alte leziuni ca orice alt pacient rănit. 

 

Tratați șocul la fel ca orice pacient rănit. 
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Acoperiți arsurile cu pansamente uscate sau foi (sterile dacă este posibil). Arsurile minore pot fi 

acoperite cu un prosop răcoros. 

Nu aplicați unguente, spray-uri sau creme la arsuri (cu excepția cazurilor minore). 

• Mențineți pacientul cald. 

• Nu aplicați gheață la arsuri. 

CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚIILE ARSURILOR 

Arsurile moderate sau minore nu necesită un răspuns ALS. În întrebările adresate apelantului, 

trebuie să puteți evalua rapid măsura și suprafața arsurii. Solicitand apelantului ce procentaj din 

corp este ars, probabil nu va fi eficient. Cu toate acestea, dacă vi se cere să obțineți această 

informație și nu este disponibilă o diagramă Regula lui Nouă, aceasta poate fi determinată rapid 

de palma pacientului. Fiecare arsură a palmei este de aproximativ un procent din corp. EMD 

este preocupat de: 

• AdeAVCrea sistemului respirator - arsuri sau inhalare 

• Posibilitate de șoc 

• Potențial de rănire ulterioară a pacientului - extremități implicate, substanțe chimice, 

explozie, electrocutare 

• Cauza - Există pericol acum? Foc afară? 

DUREREA CARDIOVASCULARĂ A PIEPTULUI  

Această secțiune se referă la durerea toracică, deoarece se referă la inima și sistemul vascular. 

INFARCTUL (INFARCTUL MICARDIC) 

Un infarct miocardic acut (IM) apare atunci când există o blocare bruscă (cunoscută sub numele 

de trombus sau cheag de sânge) a unei artere coronare, care alimentează sângele mușchiului 

cardiac (miocard). Cheagul se formează secundar la îngustarea uneia sau a mai multor artere 

coronare din cauza arteriosclerozei. Această afecțiune este cunoscută sub numele de boala 

coronariană (CAD) și apare atunci când arterele dezvoltă depuneri de colesterol, cicatrici sau 

depuneri de calciu care se acumulează treptat pe o perioadă de ani. Această boală poate să 

înceapă la o vârstă fragedă și poate lovi persoane în anii 30 și 40. Stadiul acut este cel mai 

frecvent la persoanele în vârsta de 50 de ani și peste. 

Un IM este o urgență medicală acută, deoarece pacientul cu MI este expus riscului de trei 

complicații foarte grave: blocarea bruscă a cardiacei, șocul cardiogen și edemul pulmonar. 

Pacientul cu IM este, de asemenea, predispus să dezvolte aritmii cardiace letale, care apar cel 

mai frecvent în prima oră. Aceste aritmii duc adesea la stopul cardiac fără avertizare. 
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Durerea IM este, de obicei, o durere foarte intensă, continuă, care se află sub stern. Poate radia 

în jos brațul stâng sau ambele brațe, maxilarul, gâtul, spatele și, uneori, poate fi centrat în 

stomac. Durerea este deseori descrisă ca zdrobire, stoarcere, grele, strâns, înjunghiat sau 

durere. 

S-ar putea ca durerea să fi început în timp ce pacientul dormea, se odihnea sau ședea liniștit. 

Nitroglicerina, odihna sau antiacidele nu va scuti durerea. 

Pacientul apare adesea palid și transpirat (diaforetic), este anxios și se plânge de SOB, greață 

(cu sau fără vărsături), slăbiciune, amețeli și palpitații. Adesea SOB (dispnee) este rezultatul 

insuficienței cardiace din stânga, care determină formarea de edem pulmonar în plămâni. 

Un procent mic de pacienți pot prezenta un "IM silențios". Acești pacienți nu se vor plânge de 

dureri în piept, ci vor descrie o plinătate în zona stomacului și adesea își dau observația că, dacă 

ar putea să se rătăcească, problema ar dispărea. Singura lor plângere poate fi bruscă, sângerare 

sau slăbiciune generalizată. 

ANGINA PECTORIS  

Angina este un simptom al bolii coronariene și este cauzată de o reducere a aportului de sânge 

la nivelul mușchiului cardiac. Durerea apare atunci când nevoia de miocard pentru oxigen 

depășește temporar cantitatea disponibilă de sânge oxigenat. Astfel, durerea este declanșată 

de efort fizic, stres emoțional și temperaturi extreme și este ușurată prin odihnă, nitroglicerină 

sau prin schimbarea mediului. Durerea durează, de obicei, timp de 10 până la 15 minute, 

deoarece artera este restrânsă, nu este complet blocată, ca în cazul unui IM. 

EȘECUL CARDIAC CONGENITAL (ECC) 

Insuficiența cardiacă congestivă (ECC) apare atunci când unul sau ambele ventricule din inimă 

pierd eficiența de pompare. Ventriculul drept este responsabil pentru acceptarea sângelui din 

partea venoasă a sistemului vascular și, atunci când acesta nu reușește, sângele se întoarce în 

sistemul venos care determină acumularea de lichid în țesutul moale al extremităților și al 

organelor abdominale. Eșecul ventriculului stâng cauzează acumularea de lichid în plămâni 

(edem pulmonar). 

Cea mai frecventă cauză a ECC este IM. Deoarece cele mai multe infarcte miocardice afectează 

ventriculul stâng, edemul pulmonar devine un efect secundar frecvent al IM grav și este adesea 

suficient de sever pentru a pune viața în pericol. Alte cauze ale ECC includ tulburări ale ritmului 

cardiac; tensiune arterială crescută; Supraîncărcarea cu lichide din diverse surse, cum ar fi 

excesul de sare din dietă; Sau boala valvulară. 

Alte cauze acute ale durerii toracice, deoarece se referă la probleme cardiovasculare, ar 

prezenta simptome de tip IM. Acestea ar include pericardită, hipertensiune arterială și anevrism 

toracic. 
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CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚIILE DURERII DE PIEPT 

Pacientul va avea semne și simptome; Informațiile furnizate aici nu trebuie să vă ajute în 

atribuirea unei cauze pacientului, ci să vă dați seama că simptomele și semnele diferite sunt 

indicatori. Recunoașterea indicatorilor de la telefon poate fi realizată mai întâi prin înțelegerea 

a ceea ce înseamnă și a cunoașterii întrebărilor pe care le puteți pune. Este important ca 

receptorul apelului să înțeleagă că problemele cardiace pot progresa rapid până la moarte. 

EMD trebuie să fie instruit și eficient cu CPR asistat de Dispecer. Ratificarea ca CPR nu se poate 

da la telefon de catre o agentie de o singura persoana este defectuoasa. A fost făcută; Au fost 

salvate vieți. Poate că nu este întotdeauna posibil, dar acest lucru nu este un motiv pentru a 

interzice sistemul. 

• Recunoașteți simptomele problemelor cardiace 

• Trimiteți ALS 

• Stați on-line pentru a schimba condițiile 

• Transmiteți toate informațiile către unitățile care răspund 

DIABETE 

Una dintre principalele surse de energie din organism este glucoza (zahăr). Fără el, cuptorul 

corpului nu va funcționa corect. Diabetul zaharat este o boală moștenită care afectează 

producerea și / sau utilizarea insulinei hormonale din pancreas. Fără insulină, zahărul 

organismului nu se va descompune într-o formă utilizabilă și va provoca fie hipoglicemie (prea 

puțin zahăr în sânge), fie hiperglicemie (prea mult zahăr în sânge). 

Diabetul este controlat prin dietă, medicamente pe cale orală care stimulează utilizarea sau 

producția de insulină sau prin injectarea de insulină. Diabetul care utilizează insulină trebuie să 

echilibreze cantitatea de insulină utilizată cu un consum adeAVCt de alimente. Stilul lor de viață 

poate afecta, de asemenea, controlul insulinei cu cererea organismului de glucoză. Diabetul 

trebuie să poată face ajustări atât în funcție de necesități. 

HiPOGLiCEMIA (ȘOC DE INSULINĂ) 

În hipoglicemie, glucoza este folosită de celulele organismului mai repede decât se pare în 

fluxul sanguin. Această afecțiune poate fi rezultatul prea multor insuline sau prea puțină hrană. 

Debutul hipoglicemiei este de obicei foarte rapid, deși poate fi lent dacă pacientul ia insulină cu 

acțiune îndelungată. Dacă este conștient, pacientul se poate referi la un istoric al administrării 

unor cantități regulate de insulină, dar exercitarea intensă, tratarea stresului ridicat sau 

nemâncarea. Simptomele frecvente sunt dureri de cap, amețeli, confuzie, slăbiciune și foamete. 
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Este esențial să înțelegem problema diabetului dacă trebuie să știe dacă a mâncat astăzi și a 

luat de asemenea și insulina sau medicamentele. 

Pacienții conștienți pot prezenta, de asemenea, probleme de comportament, cum ar fi: 

dezorientare, lipsă de coordonare, confuzie, iritabilitate sau ostilitate. 

Dacă pacientul este inconștient, istoricul poate fi dificil de obținut. De obicei, singura informație 

care este fiabilă este dacă debutul simptomelor a fost rapid (peste minute) sau treptat (peste 

ore sau zile). 

Semnele de zahăr scăzut din sânge includ slăbirea; Piele moale, rece, umed; Puls complet, 

rapid; Tensiunea arterială normală și respirația; Și crize în fazele ulterioare. 

HIPERGLICEMIA (COMA DIABETICĂ) 

Glucoza ridicat din sânge se acumulează în organism deoarece nu este utilizată. Această 

condiție apare atunci când cantitatea de insulină din organism nu este adeAVCtă sau nu este 

utilizată în mod adeAVCt de către organism. Atunci când celulele corpului nu sunt capabile să 

utilizeze glucoza pentru energie, grăsimea este descompusă și sunt produse deșeurile de cetone 

(cum ar fi acetona) și acizii. Din acest motiv, această afecțiune este denumită și cetoacidoză. 

Poate să apară atunci când un pacient diabetic nu reușește să ia insulină sau alte medicamente 

diabetice sau când organismul este provocat de anumite stres neobișnuit, cum ar fi infecția. 

Organismul produce urină suplimentară, în încercarea de a elimina zahărul suplimentar care 

circulă în sânge. Această pierdere de lichid, combinată cu acidoza, provoacă comă. 

Deshidratarea poate provoca hipovolemie și hipotensiune. În încercarea de a corecta acidoza, 

apare hiperventilația. 

Debutul hiperglicemiei este, în general, gradual, de peste 12 până la 48 de ore. Principala 

plângere va fi adesea durerea abdominală, cu greață și vărsături. De asemenea, pacientul se 

poate plânge de sete intensă, urinare crescută, o infecție recentă sau febră. 

Dacă pacientul este inconștient, istoricul poate fi dificil de obținut. Semnele de zahăr ridicat din 

sânge includ pielea caldă și uscată; Respirație profundă și profundă; Puls rapid, slab; Posibil 

scăderea tensiunii arteriale cu hipotensiune posturală; Și, eventual, un miros plăcut de 

respirație fructată, care miroase ca o substanță de îndepărtare a oțelului sau alcool. 

CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚII DIABETULUI 

Din cele de mai sus, elevul poate extrage multe semne și simptome ale unui diabetic bolnav. 

