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Introduction  

 

 

Următorul raport a fost produs de grupul Forensics, cu contribuția lui Igor Vitale, în 

cadrul proiectului "Un minut poate salva o viață" 2015-2017. Începe cu analiza 

numărului european unic de urgență 112. După cum a arătat acest raport, în Italia 

nu există încă o distribuție răspândită, cu inițiative sporadice în anumite domenii, și, 

mai presus de toate, o atenție redusă este acordată informării cetățenilor cu privire 

la acest aspect . 

În timp ce există mai multe contribuții în ceea ce privește metodele și procedurile, pe 

de altă parte, este evidentă problema unei eterogenități substanțiale în protocoale și 

mai ales în formarea specializată a 112 dispecerilor implicați. În plus, pare a fi o 

luptă ascunsă pentru putere între organizațiile implicate și lucrătorii lor, inclusiv 

membri, drepturi și îndatoriri. Nu există lipsă de tehnologii pentru a facilita 

manipularea apelurilor de urgență sau a sistemelor de comunicații avansate. 

Problema cheie rămâne, încă o dată, factorul uman. Este clar că trebuie adoptate 

protocoalele standard și, în același timp, ele au nevoie de o pregătire psihologică și 

nu pur tehnică. 
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Acest raport conține 9 capitole diferite care analizează toate metodele și 

cercetările sociologice și psihologice. Pornind de la evoluția istorică a 

numerelor de urgență din Italia, analizăm dificultățile progresive de unificare, 

diferitele proceduri și protocoale adoptate și, în final, necesitatea de a 

aprofunda aspectul formării. În acest raport, în dependență de studii 

specializate, ne referim și la sondajele ridicate de interviuri semi-structurate 

scurte și ajungem în final la necesitatea unui model standard care să conțină, 

în primul rând, claritate procedurală și mai târziu aplicație pragmatică într-o 

anumită și Zonă sensibilă, la fel ca Serviciul de salvare.Tec 

1. Numărul unic de urgență italian 112. 

2. Rolul instruirii psihologice a dispecerilor 112. 

3. Utilizarea protocoalelor Dispatch. 

4. Măsurați eficiența protocoalelor. 

5. Rolul dispecerilor în serviciul de urgență. 

6. Rolul dispecerilor la poliția locală. 

7. Cadrul teoretic al CSCW. 

8. Rolul Sensemaking în activitatea Dispatcherului 112. 

9. Către un model standard unificat. 
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1. Numărul unic de urgență italian 112. 

În Italia, 112 a fost singurul număr de telefon folosit pentru a contacta centrele de 
operare ale Carabinieri din 1981 până în 2010. În timp ce 113, activat în 1968 și legat 
de centrele de operare ale poliției, era în mod tradițional cunoscut ca număr de apel 
pentru serviciile de salvare publică de urgență Pentru orice tip de urgență. 

 

 

113 au înlocuit alte numere scurte de apel de urgență care încă nu erau funcționale. 
A schimbat apelurile de urgență la alte instituții răspândite în zona lor de 
responsabilitate. Astăzi există în Italia diferite numere de apel elaborate pentru 
diferite servicii necesare: 

 

• Siguranța publică: 112, 113, 117; 

• Tehnic de salvare: 115, 1515, 1530; 

• Asistență medicală: 118; 

• Urgență pentru copii: 114. 

În plus față de aceste numere există și alte numere scurte din punct de vedere 
social, care, după cum prevede Comisia Europeană, trebuie să se transforme în 
numere scurte cu codul prefixar 116 (1550 pentru urgențe de sănătate, cum ar fi 
epidemiile, 1522 pentru subiectul " violenţă'). Numărul de apel pentru asistența 
rutieră este dezactivat pentru câțiva ani. Acesta a fost înlocuit cu numeroase 
numere gratuite de organisme private. 114 număr scurt este pentru alertele copiilor 
aflați în dificultate, este un serviciu alocat ChildLine de către Ministerul 
Comunicațiilor și este clasificat ca număr de urgență. 

Această premisă arată că Italia are, pe de o parte, o mulțime de inițiative de a face 
față și de a face față situațiilor de urgență, pe de altă parte, este foarte fragmentată 
și nu are standarde comune. 
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Odată cu introducerea unui număr unic european de apel de urgență (91/396 / CEE), 
apelurile sunt transferate direct către centrele de operare ale Carabinieri. Apoi le 
comută la alte servicii și centre de urgență. 