Dacă pacientul este un diabetic cunoscut și care are semne și simptome care indică o reacție, în 

general va fi inițiat un răspuns ALS. Dacă semnele și simptomele sună ca o reacție diabetică la 

un pacient care nu este cunoscut ca fiind un diabetic, răspunsul ALS sau BLS va fi determinat de 

gravitatea simptomelor: 
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• Nivelul de conștiință 

• AdeAVCrea respirației 

• Condiție  

• Istoricul, debutul, insulina sau alte medicamente pentru diabet zaharat, consumul de 

alimente 

 

ELECTROCUTAREA  

Șocul electric are potențialul pentru două efecte separate asupra corpului uman. Poate fi grav 

ars în urma electricității care circulă prin oase și mușchi. Al doilea este efectul pe care 

electricitatea îl are asupra conducției electrice responsabile pentru controlul bătăilor inimii. 

Organismul produce o cantitate semnificativă de rezistență la trecerea de energie electrică. 

Această rezistență produce căldură și duce la arsuri la țesutul prin care călătorește 

electricitatea. Oasele corpului sunt conductori naturali pentru energia electrică care determină 

încărcarea sub suprafața pielii. Din acest motiv, singurele semne vizibile de electrocutare pot fi 

o rană de intrare într-o parte a suprafeței corpului și o rană de ieșire în altă locație. În mod 

obișnuit, rana de intrare este localizată la sursa electrică și rana de ieșire din partea corpului cel 

mai apropiat de un sol exterior care este un conductor mai bun decât corpul. 

Din acest motiv, pacientul pare să aibă arsuri minore pe suprafața pielii, dar distrugerea 

țesutului sub piele poate fi extinsă. De aceea, electrocutările ar trebui să fie întotdeauna 

considerate sa pună în pericol viața până când personalul medical calificat nu le va dovedi altfel. 

Inima este stimulată să bată, producând astfel o acțiune de pompare, prin impulsuri electrice 

periodice. Adăugarea unor impulsuri electrice semnificative de la o sursă externă poate 

modifica ritmul cardiac periodic normal și poate duce la o bătălie necoordonată denumită 

fibrilație. Efectul asupra ventriculelor inimii este pierderea completă a sângelui circulant din 

cauza stopării cardiace. 

Bunul simț spune că cu cât este mai mare tensiunea / amperajul sursei electrice, cu atât este 

mai gravă leziunea; Dar vârsta, bolile cronice etc. pot determina, de asemenea, gravitatea 

problemei. Curentul simplu de 110 volți poate fi mortal, în funcție de combinația factorilor 

implicați. 

CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚII PRIVIND ELECTROCURAȚIA 

În plus față de determinarea stării pacientului, Receptorul apelului trebuie să ceară 

circumstanțele electrocutării. Unitățile care răspund trebuie să știe dacă vor întâlni linii electrice 
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în direct sau alte pericole. EMD ar trebui să recunoască, de asemenea, potențialul de leziuni 

care nu sunt vizibile pentru apelant. 

• Pacientului conștient ? 

• Respirația pacientului se face în mod normal? 

• CPR în desfășurare? 

• Orice vătămări sau reclamații vizibile? 

• Care a fost sursa și dacă este oprită? 

ÎNECUL SAU APROAPE ÎNECAREA 

Înecarea este moartea în sau sub apă. Aproape înecarea este submersiunea sub apă, care nu 

duce la moarte. 

Înecarea se produce într-o serie previzibilă de evenimente. Inițial, cantități mari de apă sunt 

adesea înghițite. Cantități mici de apă în căile aeriene superioare și în cutia vocală provoacă 

tuse și laringospasm, închizând traheea (trahee). Dacă victima este salvată în acest moment, nu 

va mai fi apă în plămâni. Laringospasmul face alte încercări de respirație inutile, indiferent dacă 

victima este sub apă sau la suprafață (de asemenea, face încercări de salvare în acest stadiu 

dificilă). Lipsa de respirație duce la hipoxie și inconștiență. În cele din urmă, anoxia determină 

relaxarea musculară, iar laringospasmul va înceta, permițând plămânii să umple apa. 

Chiar dacă organismul reacționează diferit la apa proaspătă decât la apa sărată, rezultatul final 

este același. Ceea ce face diferența în raționamentul tratamentului este un istoric al înecării în 

apă rece. Victimele s-au recuperat pe deplin după 40 de minute de submersie completă în apă 

rece. Apa rece în apropierea înecării provoacă hipotermie (mai mică decât temperatura 

normală a corpului). Comunitatea medicală nu consideră că acești pacienți sunt morți până 

când sunt calzi și morți. 

Persoanele în trecere nu sunt adesea surse complet sigure pentru estimarea timpului de 

scufundare, deși această estimare ar trebui solicitată dacă este posibil. Familia sau prietenii se 

pot referi la alte aspecte ale incidentului, cum ar fi o scufundare în apă de mică adâncime, 

intoxicație cu alcool sau droguri sau istoric medical important. 

Toate apropiindu-se, indiferent de momentul submersiunii, ar trebui văzute de un medic. 

Efectele secundare repetate, cum ar fi edemul pulmonar, se pot dezvolta ceva timp după 

incident și pot pune viața în pericol. 

Când primiți un apel pentru un răspuns de urgență la o înecare, ar trebui să încercați să obțineți 

informații despre circumstanțe. Veți lua în considerare mediul înconjurător - un râu unde au 

avut loc scufundări, o piscină cu salvamar, o cadă și un copil. 
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• Este pacientul în sau afară din apă? 

• Este pacientul conștient? 

• Pacientul respiră normal? 

• CPR este în desfășurare? 

• Orice alte leziuni? (daca este aplicabil) 

Dacă pacientul a fost scufundat, este esențial să se inițieze un răspuns și persoana este 

transportată la îngrijire medicală, chiar dacă pacientul pare să nu aibă probleme medicale. 

TULBURĂRI NEUROLOGICE 

Tulburările neurologice, cu excepția celor legate de traume, includ cel mai frecvent următoarele 

categorii: accident vascular cerebral (AVC), anevrism cerebral și convulsii secundare insultelor 

cerebrale. Alte insulte cerebrale, cum ar fi tumorile canceroase și bolile exotice, vor fi definite 

prin diagnostice anterioare și ar trebui expediate pe baza influenței lor asupra funcțiilor 

principale ale organismului; Adică inconștiență, funcție respiratorie etc. 

ATAC VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

Un accident cerebrovascular (AVC) este rezultatul lipsei fluxului sanguin către o porțiune a 

creierului. Partea creierului care este deteriorată va determina semnele și simptomele victimei. 

Deteriorarea creierului de la un AVC poate fi suficient de extinsă pentru a provoca moartea, dar 

în mod obișnuit victima demonstrează o revenire treptată la normal sau poate fi lăsată cu o 

funcție redusă, dar îmbunătățită, a zonei afectate. 

Trei mecanisme diferite pot provoca o AVC: 

1. Un cheag se poate forma într-o arteră cerebrală care cauzează blocarea fluxului 

sanguin. Acest cheag (tromb) este rezultatul deteriorării peretelui arterei și este, de 

obicei, de boală vasculară aterosclerotică. 

2. Un cheag de sânge rătăcitor (embolus) se află într-o arteră cerebrală, blocând fluxul 

de sânge. Printre sursele obișnuite se numără boala cardiacă, aritmia cardiacă (fibrilația 

atrială), boala celuloză sau, rareori, pilulele contraceptive. 

3. Hemoragia în țesutul cerebral de la ruperea unui anevrism cerebral, asociat de obicei 

cu tensiune arterială crescută (hipertensiune). 

             4. Un tromb este cea mai obișnuită sursă de AVC și este rezultatul bolii cronice de 

ateroscleroză a arterelor. Această boală durează, de obicei, ani pentru a se dezvolta și, prin 

urmare, bărbații și femeile în vârstă sunt, de obicei, victimele. 

Ruptura unei artere cerebrale poate să apară la tineri sau bătrâni. La vârstnici, aceasta este 

asociată în mod normal cu hipertensiunea arterială (tensiune arterială crescută). Tinerii au de 

obicei o slăbiciune congenitală, iar ruperea unui anevrism cerebral este adesea fatală. 
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În general, fiecare dintre cele trei mecanisme oferă o imagine clinică diferită. Victima unui 

tromb poate avea o durere de cap ușoară, cu simptome încet-evolutive de slăbiciune 

unilaterală, antecedente de ateroscleroză și poate avea unul sau mai multe atacuri ischemice 

tranzitorii (TIA) - "mici infarcturi" - în trecutul recent . Embolusul are, de obicei, debut brusc, cu 

dureri de cap moderate, slăbiciune unilaterală și antecedente de boală cardiacă sau fibrilație 

atrială cronică. Ruptura arterială este bruscă la debut, produce dureri de cap severe, pierderea 

conștienței, convulsii. Victimele au adesea un istoric de hipertensiune arterială. 

Este important ca EMD să realizeze că un accident vascular cerebral (atac cerebral) este la fel de 

periculos ca un atac de cord. Este posibil ca instrucțiunile de sosire să nu fie disponibile pentru a 

schimba starea pacientului (cum ar fi CPR) pentru pacient, iar apelantul poate atenua mai mult 

stres, ceea ce ar putea crește hipertensiunea. 

ANEVRISM CEREBRAL 

O mare parte din acest subiect a fost acoperit în secțiunea privind AVC, dar este important să 

subliniem că aceasta este, de asemenea, o boală a tinerilor. Începerea bruscă a durerii de cap 

severe cu modificări ale nivelului de conștiență, tulburări vizuale, cu sau fără convulsii conexe, 

ar trebui considerate o amenințare gravă. 

Criză 

Crizele febrile sunt rezultatul febrei la sugari și copii (până la opt ani). De obicei, temperaturile 

care depășesc 103 grade Fahrenheit sunt sursa, dar uneori sunt legate de cât de rapid crește 

febra. În mod obișnuit, criza va dura aproximativ atât timp cât alte episoade mari, dar pot 

continua pentru câteva minute. La fel ca și adulții, pot apărea convulsii de stare și pot avea 

același efect asupra copiilor. În mod obișnuit, convulsia ajută la reducerea febrei și pacientul 

trebuie văzut de un medic pentru a trata sursa febrei. Copiii și copiii nu se prezintă întotdeauna 

cu mișcări tonico-clonice evidente. Toți martorii pot vedea că este o ușoară mișcare a mișcărilor 

oculare și / sau neobișnuite. Pacientul nu va răspunde la stimul. 

În plus față de convulsii, la adult simptomele vor include ochi dilatați și nereactivi, pierderea 

controlului vezicii urinare, culoare purpurie temporară în jurul buzelor / feței care se întoarce 

rapid la normal atunci când sechestrul se oprește și sângele din jurul gurii de la muscatura 

buzelor sau a limbii . 

CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚII NEUROLOGICE 

La evaluarea nevoilor ALS ale unei urgențe neurologice, EMD trebuie să se concentreze asupra 

simptomelor critice. 

Nivelul de conștiință 
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Pacientul cu convulsii NU va fi descris ca fiind conștient sau cu respirație în mod normal, 

deoarece nu este capabil să răspundă nici în timpul sau după convulsii în stadiul postictal. În 

această etapă, pacientul va fi într-o stare de semi-conștiință, ceea ce este normal pentru 

activitatea de sechestru. Convulsii, rigid, ochi dați pest ecap , sunt toți descriptori folosiți pentru 

persoana în criză. În general, convulsiile nu sunt un răspuns ALS, cu excepția cazului în care 

pacientul are în prezent o criză convulsivă sau a avut trei sau mai multe convulsii în câteva 

minute unele de altele. 

Respiraţie 

Pacienții cu crize convulsive nu respiră normal în timpul crizelor. Întrebarea "respirați în mod 

normal" trebuie utilizată pentru o convulsie postictală, atunci când sunteți îngrijorat de 

tulburări respiratorii sau arestări datorate activității convulsive. De multe ori bebelușii care se 

confruntă cu crize vin cu "copilul nu respiră". 