Este ușor să ne imaginăm că apelurile la numărul 112 au crescut treptat începând 
din 2002 din diferite motive: 

 
 

• Utilizatorii care folosesc telefoanele mobile sunt mai mult de 90% din populația 
italiană, cu aproape o linie mobilă pe cap de locuitor. Numărul 112 se găsește în 
broșurile de instrucțiuni ale telefoanelor mobile ca singurul număr care poate fi 
conectat și este, de fapt, singurul număr fără cartela SIM / USIM în telefon. 

• Cetățenii străini care nu cunosc numerele de urgență diferite, folosesc telefonul 
mobil sau linia fixă, apelează numerele de urgență și, dacă este cunoscut, telefonul 
112. Cu cele mai recente telefoane mobile, aceștia utilizează și 112 pentru apeluri 
direcționate spre 999 (UK) sau 911 (SUA), fără cunoașterea de către client a 
serviciului pe care îl apelează. 

• Există o creștere a gradului de conștientizare că numărul unic de apel de urgență 
în Europa este 112, deși unele date Eurobarometru arată că doar 10% din populație 
este conștientă de aceasta! 

În timp ce Italia a adoptat un număr european unic pentru urgențe, un anumit pas a 
fost în 2004, când Ministerul Inovării Tehnologice a anunțat începerea procesului în 
provinciile Salerno, Catanzaro și Palermo (în realitate experimentul a fost apoi 
limitat la Salerno ). În același an, am văzut în mod concret nașterea: 

1. "Grupul de lucru pentru stabilirea numărului unic european de urgență" (Decretul 
primului-ministru din 04 august 2003); Sau o structură de misiune numită "unitate 
tehnico-operațională pentru stabilirea numărului unic european de urgență" (DPCM 
30/06/2005 publicată în Jurnalul Oficial nr. 237 din 11 octombrie 2005). 

2. Un comitet interministerial care are sarcina de a analiza și de a realiza un studiu 
de fezabilitate pentru a determina modul în care trebuie să fie structurat și organizat 
sediul operației 112 din Italia. 

Mandatul acestor comitete a expirat în primul an al anului 2006, iar experimentarea 
Salerno a condus la construirea modelului "NUE 2009 Integrated". 

Modelul "NUE 2009 integrat" 
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Acest model, care rezultă din experiența lui Salerno, oferă prelucrarea apelurilor 

telefonice între stațiile de poliție și Poliția de stat (procesarea este organizată în 

conformitate cu organele teritoriale ale celor două competențe ale poliției), locația 

apelantului prin intermediul "Pull", Și transferul apelurilor de urgență către centrele 

de operare responsabile de Departamentul de Pompieri și Primul ajutor, care au 

acces la sistemul de localizare a apelantului pentru apelurile primite pe liniile 115 și 

118. Modelul "NUE 2009 Integrated" este activ în următoarele provincii: 

- Biella; 

- Brindisi; 

- Rimini; 

- Salerno. 

112 Tech. 

În Italia, există acum sute de centre de operare, unele dintre acestea la nivel 
provincial (în special cele ale celor 118 și Departamentul de pompieri), iar multe 
dintre ele la nivel de district telefonic (Carabinieri și Poliția de Stat). 

Mărimea corectă a stațiilor de operare de la 112 trebuie să fie legată de factori 
precum densitatea populației, complexitatea teritoriului și soluțiile tehnologice, 
continuând să fie în măsură să se ocupe de orice spikes în trafic din cauza 
evenimentelor extraordinare (dezastre sau evenimente majore) (De exemplu, 
multe centre naționale de operațiuni au continuat să funcționeze fără probleme 
serioase în timpul întunericului din 2003, dar cu dificultăți diferite de a păstra în 
minte). 

Centrele de urgență 112 din Italia ar trebui să aibă o structură regională (pentru 
regiuni de până la 3 milioane de locuitori) sau să fie organizate cu jurisdicție 
supra-provincială. 

De fapt, în anumite condiții de trafic sau în anumite vârfuri ale apelurilor, ar 
trebui să le garantați cetățenilor să obțină un răspuns într-un timp scurt (până la 
1 minut, cu o medie de aproximativ 15 secunde pentru un răspuns). Prelungirea 
așteptării răspunsului la un număr de urgență (indiferent), creează o lipsă de 
încredere în eficacitatea serviciului la apelant. 