EMD poate primi apelul ca o convulsie cunoscută sau un accident vascular cerebral sau poate fi 

necesar să evalueze simptomele și semnele enumerate mai sus și să determine severitatea. 

Fiecare persoană are un prag de sechestru; Prin urmare, cauzele pentru sechestru sunt multe. 

Probleme cu privire la crize 

• Istoria confiscării. Prima dată azi? 

• Sarcina, rănirea capului, istoricul tumorilor cerebrale? 

• Dacă este epileptic, este această criză diferită? 

• Sechestrarea febrilă, vârsta, istoricul convulsiilor. 

ALTE URGENȚE NEUROLOGICE 

 AVC Suspectat     Istoria AVC sau probleme cardiace? Dificultăți respiratorii? 

Durere la nivelul capului  Debutul brusc? Durată? Istoria migrenei? 

Simptome asemănătoare? 

URGENȚE DE MEDIU 

CALDUL ȘI RĂCOARE 

Tulburările ca urmare a expunerii la căldură includ leșin (sincopă de căldură), crampe de 

căldură, epuizarea căldurii și forma cea mai gravă, accident vascular cerebral de căldură. În 

toate cazurile, pacientul trebuie scos din sursa de căldură într-un mediu rece. Leșinul, declanșat 

de slăbiciune generalizată, amețeli, impulsuri rapide, hipotensiune și crampe musculare sunt 

simptome comune ale acestor tulburări. 
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Sincopă de căldură 

Această condiție este de obicei rezultatul unei victime care se află într-un mediu cald pentru o 

perioadă lungă de timp. Sistemul venos al victimei se lărgește, făcând ca sângele să se îmbine. 

Piscina venoasă reduce fluxul sanguin spre creier și victima leșină. Victima este inconștientă 

pentru o scurtă perioadă până când fluxul de sânge crește până la creier de la victima situată 

într-o poziție orizontală. Dacă sincopa nu agravează alte afecțiuni cronice pe care victima le-ar 

putea avea, victima va reveni la normal fără asistență. Problemele secundare ca urmare a 

victimei care suferă răni de la cădere trebuie de asemenea să fie luate în considerare. 

Crampe de căldură 

După cum indică titlul, plângerea principală a victimei va fi crampa musculară. Aceste crampe 

pot varia de la furnicături până la contracții severe și sunt de obicei situate în extremități și / 

sau abdomen. Victima tipică este o persoană care exercită și a înlocuit pierderea de transpirație 

numai cu apă și, ca urmare, devine sărăcită. Această condiție este, de obicei, revigorată cu un 

mediu rece și înlocuire orală a apei și a electroliților. 

Extenuare de la caldura 

Excesul de căldură apare atunci când victima nu poate pierde suficient de mult căldura (prin 

evaporarea transpirației și dilatarea vaselor pe suprafața pielii) pentru a compensa câștigul 

rapid de căldură. În mod obișnuit, victima este implicată în exerciții fizice intense, dar această 

afecțiune poate să apară la vârstnici sau inactivi. Victimele se plâng de slăbiciune, amețeli și 

greață. Semnele obișnuite sunt pielea rece, senină, palidă, cu un puls rapid și slab. Victima nu va 

putea să rămână în poziție verticală datorită hipotensiunii. Victima trebuie plasată într-o poziție 

în sus cu extremități crescute. Această condiție necesită înlocuirea fluidelor, electroliților și 

spitalizarea. 

Infarct de la caldură 

Accidentul de căldură este a doua cauză principală de deces la sportivi. Mecanismul de 

temperatură al corpului nu este capabil să țină pasul cu căldura generată de exerciții intense 

(mai ales în condiții umede care reduc cantitatea de căldură pierdută prin evaporare din 

transpirație). Deshidratarea rapidă la temperaturi extrem de ridicate afectează și persoanele 

vârstnice, obeze și pacienții care iau medicamente care provoacă o pierdere de fluide corporale. 

Alte boli cronice produc accident vascular cerebral clasic chiar și fără exerciții fizice. Problema 

poate fi graduală în debut, dar victima se poate prăbuși brusc și poate deveni comatose rapid. 

Semnul primar al victimelor accidentului de căldură este pielea care este caldă și uscată la 

atingere. Victimele cu accident vascular cerebral exercițional pot avea piele umedă cu pulsuri 

complete și o tensiune arterială normală. Pacienții cu accident vascular cerebral clasic prezintă 
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semne tipice de șoc fără pielea umedă. Se pot prezenta delir, convulsii sau comă. Aceasta este o 

amenințare care pune viața în pericol. 

Accident vascular cerebral este adesea descoperit la pacienții vârstnici care trăiesc într-un 

apartament fără sisteme de răcire. Corpurile lor nu mai pot controla temperatura și, prin 

urmare, își pierd capacitatea de a transpira. Pacienții prezintă foarte fierbinte la atingere, se 

usucă și se spală. Acești pacienți au nevoie de sprijin ALS. 

Hipotermia 

Hipotermia sau răcirea generalizată a corpului are loc atunci când  rganelle e miezului corpului 

( rganelle interne ale trunchiului) este sub 95 grade Fahrenheit și este împărțită în trei categorii 

principale. 

Hipotermie acută   Apare atunci când o victimă a fost scufundată în apă rece și se 

răcește foarte repede. Persoanele slabe, în special copiii, sunt expuse riscului pierderii rapide de 

căldură datorită imersiei cu apă rece. Hipotermia imersiunii poate apărea în apă la fel de cald ca 

70 de grade Fahrenheit 

Hipotermie sub acută  Apare atunci când o persoană este expusă la un mediu rece, de 

obicei în aer liber, fără izolare adecvată, adăpost sau hrană. Drumeții și vânătorii pot muri la 

temperaturi exterioare de 50 grade Fahrenheit, mai ales dacă se dezvoltă vântul și ploaia 

neașteptată. 

Hipotermia cronică         Se întâmplă când victimele vârstnice sau persoanele cu afecțiuni 

cronice sunt expuse la frig peste o perioadă extinsă, de regulă în interiorul locuințelor slab 

încălzite. De asemenea, alcoolicii pot dezvolta hipotermie din cauza sensibilității scăzute la frig, 

precum și a vasodilatării induse de alcool. 

De obicei, răcirea generalizată a corpului progresează în cinci etape: 

1. Tremuratul, care este o încercare a organismului de a genera căldură 

2. Letargie, somnolență, indiferență față de situația lor. 

3. Inconștiență cu o privire sticloasă, puls lent și frecvențe respiratorii. 

4. Înghețarea extremităților. 

5. Moartea. 

Hipotermia poate fi o urgență care pune viața în pericol și pacientul trebuie să aibă grijă 

deosebită pentru a vedea că este tratată și reîncălzită corespunzător. 

CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL 
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Înțelegând răspunsul ALS privind situațiile de urgență din mediul înconjurător, EMD poate pune 

întrebări pentru a determina severitatea stării pacientului. 

• Nivelul de conștiință 

• Adecvarea respirației 

• Alte răniri 

• Istoricul evenimentului 

• Cât timp în căldură sau rece 

• Poate utiliza instrucțiuni înainte de sosire 

INSUFICIENTA RESPIRATORIE 

Definiția reală a stresului respirator este foarte simplă. Este încetarea respirației normale sau 

reducerea capacității de respirație până la punctul în care consumul de oxigen nu este suficient 

pentru a satisface nevoile corpului. Problema este că persoana obișnuită nu recunoaște că 

respirațiile lente, agonice nu sunt adecvate pentru a menține viața; Sau exagerează starea reală 

a unei persoane care este în primejdie minoră și este doar emoționată sau căutând simpatie. Ca 

rezultat al acestei confuzii, cursul prudent este de a înțelege problemele respiratorii acute și 

simptomele lor critice pentru a face cea mai bună judecată posibilă în orice circumstanțe date 

Funcțiile normale de respirație în două faze. Faza de inhalare (inspirație) este un proces activ 

care cauzează expandarea toracelui, care, la rândul său, extinde plămânii și diafragma, la baza 

plămânilor, făcând ca fundul plămânilor să se extindă. Această serie de mișcări determină o 

reducere a presiunii interne în piept și are ca rezultat aerul care se deplasează în plămâni. A 

doua fază este în esență pasivă. Pieptul și diafragma se întorc la mărimea lor normală, ceea ce 

provoacă expirarea gazelor reziduale aduse la plămâni de sânge. Orice boală sau stare mecanică 

care modifică această funcție creează fie o lipsă de oxigen inspirat, fie o reținere a gazelor 

reziduale. Oricare dintre aceste condiții poate determina un efect grav asupra organismului și 

poate duce la afectări grave sau deces. 

ASTMUL 

Astmul este o boală manifestată prin constricție bronhică și / sau producție excesivă de mucus. 

Pacientul are adesea un istoric de atacuri similare în trecut și este, de obicei, pe o pastilă pentru 

inhalator sau bronhodilatator care trebuie utilizată atunci când simt un atac viitor. Episoadele 

sunt aduse de o sursă exterioară, cum ar fi polenul, fumul, praful, stresul, exercițiile, poluanții și 

alți alergeni. Bronhiile vor crește în diametru cu inhalarea, dar se vor prăbuși în timpul expirării. 

Această condiție provoacă șuierăi pronunțate și o fază extinctivă extinsă, forțată. Acești pacienți 

s-ar fi putut lupta cu problema de mai multe ore sau chiar de zile. De obicei, aceștia solicită 
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asistență atunci când medicamentul lor nu mai poate controla simptomele lor sau pur și simplu 

se epuizează. În mod tipic, acești pacienți sunt cunoscuți a fi astmatici. Pentru că au o bună 

înțelegere a problemelor lor, apelul lor pentru ajutor implică o urgență medicală. 

BOALA PULMONARĂ OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ 

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) este împărțită în două categorii: bronșită cronică și 

emfizem. Ambele boli implică modificări progresive ale distrugerii plămânilor. La fel ca astmul, 

pacienții vor da o istorie îndelungată a bolii. 

Bronsita cronică este definită ca o tuse productivă timp de trei luni ale anului timp de cel puțin 

doi ani consecutivi. În bronșita cronică, plămânii produc un exces de mucus și au dificultăți în 

expulzarea mucusului din bronhioles. Dioxidul de carbon (CO2) reținut în plămâni creează 

hipertensiune pulmonară, care poate duce la insuficiență cardiacă dreaptă. 

Emfizemul se caracterizează prin scăderea elasticității țesutului pulmonar, ducând la 

diseminarea alveolelor care devin umplute cu CO2 prins. Cicatriciile severe ale țesutului 

pulmonar pot fi, de asemenea, un rezultat al acestei boli. 

Ca și în cazul pacientului cu astm bronsic, poluarea aerului, stresul sau orice altă insultătoare a 

plămânilor poate determina acest pacient să sufere de suferință respiratorie severă. Ei vor 

putea, de asemenea, să dea o istorie a acestei probleme. Din nou, deoarece pacientul înțelege 

boala, apelul de ajutor trebuie apreciat ca o urgență gravă. 

EDEM PULMONAR 

Edemul pulmonar este o acumulare de lichid în plămâni. Cea mai comună cauză a acestei 

probleme este insuficiența cardiacă a ventriculului stâng. Cea mai obișnuită sursă de afectare a 

ventriculului stâng este infarctul miocardic (MI). Atunci când o parte din mușchiul ventriculului 

este deteriorată, de asemenea, reduce capacitatea acestuia de a pompa sângele din inimă la fel 

de repede ca în mod normal. Sângele se întoarce în plămâni, iar sângele își pierde lichidul prin 

alveole. Acest lichid interferează cu schimbul normal de oxigen și dioxid de carbon care 

determină scurtarea respirației acute. 