Din aceste motive, multe fabrici de operare din străinătate sunt organizate cu un 
sistem care permite direcționarea apelurilor la care nu poate fi răspuns printr-un 
centru de control (de exemplu situații de avarie sau trafic intens), celui cel mai 
apropiat teritorial sau cel puțin celui Capabil să răspundă chiar dacă cel mai 
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apropiat este comis (așa-numita copie de rezervă sau suprapunere, în funcție de 
situație). 

 

Gestionarea ulterioară și transmiterea electronică a apelului către centrele de 
operare de nivel 2 (PSAP2) ar trebui să aibă loc în conformitate cu parametrii 
standardizați, astfel încât să permită controlul evenimentului și comunicarea cu 
unitățile din teritoriu. 

Organizația regională determină, de asemenea, consolidarea capacității 
operatorilor, permițând, de exemplu, desfășurarea de conferințe atunci când 
este necesar să se răspundă într-o limbă străină. 

În mod alternativ, unele centre de operare (de exemplu, în Lombardia) sunt 
susținute de unele organizații capabile să furnizeze un interpret h24 disponibil în 
câteva secunde. 

 

 

Aplicarea avantajelor software și telematice avansate sunt: 

1. Primirea apelului și începutul interviului telefonic. 

2. Primirea de la 2 la 6 secunde a informațiilor de localizare a apelantului de la 

furnizorii de telecomunicații și (dacă apelul este de la o linie fixă) informații și despre 

datele apelantului. 

3. Verificarea informațiilor despre locație primite de la sistem cu cea solicitată 

apelantului la sfârșitul interviului. 

4. Avertizarea și trimiterea automată (cu un mesaj video care confirmă activarea) a 

vehiculelor și a echipajelor considerate necesare. 

5. Primirea informațiilor despre expediere, sosirea la fața locului, ecc., De către 

mass-media / echipajele depuse sau confirmarea contactului și preluarea de către 

personalul PSAP2. 
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6. Abilitatea de a comunica prin radio cu echipajele pentru a oferi direcții mai bune 

sau pentru a primi solicitări ulterioare de detaliere (de exemplu, necesitatea altor 

intervenții). 

Obiectivele soluțiilor tehnologice avansate pot reduce timpul de primire, expediere 

și intervenție a vehiculelor de urgență sau a poliției. 

Acest lucru se face prin acordarea posibilității operatorului de a gestiona simultan 

recepția, localizarea și alertarea / dispecerizarea prin proceduri care nu necesită 

informații vocale. În acest fel, puteți continua apelul dacă este necesar să oferiți linii 

directoare pentru a face față situației de urgență. 

Locația apelantului este, de asemenea, utilizată pentru a descuraja orice apeluri 

false, glume, apeluri tacite și orice alt abuz (de exemplu, cazurile de alertă a poliției 

în locații opuse la locul unde infractorii doresc să facă acte criminale, cum ar fi jaf). 

Soluțiile tehnologice și software au fost dezvoltate de câțiva producători majori de 

sisteme de telecomunicații.  

 

Este ușor de înțeles de aceste specificații brute, că Italia se caracterizează în zilele 
noastre de diferite sectoare specializate în a răspunde cererilor telefonice ale 
cetățenilor. Complexitatea pentru utilizator este legată de rolurile diferite și cererile 
diferite pentru fiecare dintre aceste sectoare și numerele de referință diferite. 
Această situație obligă cetățenii să aibă - în caz de nevoie - unele probleme de ales. 
Facilitățile de salvare care se ocupă de gestionarea unui accident sau a problemelor 
critice sunt activate, uneori într-o manieră complicată. Informațiile care derivă sunt 
fragmentate și, din acest motiv, este necesar un efort suplimentar de cooperare și 
comunicare între părțile interesate pentru a asigura, într-o primă fază, calitatea și, 
de asemenea, schimbul de informații. 
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Diferite sisteme tehnologice, sisteme care cartografiază și monitorizează teritoriul, 
formarea specializată a personalului, protocoalele de comunicare sunt destul de 
diferențiate în Italia și, în unele cazuri, ele par slabe. 
De exemplu, unele interviuri realizate de Grupul de legiști cu 118 personal medical și 
centrele de operare ale Poliției de Stat arată că gestionarea unui apel de urgență se 
bazează, pe lângă regulile standard de comunicare, pe un fel de Psihologie intuitivă, 
Sau "bunul simț" clasic, încrezând mai degrabă în caracteristicile personale ale 
dispecerilor, decât într-o formare specializată. 
 