Alte cauze mai puțin frecvente ale edemului pulmonar includ afecțiuni care afectează direct 

alveolele: inhalarea fumului sau altă inhalare toxică, aproape de înec, aspirație, pneumonie sau 

infecție. 

De obicei, edemul pulmonar durează câteva ore pentru a se dezvolta, dar poate să apară rapid 

ca urmare a unui IM. În mod obișnuit, pacientul suferă de probleme noaptea când se culcă, 

deoarece inima nu este capabilă să proceseze suficient de repede revenirea sângelui din 

extremitățile inferioare. Pacienții sunt adesea forțați să doarmă într-o poziție semi-înclinată, 

pentru a reduce volumul de revenire a sângelui în inimă. Deoarece pacienții pot aștepta până 
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când sunt în primejdie gravă și / sau problema poate fi secundară unui IM, acestea ar trebui 

considerate o situație de urgență medicală. 

ALTE CAUZE 

În plus față de cele mai frecvente urgențe medicale grave, trebuie menținută o vigilență 

constantă pentru pacientul care a primit orice formă de insultă a sistemului respirator: 

• Toți pacienții despre care se spune că sunt inconștienți trebuie să fie protejați de cea mai 

frecventă problemă a căilor respiratorii: obstrucția căilor respiratorii printr-o limbă relaxată. 

• O înțelegere a împrejurărilor pacientului se poate dovedi vitală; De exemplu, copilul a găsit 

inconștient în timp ce juca în jurul jucăriilor mici sau adultul care se prăbușește în timp ce 

mănâncă, mai ales dacă este implicat alcoolul. Gândiți-vă la obstrucția aerului. Persoanele de la 

fața locului nu se pot gândi niciodată la acest lucru. 

• Orice traume la nivelul gâtului sau pieptului (față sau spate). Umflarea țesutului moale în gât 

poate să nu fie evidentă pentru spectatori. Orice traume la nivelul pieptului cu SOB crescut ar 

trebui să fie considerat un plămân perforat (pneumotorax). 

• Vomitus sau orice lichid rămas în gura unui pacient inconștient pot bloca canalul de aer. Este 

important să reamintim trecătorilor acest lucru în timp ce așteaptă ajutor profesional. 

• Șocul sever poate crea o aprovizionare inadecvată a oxigenului ca urmare a unei deficiențe 

grave de flux sanguin la organele vitale. Plasarea picioarelor pacientului mai sus decât capul 

pacientului poate direcționa sângele disponibil acestor organe. 

Din punct de vedere istoric, gestionarea corectă a căilor aeriene și oxigenarea reprezintă 

aspectul cel mai neglijat al îngrijirii pacienților, în special de către publicul larg. Prin urmare, 

este vital să adoptați o poziție agresivă în aceste zone vitale. 

INFORMATIILE RESPIRATORII 

Respiratia este esentiala pentru viata. Dacă cauza dificultății respiratorii nu poate fi atenuată și 

pacientul se agravează, pacientul poate fi în pericol de deces. Majoritatea problemelor de stres 

respirator nu pot fi corectate pe teren, cu excepția sufocării sau a altor blocaje ale căilor 

respiratorii decât pot fi îndepărtate. 

Toate problemele respiratorii sunt răspunsurile ALS. Lipsa de respirație în care pacientul este 

capabil să vorbească în propoziții complete sau să numere la 10 fără dificultate nu sunt 

considerate urgențe ale ALS. (De ce sună acest pacient?) În unele cazuri, EMD trebuie să fie 

atent la orice condiție în care există potențial pentru o stare de agravare. Toți pacienții care 

suferă de suferință respiratorie trebuie monitorizați până la sosirea echipajului de ajutor. 
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Dacă apelantul pare să fie hiperventilat, decizia nu e a EMD-ului. Apelantul are o urgență 

respiratorie care are nevoie de răspunsul ALS. Din nou, erați în favoarea pacientului - primii 

respondenți sau EMT pot anula întotdeauna paramedicii. 

URGENTE OBSTETRICE 

Livrarea înainte de sosirea la un spital poate avea loc în ciuda planurilor cele mai atente. Pot 

apărea probleme și pot provoca o naștere neplanificată, in afara spitalului. Cu excepția cazului 

în care nașterea este deja planificată pentru livrarea la domiciliu, obiectivul tuturor celor 

implicați ar trebui să fie să livreze copilul într-un spital, dacă este posibil. Deoarece este plăcut 

să asiști mama, ar trebui să se înțeleagă că pot apărea probleme grave care pot fi tratate mai 

bine în camera de spital. 

Pentru a obține o imagine mai exactă a fazei de muncă pe care o trăiește mama, adresați 

următoarele întrebări: 

1. "Este primul copil?" Primele sarcini au, de obicei, o perioadă de muncă mult mai lungă. 

2. "Cât de avansată este forța de muncă?" Întrebați cât de frecvente sunt contracțiile ei. 

Contracțiile care se află la mai puțin de două minute sunt un semn că livrarea este iminentă. 

3. "S-a rupt apa?" Ruptura sacului amniotic nu este neaparat un semn de livrare iminentă, dar 

indică faptul că femeia se află în faza finală a travaliului. 

4. "Există o senzație de plinătate rectală?" Dacă mama simte că trebuie să-și miște intestinele, 

acesta este un alt semn de livrare iminentă. Această senzație rezultă din capul fetal care apasă 

împotriva rectului prin vagin. 

5. "Există un semn de incepere? " 

Sarcini sunt împărțite în trei segmente de trei luni numite trimestre. Atunci când se discută 

problemele legate de sarcină și se livrează este important să se stabilească cât de departe în 

sarcină a progresat pacientul, deoarece aceste informații pot fi utilizate pentru a ajuta la 

constatarea unor tipuri specifice de situații de urgență. 

PRIMUL TRIMESTRU 

Sarcina ectopică 

O sarcină ectopică apare atunci când ovulul fertilizat implantează în afara uterului, de exemplu, 

în tubul uterin. La începutul primului trimestru, se poate rupe provocând sângerări interne. 

Șocul sever poate fi rezultatul. Pacienta se va plânge de o durere abdominală acută inferioară 

de debut brusc. Determinați dacă pacienta a pierdut o mensturație și ar putea fi gravidă. 

Pacienta poate sau nu să includă plângerea de sângerare vaginală sau de pete și poate avea, de 
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asemenea, semne de șoc. Femeile care au avut tuburi "legate" sunt încă în pericol de sarcină 

ectopică. Aceasta este o urgență gravă. 

Avort 

Termenul medical "avort" se referă la întreruperea sarcinii în primele 20 de săptămâni. Avortul 

poate fi spontan sau indus. Pierderea de sarcină este termenul nemedical pentru avort spontan. 

În mod normal, avorturile nu sunt urgențe medicale decât dacă acestea sunt incomplete și o 

parte din placentă este reținută; Sângerarea uterină poate fi profundă. În plus, avortul auto-

indus sau criminal poate duce la perforarea uterului provocând o hemoragie masivă. 

AL DOILEA TRIMESTRU 

Toxemia Sarcinii (Eclampsia) 

Toxemia apare atunci când corpul femeii gravide produce otrăvuri în sânge din motive care sunt 

încă necunoscute. Este cel mai frecvent întâlnită în prima sarcină și apare adesea la aproximativ 

24 de săptămâni. Eclampsia avansată în stadiu este adesea marcată de crize convulsive, care 

pot fi fatale atât pentru mamă, cât și pentru făt. 

Obezitatea, creșterea rapidă în greutate și umflarea feței, a mâinilor și a picioarelor sunt 

caracteristice etapelor timpurii ale toxemiei. Deoarece boala devine mai severă, pacientul se va 

plânge de cefalee, tulburări vizuale, dureri în abdomenul superior. Pacientul va dezvolta, de 

asemenea, hipertensiune arterială. 

AL TREILEA TRIMESTRU 

Abruptio Placentas  

Abruptio este separarea prematură a placentei de peretele uterului. Există de obicei o durere 

ascuțită, lacrimă, urmată de sângerări vaginale sau de pete (deși sângerarea poate fi ascunsă în 

uter), iar semnele / simptomele șocului vor progresa rapid. Traumele abdominale la femeile 

gravide pot produce și această problemă. 

Placenta Previa 

Această afecțiune survine atunci când placenta este localizată anormal peste deschiderea 

uterului unde intră în canalul de naștere (colul uterin). Când cervixul se dilată la începutul 

administrării, vasele de sânge din placentă se rup și se sângerau. Deși acest lucru este sângerare 

nedureroasă, poate fi cea mai gravă sângerare legată de sarcină. 

Ori de câte ori există sângerări vaginale, numărul de șervețele sanitare care sunt înmuiate și 

rata la care sunt umplute poate fi o indicație exactă a volumului actual de sânge pierdut într-o 

anumită perioadă de timp. 



41 
 

CUM SĂ UTILIZAȚI INFORMAȚII OB 

Cele mai multe sisteme EMD au instrucțiuni de naștere. Este un proces natural de a da naștere 

și a fost făcut de la începutul timpului, uneori asistat, uneori nu. Asistarea apelantului să treacă 

printr-o nouă experiență cu instruire calmă și de bun simț și capacitatea de a recunoaște o 

urgență obstetrică ar trebui să fie obiectivul EMD. 

URGENȚE PEDIATRICE 

Această secțiune tratează urgențele specifice care apar în primul rând în copilărie. Multe dintre 

situațiile de urgență care afectează copii sunt aceleași cu cele întâlnite la adulți, dar este vital să 

nu uitați că copiii nu sunt adulți miniaturali și necesită o atenție specială atunci când se ocupă 

de problemele lor. 

Studiile recente au arătat că sugarii și copiii mici sunt deosebit de sensibili la insulte care le 

afectează în orice mod sistemul respirator. Principalul obiectiv în timpul tratamentului tinerilor 

este menținerea și controlul stării lor respiratorii. În situațiile de urgență din copilărie, toți cei 

care se ocupă de bunăstarea copilului trebuie să înțeleagă importanța menținerii respirației și 

ventilației copilului. Indicii pentru pacienții pediatrici cu deficiență respiratorie sunt: rate de 

respirație de peste 40 pe minut; Rate foarte mici sau foarte rapide ale inimii; Culoarea pielii 

care este violet, albastru sau gri; Și respirația îngreunată care determină pătrunderea pielii între 

coaste în timpul inhalării (retractări intercostale); letargie; Sau inconștiență. 

Un medic pediatru implică de obicei sistemul respirator. Dacă nu există probleme congenitale, 

infarctul nu trebuie să fie preocupat. Dacă CPR este necesar, rata mortalității crește, iar 

schimbarea supraviețuirii este mult mai mică decât la un adult. 

CRUPA 

Crupa este o infecție virală care deseori urmează o afecțiune respiratorie sau o altă boală 

respiratorie superioară. Vârsta obișnuită pentru această boală este de 6 luni până la 3 ani. 

Adesea, pacientul va dezvolta o voce profundă și raspândită seara înainte de culcare. Atacurile 

acute se produc, de obicei, noaptea și sunt rezultatul umflarea țesutului moale în jurul laringelui 

(caseta de voce), care poate restricționa fluxul de aer către plămâni, provocând stres respirator. 

Cele trei semne primare de crupă sunt un sindrom de stridor înalt (șuierătoare) inspirat; O tuse 

uscată; Și răgușeală. Poate fi prezentă o febră de grad scăzut. Semnele de suferință respiratorie 

pot include apariția nărilor și retractări intercostale. Semnele de oxigen scăzut pot include 

anxietate, agitație și o frecvență cardiacă foarte rapidă. 

Părinții pot furniza aer rece, umidificat, dacă este disponibil (adesea aerul de noapte rece este o 

sursă bună) în așteptarea asistenței. Rețineți că această problemă poate fi o situație de urgență 

medicală gravă. 
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EPIGLOTTIS 

Epiglottis este o infecție bacteriană văzută la toate vârstele, dar cel mai frecvent la copii cu 

vârste între 2 și 7 ani. Există adesea o istorie recentă a bolilor respiratorii superioare. 

Epiglotismul este considerat întotdeauna o urgență care pune viața în pericol deoarece 

epiglotita inflamată, umflată (clapeta de țesut care acoperă laringele atunci când alimentele sau 

fluidele sunt ingerate) poate provoca obstrucția totală a căilor respiratorii. 

Simptomele sunt de debut acut și pacientul poate indica semne de durere în timpul înghițitului. 

Pacientul este în mod evident speriat și preferă să stea foarte liniștit într-o poziție verticală, cu 

bărbia în față. Salivarea este adesea evidentă deoarece pacientul nu va înghiți. Stridoarea va fi, 

de asemenea, prezentă. Alte semne pot include febră mare, tuse sau răgușeală. Acest pacient 

necesită manevrare blândă și părinții trebuie să evite căutarea în gură.  

DESHIDRATAREA ȘI HIPOVOLEMIA 

Depleția volumului la sugari și copii poate rezulta din deshidratare datorată febrei, vărsăturilor, 

diareei sau pierderii de sânge dintr-o traumă. Cantități relativ mici de pierdere de lichid pot fi 

catastrofale, deoarece există o rezervă de lichide proporțional mai redusă la copii decât la 

adulți. Semnele de pierdere a sângelui pot fi evidente, dar semnele de deshidratare pot fi 

subtile. Semnele pot include letargie, buze uscate, ritm cardiac rapid, iar la sugari, un fontanel 

deprimat (locul moale de pe cap). 

CUM SĂ UTILIZA INFORMAȚII PEDIATRICE 

Atunci când apelantul are o urgență pediatrică, este responsabilitatea EMD de a finaliza 

următoarele: 

• Evaluați starea actuală a copilului 

• Recunoașterea nevoilor ALS 

• Strângeți informații despre istoricul copilului sau a bolii 

• Monitorizați pacientul pentru posibile schimbări de condiții și instrucțiuni necesare înainte de 

sosire. 

 

CONCLUZII 

EMD reprezintă un progres important în medicina de urgență. EMD oferă acum asistență 

pentru salvarea celor care au nevoie de ajutor medical. În cele din urmă, sperăm că toate 

agențiile medicale de comunicații de urgență vor folosi instrucțiuni de sosire înainte de sosire. 

Ca și majoritatea schimbărilor din societatea noastră, acest lucru poate fi lent. Majoritatea 
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blocurilo sunt oameni care nu sunt conștienți, neinformați sau blocați în percepțiile lor. Nu 

ezităm să spunem că EMD salvează vieți și că EMD ar trebui să fie standardul de îngrijire pentru 

această profesie. 
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GLOSARUL MEDICAL AL TERMENILOR
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Abraziune - Un prejudiciu cauzat de răzuirea sau frecarea pielii de pe suprafața aspră. 

Sindromul anafilactic - O reacție alergică severă. 

Anevrism - o dilatare permanentă, sanguină completă a unui vas de sânge care rezultă din boala, 

rănirea sau defectul peretelui vasului de sânge. 

Angina - Dureri toracice spasmodice caracterizate printr-un sentiment de constricție severă în piept. 

AOB - Alcoolul în respirație. 

Apnea - absența respirației. 

Aritmie - Un ritm anormal al bătăilor inimii. 

Asfixie - sufocare. 

Aspirați - A respira material lichid sau străin în plămâni. 

Astmul - o afecțiune respiratorie cauzată de spasm bronșic. 

Avulsiune - separarea forțată sau ruperea părții sau țesutului corpului. 

Blood Run - Transportul sângelui în banca de sânge și apoi la spital. 

BP - Tensiunea arterială. 

Cardiacă - Este legată de inimă. 

Cerebral - care se referă la creier. 

Coloana vertebrală (coloana vertebrală) - primele șase oase ale coloanei vertebrale. Găsit în gât. 

 

CHEMTREC - Centrul de urgență pentru transportul chimic. Oferă agențiilor informații chimice 

periculoase. 

CHF - insuficiență cardiacă congestivă. 

Claviculă - Clavicula. 

Comatose - Inconștiență prelungită. 

Conștient - Conștient de senzație. 

Contuzia - o vânătaie 

BPOC - boala pulmonară obstructivă cardio. 
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Coronar - Inima. 

CPR - resuscitare cardio pulmonară 

AVC - accident vascular cerebral - un accident vascular cerebral. 

Cianoza (cyanotică) - O decolorare albă sau purpurie a pielii din cauza lipsei de oxigen în sânge. 

D5W - O soluție intravenoasă (IV) de glucoză în apă. 

Diabetul - o boală caracterizată prin secreția sau utilizarea inadecvată a insulinei de către organism. 

Diaphoretic - transpirație profundă. 

Diastolică (presiune diastolică) - Punctul de presiune minimă în sistemul vascular arterial. 

Dilated - Referindu-se la pupile- mărite. 

DOA - Mort La Sosire. 

 

 

Înecare - Condiție cauzată de sufocare cu lichid. 

Supradozaj de droguri (OD) - cantitate excesivă de medicamente, medicamente ilegale sau alcool. 

Reacția la medicament - Reacția la o cantitate legitimă de medicamente. 

DTs (Delirium Tremens) - O tulburare care implică halucinații vizuale și auditive de la consumul 

obișnuit și excesiv de alcool. 

Dispnee - Formarea aerului care duce la respirație dificilă . 

Edemul - o cantitate excesivă de lichid în țesuturi. 

Embolismul - Obstrucția unui vas de sânge. 

Trafic de urgență - Mesaj prioritar pe radio privind situația de urgență care trebuie raportat. 

Emetic - Agent de voma. 

Emfizemul - o boală pulmonară cronică care dăunează respirației. 

EPA - Agenția pentru Protecția Mediului. 

Epiglottis - o structură cartilaginoasă asemănătoare capului la intrarea în laringe. 

Epilepsia - Atac tranzitoriu recurent al funcției cerebrale perturbate - sechestru. 
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Esofag - Un canal muscular care se extinde de la gât la stomac. 

ETA - ora estimativă de sosire. 

Leșinul - Pierderea temporară a conștiinței. 

 

Febră - Se referă la febră. Convulsiile convulsive sunt convulsii datorate febrei ridicate la copiii mici. 

Femur - Osul coapsei. 

Fibrilație - Tulburări sau contracții spontane ale fibrelor musculare individuale. 

Fibula - cea exterioară și cea mai mică dintre cele două oase care se extind de la genunchi la gleznă. 

Tulburarea toracică - o afecțiune a toracelui provocată de vătămări grave care au ca rezultat mai 

multe coaste fracturate în mai multe locuri. 

Fractură - O pauză. 

GI - gastro-intestinale - care se referă la stomac și intenstine. 

Grand Mal - Un tip de confiscare. 

Ascultați radioul - metoda de comunicare între medici și doctor. 

Heimlich Maneuver - Metodă de dislocare a obiectului din gât. 

Hematom - o umflătură sau o masă de sânge limitată la un organ, țesut sau spațiu, care rezultă dintr-o 

ruptură într-un vas de sânge. 

Hemoragie - Descărcare anormală internă sau externă a sângelui. 

Humerus - Oasele superioare ale brațului. 

Instrumentul Hurst - Dispozitiv de prindere pentru subiecți prinși . 

Hipertensiune arterială - O condiție de tensiune arterială mai mare decât cea considerată normală. 

Hyperventilat - Respirație anormal de rapidă sau profundă, buziere în urechi, furnicături extremale, 

adesea provocate de stres emoțional. 

Hipoglicemie - Deficit de zahăr în sânge. 

Hipotensiune arterială - Tensiune arterială scăzută. 

Iminent - Imediat. 

IV - Intravenoasă. 
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Lanoxin - Medicament cardiac. (De asemenea, Laxis și Lidocaine). 

Life Pak - Mașină de monitorizare cardiacă. 

Man Down - Referindu-se la subiectul inconștient în stradă. 

MATS - Asistență militară pentru trafic și siguranță. Elicopterul disponibil pentru transportul public de 

urgență. 

Med Com - Metodă de comunicare între medic și doctor. 

Multiple - Referindu-se la pacienti, mai mult de unul. 

Ajutor reciproc - Asistență pentru o altă agenție. 

Narcotice - droguri. 

Natural - Din cauze normale (DOA natural). 

Nitro - nitroglicerina medicamentului cardiac. 

O2 - oxigen. 

OB - pacient obstetric. 

PAT (pronunțat P-A-T) - bataie rapidă a inimii. 

Patch - comunicare radio-telefon, direct. 

Plectron - Metodă de consiliere a unităților de incendiu de apeluri - un ton. 

Pneumotorax - o afecțiune care se dezvoltă atunci când aerul este pompat continuu în cușca toracică 

în afara plămânului și nu poate scăpa. 

Portabil - Radio purtat manual. 

Rekindle - Termen nedorit, însemnând un incendiu care a început în aceeași locație. 

Reluare - Spuneți din nou, repetați la celelalte unități. 

Respirator - Referitor la respirație. (Dificultățile respiratorii sunt dificultăți de respirație, stop 

respirator). 

Resuscitate - Restabilirea la conștiință. 

Riser - țeavă de sistem de stropire în ceea ce privește alarma de incendiu. 

Run - răspuns. 

Criză - Activitate de convulsii. 
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Raport scurt - informații furnizate unităților responsabile cu privire la incident. 

SIDS - Sindromul de deces brusc al sugarilor. 

Stare - Disponibilitate sau bunăstare. 

Alarma lentă - Când unitatea de foc răspunde fără a fi expediată. 

Sincopă - Leșin (de asemenea, episod sincopal). 

Sistola - porțiunea de contracție a bătăilor inimii (presiunea sistolică, tensiunea arterială maximă - 

termenul superior). 

TAC - Frecvența secundară. 

Tahicardie - Rapiditate anormală a acțiunii inimii. 

Telemetrie - Transmiterea informațiilor medicale prin intermediul echipamentelor electronice. 

Thorax - Pieptul. 

TIA (pronunțat T-I-A) - Atacul ischemic tranzitoriu - Interferența temporară cu aportul de sânge al 

creierului, ca un accident vascular cerebral, dar fără leziuni permanente. 

Tibia - Interiorul și cel mai mare dintre cele două oase din piciorul inferior. 

     Traheea - trahea. 

Traheostomie - O deschidere în traheea efectuată printr-o operație de utilizare a căilor respiratorii. 

Trauma - Un prejudiciu cauzat, de obicei, mai mult sau mai puțin brusc, de un agent fizic. 

Triaj - sortarea sau selecția pacienților pentru a determina prioritatea îngrijirii care trebuie acordată 

fiecăruia. 

Ulcer - o leziune pe suprafața pielii sau a membranei. 

Ulna - Oasele interioare și mai mari ale antebrațului. 

Unitate - persoană sau aparat. 

Necunoscut - Nu are informații Nu răspunde la întrebări - Nu răspunde la stimul, la mișcare. 

Vertebra - Oricare dintre oasele coloanei vertebrale. 

Walk-in - Pacient la o stație de pompieri pentru asistență. 

Flux de apă - Referitor la alarma, alarmă activată de apă. 

Procesul Xiphoid - Cartilajul de la capătul inferior al sternului. 
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Partea 3 

INTERACȚIUNEA CU OAMENI VIOLENȚI 

Intervenția într-o situație violentă implică tact și profesionalism considerabil. S-ar putea să fii 

primul contact într-o situație de luare de  ostatici sau alt incident care poate pune viața în 

pericol. Este posibil să trebuiască să vorbiți cu o persoană violentă care a comis o infracțiune 

violentă sau care are în vedere sau este capabilă de violență. Desigur, nu "consiliem" pe nimeni, 

ci doar încercăm să câștigăm încredere și o conexiune în scopul de a controla scena, apelantul 

și, eventual, protejarea vieții și a proprietății. Următoarele instrucțiuni vă vor ajuta în contactul 

dvs. 

 Lasă persoana să-și elibereze ceea ce îl deranjează. Utilizați abilități bune de ascultare și 

empatie. Încurajați-l să fie cinstit. Acceptați sentimentele apelantului. "Înțeleg cum vă 

simțiți , dar vreau să vă ajut să găsiți o altă modalitate de a rezolva această problemă". 

 Încercați să ajutați persoana să mențină un element de speranță, dar nu oferiți 

reasigurări false. Nu garantați că poliția nu îl va lua în custodie când sosesc, dar 

continuati  să-i amintiti că există o mulțime de oameni care vor să-l ajute să lucreze la 

această problemă. 

  Păstrați-vă calmul. Persoana este în afara controlului, iar dacă simte că nici tu nu mai ai 

control, el poate intra în panică. 

  Nu lăsați nimic din ce spune apelantul să vă șocheaze. Nu lăsați apelantul să vă 

amenințe. Transmiteți toate amenințările la adresa unităților care răspund. Luați toate 

amenințările în serios. 

 Nu vă grăbiţi. Vorbiți rar. Actionați rapid. 

  Lucrați în a face apelantul să creadă că sunteți interesat doar să-l ajutați, nu să-l răniți. 

Fiti sincer și  bine intenționat. Vorbiți ca și cum voi doi sunteți o echipă implicată în 

rezolvarea unei probleme. 

       • Nu permiteți întreruperi în conversația dvs. O persoană trebuie să vorbească cu suspectul 

-     doar una. Nu trebuie să puneți persoana în așteptare, să șoaptească . Scrieți note pentru 

partenerul dvs. în timp ce comunicați cu suspectul. 

      • Evitați argumentele, judecata sau analiza persoanei. 

      • Evaluați gravitatea întrebărilor simple. - Ai arma? - Unde e arma? 

      • Utilizați declarațiile "Eu" atunci când este necesar: 

- "Sunt îngrijorat de arma, poți să arunci pistolul." 
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- "Vreau să ieși afară și să vorbești cu ofițerul și vreau să-l lăși pe ofițer să știe că nu ești 

înarmat, punându-ți mâinile pe cap. " 

 

 

 

ABUZ DE COPII SI BĂTRÂNI 

 

Abuzul bătrânilor si al copiilor se întâmplă cu o frecvență uimitoare într-un număr surprinzător 

de case din întreaga țară. Lăsăm în urmă daunele psihologice și fizice. Abuzul asupra copilului 

este una dintre cele mai dificile dintre toate crizele cu care trebuie să se confrunte lucrătorii din 

serviciile de urgență. Ori de câte ori vă ocupați cu copiii aflați în situații de criză,  e emoțional 

pentru dispecer. Este aproape imposibil să nu se simtă furie și dezgust intens față de oricine  le 

va face rău celor neajutorați pentru propriile nevoi. 

Cât de mare este problema? Centrul Național privind Abuzul și Neglijarea Copilului a prezentat 

câteva estimări: 

• Mai mult de un milion de copii sunt victime raportate în fiecare an. 

• Centrul estimează că pentru fiecare copil care este raportat, doi nu sunt, rezultând  

aproximativ două milioane de copii care sunt victime nedeclarate. Unii estimează că aceste cifre 

pot fi mai aproape de patru milioane. 

• Un copil la fiecare patru ore, o medie de șase pe zi, sau 2.000 pe an, mor în urma rănilor 

cauzate de abuz. 

Semne de abuz fizic 

SUNT MULTE INDICII FIZICE: 

• Umflarea abdomenului. 

• Umflături care seamănă cu o formă perceptibilă. 

• Vânătăi în diferite stadii de vindecare. 

• Arsuri, leziuni sau semne de mușcătură. 

• Umflarea abdomenului, vărsături. 
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• Șocuri ale capului. 

• Arsuri sau zgârieturi . 

EXISTĂ INDICII EMOȚIONALE: 

• Retras și pasiv. 

• Agresiv, distructiv. 

• Foarte ascultător și dispus să vă mulțumească. 

• Foarte afectuos cu străinii. 

• Copiii mai mici strigă persistent. 

• Îmbrăcăminte necorespunzătoare. 

• Accidentările care nu corespund descrierii evenimentului. 

Semne ale abuzului sexual: 

• Îmbrăcăminte ruptă, pătată sau sângerată. 

• Accidentări la nivelul zonei genitale. 

• Mâncărime sau disconfort în zona genitală. 

• Sânge în urină sau scaune. 

• Dificultate în mers sau în ședere. 

• Plângerile de probleme medicale vagi. 

• Comportamentul sexual. 

• Fantezie sau comportament asemănător unui copil. 

• Temeri iraționale. 

Consultați unitatea de comunicații de poliție cu privire la legile care impun raportarea abuzului 

copilului sau a vârstnicilor. 

RESPONSIBILITY OF REPORTING CHILD ABUSE 

Legea privind prevenirea și tratamentul 

privind abuzul asupra copiilor și legea mai 

recentă privind abuzul în rândul 

persoanelor în vârstă face necesară pentru 
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cei care suspectează abuzul sau neglijența 

să o raporteze autorităților. Aceste 

dispoziții includ următoarele: 

1. Persoanele fizice sunt obligate să 

raporteze cazuri cunoscute sau 

suspecte de abuz sau neglijare a 

copilului. Cei care lucrează cu copiii 

sunt în special responsabili cu 

responsabilitatea. 

2. Agențiile de aplicare a legii, 

instanțele judecătorești și agențiile 

de servicii umane sunt obligate să 

coopereze în protecția victimelor 

abuzului și neglijării copilului. Acest 

lucru înseamnă că, indiferent cât de 

vag sau de necrezut este raportul - 

ACȚIUNE! 

3. Cei care raportează abuzul și 

neglijarea copilului sau presupusul 

abuz și neglijare a copilului primesc  

imunitate de urmărire penală în 

baza legii. 

4. Se păstrează confidențialitatea 

tuturor înregistrărilor privind abuzul 

asupra copilului sau neglijarea 

copilului. 

            5.   În conformitate cu legea, se 

garantează că odată ce un raport este 

primit, o investigație va fi făcută prompt și 

vor fi luate măsurile adecvate pentru a 

proteja copilul și orice alt copil afectat de 

situație. 
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NEGOCIEREA OSTATICILOR 

Majoritatea agențiilor de aplicare a legii au pregătirea negocierilor cu ostaticii și echipele de 

negocieri cu ostatici sau specialiștii. Ar trebui ca telecomunicația să fie antrenată în negocieri cu 

ostatici? Șansele ca un comunicator de urgență să se implice într-o comunicare cu omologul 

ostatic este bună. Mulți operatori 112 experimentați s-au confruntat cu această situație. Nu 

este întotdeauna de dorit sau posibil să se predea comunicările echipelor speciale. A fi pregătit 

pentru un astfel de eveniment include înțelegerea situațiilor de ostatic. Deși cel care răspunde 

sau Dispecerul nu se poate implica niciodată în comunicările directe, el va fi implicat cu 

siguranță în incident, înțelegerea informațiilor disponibile este utilă. 

Rolul telecomunicațiilor 

Mulți dispeceri 112 s-a constatat că vorbesc cu o persoană suicidară sau omucidere. În această 

situatie veți afla ce aduce oamenii în această stare și simptomele diferite, semnalele și 

comportamentul asociat cu acestea. Această cunoaștere este minunată pentru viață - și pentru 

consolare. Te găsești față în față - ca să zic așa - cu ucigașul sau cu suicidalul care amenință și o 

altă persoană, un ostatic. Următoarele informații descriu sau clasifică trăsăturile deținătorilor 

de ostatici și câteva idei despre cum să le gestionați cel mai bine. 

Persoana în situație de criza ostaticilor 

Aici ne vom ocupa de oameni care  caută în mod obișnuit probleme. De data aceasta, în viața 

lor, fie din punct de vedere emoțional, psihologic, fie din punct de vedere mental sunt scoase 

din control și sunt periculoase. Aceste persoane ar fi putut fi tratate pentru o afecțiune 

psihologică și ar putea fi tratate cu medicamente, fără a-și lua medicamente sau  au întrerupt 

tratamentul. Este posibil să existe o istorie a violenței, eventual droguri și alcool sunt implicate. 

Această persoană poate fi un abuzator; Agresorii trebuie să mențină controlul. Ostaticii sunt, de 

obicei, cunoscuți de acest tip de ostatici și, în mintea subiectului, există un motiv valid pentru 

această acțiune. Multe situații de ostatici - și felul cu care Dispecerul este cel mai probabil să 

intre în contact - sunt rezultatul disputelor interne. Amintiți-vă că, în mintea acestei persoane, 

nimic altceva nu funcționează, nu poate să facă față, el este în afara controlului și terminând 

totul pare destul de bine, având în vedere alternativele. 

Condiția exterioară a acestei persoane poate fi variată. S-ar putea întâlni confuzie, gânduri 

iraționale, furie, frustrare, panică. Vor fi prezente tare, agitat sau lent, discurs deprimat sau 

epuizare emoțională. Va trebui să evaluați starea de spirit a persoanei prin ceea ce ei spun și 

cum spun ei. Aceste informații sunt vitale pentru poliția și unitățile medicale aflate în picioare. 

Transmite informații despre modelele de vorbire, starea fizică (respirația rapidă, stupoarea), 

formularea exactă a oricărei amenințări, zgomotele de fundal, schimbările în orice. 



55 
 

Dacă vorbiți despre subiect, este posibil ca negociatorii ostatici să nu fie disponibili, ați stabilit 

raportul sau persoana refuză să vorbească cu altcineva. Este esențial să acordați acestei 

persoane toată atenția. Dacă puteți evita folosirea radioului sau a zgomotului de fundal, este 

recomandat. Orice comunicare pe această temă poate fi transmisă în scris. Este posibil să aveți 

un consilier conectat și ascultat, sau poate fi necesar să o rezolvați singur. 

Adu-ți aminte întotdeauna de siguranța ostaticului. Ai de-a face cu o persoană care este ucigașă 

și, eventual, suicidală. Este posibil ca orientările pentru a vorbi cu o persoană sinucidală să fie 

extinse pentru a include alte vieți care sunt expuse riscului. De asemenea, aveți unele 

necunoscute - acțiunile și comportamentele ostaticilor complică acum situația. 

Dacă persoana se află la telefon și actul nu a fost comis, putem constata că există o 

ambivalență, o cerere care trebuie îndeplinită sau alt motiv pentru care suspectul nu a finalizat 

amenințarea. Știm prea bine că același act de disperare și criză se termină de multe ori în 

tragedie, fără nici o șansă de intervenție. Intervenția este cuvântul cheie aici - de a veni între, de 

a separa. Scopul tău este să separi dorința de a muri sau de a ucide de speranța de a rămâne în 

viață și de a găsi o altă cale. Sunteți vocea rațiunii unei persoane care este nerezonabilă, vocea 

speranței către cei fără speranță, sursa ajutorului pentru cei neajutorați. 

Stabilirea Raportului 

Este important ca beneficiarul ostatic să dezvolte o relație de încredere cu dvs. Trebuie să vă 

simtă că aveți grijă. Folosirea primelor nume este importantă. Ar trebui să-i întrebați numele și 

să le dați pe al vostru. Dacă nu vă simțiți confortabil oferindu-le numele potrivit, puteți folosi un 

altul . Utilizați frecvent numele persoanei. 

Empatia în ascultare 

Empatia e acceptarea sentimentele celeilalte persoane ca fiind bune pentru ei, chiar dacă nu 

sunt aceleași cu ale tale. Pentru a asculta în mod eficient trebuie să arătați acceptarea 

necondiționată și necritică a sentimentelor. Mânia sau frustrarea care a condus la o persoană 

care este omicidă există, omiciderea acționează asupra acelor sentimente. A respinge 

sentimentele cuiva ca fiind necorespunzătoare, nevalide. va împiedica încrederea și 

comunicarea mai repede . Nu fiti socati de dorinta unei persoane de a-și exprima sentimentele. 

Spune-le că sentimentele sunt în regulă, dar modul în care alege să-și exprime aceste 

sentimente nu este singura alegere. Amintiți-vă, această persoană a ajuns la acest lucru dintr-o 

alegere, dintr-o nevoie reală sau imaginară sau pur și simplu nu a văzut alte opțiuni. 

Va trebui să fii persistent în convingerea persoanei că poate să se schimbe, totul se schimbă, 

este posibil ca lucrurile să se poată îmbunătăți. 
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Al doilea mod de a tăia comunicațiile este de a încerca să minimalizezi sentimentele sau 

gândurile unei persoane. "Nu este așa de rău". "Ar putea fi mai rău." "Nu te uiți la lucruri 

realist". Toate acestea sunt declarații pozitive. De obicei încercăm să facem totul mai bine. Ceea 

ce spunem cu adevărat este: "Vă înșelați cum simțiți, trebuie să simțiți cum aș simți eu". Ați 

spus acum persoanei că nu o acceptați sau  înțelegeți. Spune-le că este îngrozitor, că trebuie să 

fi fost groaznic, trebuie să fie înspăimântați. Acest tip de acceptare este magic în   a dezarma 

persoana de ostilității. 

Determinarea severității 

Acești factori trebuie luați în considerare atunci când sunt implicați într-un incident potențial 

letal: 

• Arme disponibile sau folosite? Tip? 

• Aveți posibilitatea să eliminați ostaticii? 

• Gradul de leziuni 

• Alcoolul sau drogurile implicate 

• Boală mintală, istoric de sinucidere 

• Explicarea ostilității sau a paranoiei 

• Istoria crimelor 

• Relația dintre suspect și ostatic - familie, victimă? 

• Concentrația slabă, confuză, dezorientată 

• Gânduri ilogice, comportament irațional 

• Refuzul de a vorbi 

• A ucis înainte 

• A fost deja un ostatic rănit 

• Planul concret și limitele de timp 

• Exprimă ura de sine, ura pentru ceilalți 

• Probleme medicale terminale sau boli cronice 
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Orice și toate informațiile trebuie transmise către unitățile de la fața locului. În general, 

direcțiile vor veni de la negociator. Suspectul poate avea cerințe. Uitați-vă la personalul dvs. de 

supraveghere sau la expertul în negocieri cu ostatici pentru a vă ajuta în timp ce încercați să 

evaluați scena. 

Persoana tulburată mental 

Unele dintre condițiile psihice care pot determina o persoană să devină violenta sunt: 

Psihoza 

Paranoia 

Mania 

Boala cerebrală 

Demența 

Isteria 

Manifestarea depresiei  

Schizofrenie 

 

Acești oameni nu sunt raționali, rezonabili sau cooperativi. Aceștia pot fi halucinativi, auzind 

ordine, simțindu-se că au o misiune și / sau au iluzii de persecuție. Acest lucru nu înseamnă că 

puteți să le ștergeți sau să le mințiți. Ei sunt atenți la orice semn de trădare. Doar când simți că 

ai făcut progrese, puteti merge din nou la problema. Acest lucru este extrem de frustrant. 

Când se interacționează cu persoane bolnave mental, nu întrerupeți niciodată contactul. 

Păstrați cu insistența  ca ei să rămână în contact cu voi. Sunteți sursa ajutorului; Și chiar o 

persoană bolnavă mental poate înțelege acest lucru. Este dificil să enumerați elemente care să 

vă ajute cu cel care a luat ostaticul . Arătându-ți îngrijorarea, fiind persistent  și crezând ceea ce 

spun ei ,sunt toate reguli bune. 

Criminalii 

Criminalii pot lua ostatici în cazul săvârșirii unei infracțiuni. Această persoană poate fi 

antisocială sau  sociopată. Comportamentul său este calculat, manipulator, auto-motivat și 

periculos. Există o lipsă de vinovăție sau de remușcare, cu excepția faptului că se referă la el 

însuși. Acest egoism vă poate ajuta în relațiile cu el. 
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Este posibil ca acești oameni să știe la ce să se aștepte de la poliție și nu pot fi mințiți despre ce 

se va întâmpla. Negocierile ar trebui să fie orientate spre realitate, ajutând criminalul să vadă 

situația în care se află. Convinge-l să-și comercializeze siguranța fizică în schimbul eliberării 

ostaticilor. Negociatorii vor oferi opțiuni criminalilor pe care voi le veți transmite mai departe. 

Puteți rămâne contactul pentru criminal sau echipa poate prelua dacă persoana este suficient 

de stabilă pentru a justifica. 

Ostatici de corecție 

Persoanele care iau ostatici gardieni la închisori doresc să folosească oameni pentru negociere. 

Negociatorii încearcă să răspundă foarte repede înainte ca grupul să devină coerent și să-și 

dezvolte un lider. Acești oameni au cerințe și nevoi. Unitatea de comandă vă va îndruma cu 

siguranță dacă sunteți singurul contact cu acest tip de ostatic. 

Teroriștii  

Motivul este războiul, publicitatea, meseria sau neliniștea. Teroriștii sunt de obicei foarte bine 

organizați și sunt deja un grup foarte apropiat, dispuși să moară pentru o cauză. Riscul de 

ucidere este extrem de ridicat. Acesta este cel mai puțin probabil om de luare de ostatici cu 

care veti intra in contact. Dacă o faceți, probabil că vor cere să vorbească cu persoana de 

comandă (sperăm). Orice comunicare cu această persoană va fi strict de afaceri, și de transmis 

informații de la comandă. 

Ostaticii 

Un grup de operatori 112 s-a oferit voluntar pentru o situație de ostatici martori la 

departamentul de poliție. Două femei și un bărbat au fost de acord să simuleze plătitorii 

băncilor luați într-o casă abandonată după ce spărgătorii băncilor au fost înconjurați în 

interiorul băncii. Ofițerii de poliție care au acționat ca băieți răi au fost suspecții. Echipa SWAT s-

a adunat în afara casei și negocierile au continuat ore întregi. Suspecții nu erau cooperativi și 

poliția încerca să salveze prizonierii. Scena a fost jucată până la sfârșit. Din păcate, "ostaticul" 

bărbat a fost ucis în acest proces. Critica evenimentelor a dezvăluit următoarele concluzii 

surprinzătoare: 

• Toți au început să creadă rolul lor și să acționeze în consecință. Nu a existat nici o lovitură sau 

chicotiri. 

• A fost multă vorbă făcută de suspecți, deloc de ostatici. Oamenilor nu li s-a permis să 

comunice și li s-au spus doar ce au dorit să audă suspecții. 

• Ostaticii care au rămas în viață au avut ostilitate față de poliție. Polițiștii au fost acuzați de 

împușcarea unui ostatic coleg  
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• Ostaticul mort a avut unele sentimente. El se baza pe poliție să-l salveze; ei nu au facut-o. 

După critică, a fost clar ce s-a întâmplat și toată lumea a discutat un aspect psihologic , numit 

sindromul Stockholm. 

Sindromul Stockholm 

"Sindromul" este un cuvânt medical care înseamnă un set de simptome. "Stockholm" se referă 

la orașul Suediei. Un eveniment din acest oraș, în care mai mulți prizonieri de sex feminin au 

fost ținuți ostatici într-o bancă, a provocat o mare revelație în percepțiile distorsionate ale 

victimelor. Această apariție notabilă a produs o teorie că ostaticii dezvoltă o legătură cu 

rapitorii lor, chiar până la punctul de a le proteja. 

 

 

 

 

VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

Multe răniri și decese aduse personalului de aplicare a legii rezultă din accidente rutiere și 

violență în familie. Responsabilitatea telecomunicațiilor în apelurile violenței domestice este 

mare - înțelegerea dvs. cu privire la gravitatea acestui tip de apel, capacitatea dvs. de a controla 

și evalua situația și abilitatea dvs. de a utiliza tehnici de siguranță pentru respondenți și victime, 

toate contribuie la o vastă experiență . 

Găsirea informațiilor despre violența domestică nu este dificilă - cea mai răspândită formă de 

violență din America. Un număr de 16 milioane de americani sunt agresați anual de un membru 

al propriei familii. Aproape jumătate din toate căsătoriile sunt marcate de violență între soți la 

un moment dat sau altul. Cea mai dificilă parte a înțelegerii violenței domestice se întreabă de 

ce oamenii abuzează pe alții în propria lor familie? 

Victimele violenței domestice pot fi copii, soțiile, soții sau părinții. Frații acționează adesea 

violent împotriva celuilalt, precum și cei care trăiesc împreună în orice tip de relație (nu 

neapărat căsătoriți). Violența domestică este definită prin comportamente între membrii 

gospodăriei (actuale sau trecute) care amenință să cauzeze  daune fizice grave. 

De ce rămân victimele? 
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Motivele pentru care bărbații abuzează femeile și femeile abuzează barbații sunt atât 

complexe, cât și simple. Nevoia de a-i controla pe alții și o istorie a consumului de alcool și de 

droguri poate declanșa un astfel de abuz, dar de ce victima rămâne într-o relație abuzivă atunci 

când aceasta se întâmplă și chiar escaladează până la punctul de deces? Deoarece majoritatea 

statisticilor referitoare la relațiile abuzive indică faptul că femeile primesc 80% din victimizare în 

relații, vom face referire la victimele noastre, în primul rând (dar nu exclusiv) femei. 

• Ea simte că nu există nici o cale de ieșire. Stima sa de sine scazuta este întarită in mod 

constant, astfel incat ea crede ca nu o poate face în lumea exterioara. Când sunteți în contact 

cu această femeie, încercați să o ajutați să creadă că are mai multe puncte tari și active decât 

crede ea. 

• Se teme că este nebună și crede că este cauza abuzului sau nu va putea să facă față în afară 

din cauza "bolii" ei. 

• Se teme de retribuire. Știe la ce să se aștepte dacă rămâne, el poate  să o omoare dacă pleacă. 

• A fost înstrăinată. În general, nu are bani sau capacitatea de a obține bani și a fost îndepărtată 

de prieteni și familie. 

• Se simte vinovată. Este vina ei că familia ei nu are dreptate și plecarea ar face mai rău. 

• Îi este rușine. Va trebui să vină cu motive și nu va fi crezută. În afară de aceasta este vina ei și 

nu dorește ca alții să afle. 

• Se simte mai puțin bărbat dacă recunoaște că soția lui îl lovește. El simte că e vina lui. 

Indiciile loviturilor 

• Leziuni multiple 

• Agresorul va explica rănile victimei 

• Disfuncții și furie evidente 

• Dovada unei lupte în casă 

• Partenerul nu are nici o simpatie pentru leziuni 

• Victima acționează vinovat 

• Motive incoerente, ilogice pentru leziuni 

Soți bătuți 
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Problema soților bătuți este în mare parte încă neexplorată. Majoritatea soților nu vor admite 

că au fost bătuți, deoarece stigmatul atașat unui bărbat care ar lăsa o femeie să-l bată este mai 

rău decât bătăile însăși. Atacurile unei femei, de regulă, vor face mai puține răni și vor avea ca 

rezultat răniri mult mai puțin grave decât cele ale unui bărbat și, prin urmare, nu sunt raportate 

sau recunoscute ca fiind ușoare. Odată cu noile legi privind abuzul domestic, bărbații își cunosc 

drepturile și cererile de intervenție au crescut. 

Motivele pentru care nu pleacă ar putea fi la fel ca și vinovăția femeii, teama de ridicol și stima 

de sine scăzută. Mulți bărbați consideră că este inacceptabil să lovească o femeie chiar și în 

auto-apărare și va tolera mult abuz înainte de a se răzgândi sau de a căuta ajutor din afară. 

Soții bătute 

Prima reacție la auzirea subiectului bărbaților răniți, pentru mulți oameni, este cea a 

neîncrederii. Barbatii batuti sunt un subiect pentru glume (cum ar fi imaginea de desene 

animate a unei femei care il urmareste pe sotul ei cu un pinion). Un cercetător a remarcat că 

soțiile au fost făptuitorii în 73% din reprezentările violenței domestice în benzi desenate, care 

ne-au stabilit pentru a submina femeile violente ca fiind acceptabile. Dar un alt motiv este acela 

că, deoarece femeile erau văzute ca fiind mai slabe și mai neajutorate decât bărbații din cauza 

rolurilor sexuale, iar bărbații, pe de altă parte, erau considerați mai rezistenți și mai 

independenți, studiul soților abuzați părea relativ lipsit de importanță. 

Deși este adevărat că bărbații sunt de obicei cei mai puternici dintre cei doi, au mai multe 

oportunități economice, control și natură fizică - rămâne faptul că există femei violente care 

sunt abuzive. De ce se bat și de ce nu pleacă? Eventual, dinamica este diferită și aceeași. 

Controlul asupra oamenilor va folosi orice mijloace necesare pentru a controla, deoarece se 

tem de "pierderea" controlului. Oamenii care îi iubesc adesea nu doresc să plece și să se 

confrunte cu multe obstacole în calea plecării. Eventual aceste obstacole pot fi diferite pentru 

femei decât pentru bărbați, totuși rămâne faptul că dinamica familiei este periculoasă. 

Agresiuni între același sex 

Relațiile sunt relații și atunci când o persoană controlantă simte că pierde controlul asupra unei 

persoane și consideră că violența este o soluție posibilă - ei vor fi agresivi. Acest lucru este 

valabil pentru orice relație, inclusiv relații homosexuale sau mamă și fiică, tată și fiu sau orice 

relație intimă indiferent de sexul persoanelor implicate. 

O relație de agresivă? 

Da, s-ar putea să fiți o persoană agresată dacă: 

• Sunteți speriat de temperamentul partenerului dvs. 
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• Sunteți adesea conform, deoarece vă este frică să nu răniți sentimentele partenerului sau vă 

este teamă de furia partenerului. 

• Aveți nevoia de a "salva" partenerul dvs. atunci când partenerul dvs. este tulburat. 

• Te scuzi ție sau celorlalț pentru comportamentul partenerului tău atunci când ești tratat 

prost. 

• Ați fost lovit, aruncat, sau ați aruncat lucruri de la partenerul dvs. când a fost gelos sau 

supărat. 

• Luați decizii privind activitățile și prietenii în funcție de ceea ce vrea partenerul dvs. sau de 

modul în care va reacționa partenerul dvs. 

• Beți foarte mult sau folosiți droguri. 

• Ați fost abuzat ca și copil sau ați văzut o altă familie abuzată. 

Da, s-ar putea să fiți un agresor dacă: 

• Sunteți foarte gelos 

• Sunteți supărați tăcut. 

• Aveți un temperament exploziv. 

• Criticați partenerul în mod constant. 

• Aveți dificultăți în exprimarea sentimentelor 

• Beți foarte mult sau folosiți droguri 

• Credeți că este rolul masculin de a fi responsabil sau aveți dispreț pentru femei. 

• Sunteți protejați de partenerul dvs. pentru a fi controlat 

• Controlezi comportamentul partenerului, banii și deciziile. 

• Ați spart lucruri, ați aruncat lucruri la partenerul dvs., ați lovit, ați împins sau l-ați lovit pe 

partener atunci când ați fost furioși. 

• Ați fost abuzat fizic sau emoțional de un părinte. 

• Aveți un tată care abuzează (sau abuzează) de soția sa sau de contrariul. 

Fapte sau Mit? 



63 
 

 

ADEVĂRAT SAU FALS 

 

1. Puține femei sunt bătute. 

Fals. Îmbunătățirea este în continuare grav subestimată. Statisticile din studiile privind 

violența în familie arată că 28 la 50 la sută din femeile din această țară suferă violență în 

relațiile lor ca adulți. Pentru o listă de femei, copii și părinți de sex feminin și de sex 

masculin care și-au pierdut viața la violența domestică, vizitați 

www.remembermyname.com. Lista este uimitoare. 

 

2. Victimele  sunt masochiste. 

Fals. "Soțiile bune" sunt învățate să-și schimbe comportamentul pentru a evita bătăile - 

să fie mai puțin agresive, mai puțin provocatoare, mai puțin friguroase. Povara 

vinovăției cade pe victimă. Este un mit că femeile primesc o anumită plăcere; Adesea 

văzută ca fiind asemănătoare cu plăcerea sexuală, când este bătută de bărbatul pe care-l 

iubește. Studiile arată că nici o femeie nu raportează nicio plăcere în bătaie, deși mulți 

se întreabă despre a fi masochistici din cauza prevalenței acestui mit. Barbatii batuti de 

multe ori nu doresc sa se lupte inapoi sau sa plece, dar nu se bucura de interactiunea 

violenta. 

 

1. Victimele  sunt nebune. 

Fals. Acest lucru pune de asemenea vina pe victimă și este legată de masochismul de 

mai sus. Comportamentul de supraviețuire este deseori etichetat greșit ca fiind "nebun", 

iar simptomele deschise, cum ar fi depresia, paranoia și schizofrenia, sunt tratate în 

locul cauzei reale - bătăiala. 

 

2. Femeile din clasa de mijloc nu se bat la fel de frecvent sau violent ca femeile sărace. 

Fals. Mamele de clasă mijlocie pot avea mai multe opțiuni decât femeile sărace și, prin 

urmare, pot folosi mai puțin serviciile de asistență socială. S-ar putea să fie mai 

preocupate de jena și posibila vătămare a carierei soților lor sau a propriilor lor cariere. 

Statutul soțului poate pune la îndoială credibilitatea ei. Publicitatea despre violenta 

aduce multe femei batute din clasa mijlocie si superioara din ascunzătoare. 

 

3. Femeile minoritare sunt bătute mai des. 

Fals. Informațiile indică aceeași cantitate de bătaie a tuturor femeilor, însă femeile 

minoritare ar putea avea mai puține resurse. 

  

4. Credințele religioase vor împiedica bătaia. 
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Fals. Unele convingeri ale femeilor le ajută să îndure violența, iar acesta poate fi singurul 

lor contact în afara casei. Pentru mulți însă, ea devine o sursă de conflict cu soții lor. 

Unele femei care caută ajutor din partea conducătorilor religioși sunt instruite să se 

roage pentru rezolvare și să-si aștepte soțul să-l găsească pe Dumnezeu; Alții găsesc pe 

cineva care înțelege și îi ajută să se elibereze de situație. 

 

5.  Femeile bătute nu sunt educate și au puține abilități de muncă. 

Fals. Femeile care au studii de la clasa a 5-a până la diplomele de doctorat și cele 

profesionale au fost studiate și s-a constatat că stima lor de sine depinde de capacitatea 

lor de a fi soții bune și gospodine. Chiar și femeile cu studii superioare nu au integrat 

respectul de sine cu o carieră de succes. 

 

6.  Agresorii sunt violenti în toate relațiile lor. 

Fals. Într-un studiu, doar 20% au fost violenți cu alte persoane. 

 

7. Agresorii nu reușesc și nu dispun de resurse pentru a face față lumii. 

 Fals. Sunt mulți agresori bogați. Un studiu din Anglia a arătat că poliția, medicii și 

personalul militar au cea mai mare incidență de lovituri. 

 

8.  Consumul alcool provoacă comportamentul agresiv 

Fals. Peste jumătate dintre victime indică o relație între alcool și bătăi. Ei indică, de 

asemenea, că sunt bătuți dacă agresorul a băut sau nu. 

 

9.   Agresorii sunt personalități psihopatice. 

Fals. Singura trasatură pe care agresorii o au in comun cu psihopatii diagnosticati e 

capacitatea de a folosi farmecul ca tehnica manipulativa. Spre deosebire de psihopat, 

agresorul poate simți rușinea și vina pentru acțiuni. 

 

10. Politia poate proteja persoana batută. 

Fals. Acest lucru depinde de victima chemând poliția și capacitatea și dorința lor de a 

răspunde. Un studiu arată că, în 80% din toate cazurile de omor, au avut loc între una și 

cinci intervenții de poliție anterioare. 

 

 

11.  Agresorul nu este un partener iubitor. 

Fals. Agresorii sunt deseori descrisi ca iubitori de distracție atunci când aceștia nu sunt 

coercitivi. 
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12.  Un agresor de soție bate, de asemenea, copii. 

Adevărat. Unele studii indică o treime care bat sau își molesteză sexual copii. 

 

13.  O dată bătut, întotdeauna bătut. 

Fals. Victimele care primesc intervenții benefice rareori se recăsătoresc cu un alt 

agresor. 

 

14.  Odată un agresor, întotdeauna un agresor. 

Există o lipsă de date în acest domeniu. Învățăturile teoretice indică faptul că agresorii 

pot relata comportamentul pentru a înlocui agresiunea cu afirmația, coerciția cu 

negocierea. 

 

15.  Relațiile de agresiune pe termen lung se pot schimba în bine. 

Fals. În cel mai bun caz, atacurile sunt reduse în frecvență și severitate. În cele mai multe 

condiții, violența escaladează la niveluri de omucidere sau suicid. 

 

16.  Oamenii batuți merită să fie bătuți. 

Fals. Aceasta este punerea responsabilității pe victima în loc de agresor. Se presupune 

că agresorul nu-și poate controla acțiunile, ceea ce nu este cazul. Nimeni nu merită să 

fie bătut. 

 

17.  Victimele agresate pot pleca întotdeauna acasă. 

Fals. Acest lucru pune din nou povara asupra victimei și presupune opțiuni care nu sunt 

evidente victimei. 

 

18.  Agresorii  vor înceta violența "când ne căsătorim". 

Fals. În multe cazuri, suspiciunea, gelozia și posesivitatea cresc după căsătorie, împreună 

cu nivelul violenței. 

 

19.  Copiii au nevoie de părinți chiar dacă sunt violenți. 

Fals. Datele privind numărul de copii afectați direct și indirect de violența din casele lor 

dovedesc contrariul. 

 