Tema numărului unic de apel de urgență nu este nouă. Deja în 1936, în Marea 
Britanie, un număr de urgență național a fost testat, numit 999. 911 sa născut mai 
târziu, datorită acestei idei, și este frecvent utilizat în SUA și Canada. În unele 
domenii există și un număr legat de situații de urgență, dar cu o funcție mai 
informativă, adică 311. Acest număr este destinat să redirecționeze toți utilizatorii 
interesați să obțină informații, fără a supraîncărca linia dedicată priorităților. 
Numărul unic de apel permite o mai bună coordonare a eforturilor și resurselor între 
diferitele organisme implicate și apoi implementarea operativității pe teritoriu. 
Consiliul European a decis să stabilească un număr de apel de urgență unic (NUE - 
112) pentru situații de urgență ale tuturor statelor UE, cu obligativitate din 2002. 
Italia, până în prezent, încă nu respectă această regulă. 
Cu toate acestea, necesitatea unui număr unic de urgență este rezultatul deciziei 
Consiliului European (91/398 / CEE). Această directivă propune ca toate statele UE 
să utilizeze numărul 112. În orice caz, Directiva 2002/22 / CE stabilește că 
informațiile privind locul unde este apelantul trebuie împărtășite cu serviciile de 
urgență, în scopul îmbunătățirii Protecția cetățenilor. 
Prima regiune italiană care aplică numărul unic de apel de urgență este Lombardia. 
Punerea în aplicare a numărului nu înseamnă doar transmiterea tuturor apelurilor 
într-un număr de telefon unic, ci înseamnă organizarea lucrării într-un mod complet 
diferit, care integrează pe deplin și accelerează răspunsul forțelor implicate. 
Complexitatea acestei probleme depinde de trei aspecte: cadrul juridic, marea 
diversitate și numărul mare de centre operaționale din Italia și diversitatea acțiunilor 
întreprinse de diferitele forțe implicate. 
Centrul de comunicare de urgență poate fi definit ca locul de muncă, organizații în 
care rata de eroare este mai mare decât beneficiul lecției învățate. Dispecerul, 
uneori susținut de software-ul de calculator, trebuie să ia decizii în mod constant cu 
privire la acțiunile și comunicările cu apelantul și este adesea comprimat între 
gestionarea resurselor reduse și cererile apelanților. Dispecerul suferă un stres 
cognitiv semnificativ, deoarece este constant în procesul de luare a deciziilor și, de 
asemenea, un stres emoțional, deoarece comunică cu persoane care se confruntă cu 
o perioadă de dificultate și / sau de criză. 
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Centrele de operare au un rol normativ. De fapt, apelantul nu acceptă alegerea, dar 
nu îl poate modifica în funcție de propriile preferințe. Nu este apelantul care decide 
ce fel de ambulanță are nevoie și nu poate să ceară - după voie - intervenția RIS. Cu 
toate acestea, cetățeanul mediu cunoaște suficient numerele de urgență din Italia 
(112 Carabinieri, 113 Polițiști, 115 Pompieri, 118 Serviciul de Urgență). Dar trebuie 
să se considere că, în situații de risc, pericol sau criză, memoria se poate falni ușor. 
 
Principala problemă a lipsei unui număr unificat de situații de urgență pare a fi cea a 
unei situații imediate a situației de urgență și apoi întârzierea răspunsului. Potrivit 
datelor furnizate de Gary Machado, întârzierile în locația de urgență sunt estimate 
între 4 și 12 miliarde de euro. Conform datelor furnizate de asigurări, prejudiciile 
cauzate de răspunsurile întârziate în caz de incendii, costând aproximativ 1% din PIB-
ul statelor membre UE! Cu toate acestea, principalul angajament la momentul 
respectiv pare să fie descrierea precisă a protocoalelor, pentru a standardiza 
formarea și suportul tehnologic. 
După cum sa menționat mai sus, Italia a decis să se conformeze directivelor 
europene prin stabilirea unui număr unic de urgență în unele provincii din regiunea 
Lombardia: Lombardia a fost identificată ca instituție responsabilă pentru asigurarea 
serviciului de urgență regională de urgență regională (AREU - l'Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza) Activitatea NUE, concepută pentru a primi apeluri adresate 
diferitelor numere de urgență. La 21 iunie 2010, 112 NUE a fost activată, ca 
experiment, în provincia Varese - Lombardia, cu crearea unui NUE 112 operațional 
central 

Varese la Centrul de Operațiuni de Urgență / Urgență 118 care ajută aproximativ 
1.100.000 de persoane. 

Italia a ales un model în care PSAP-ul primului nivel răspunde tuturor apelurilor la 
numărul 112 și, după locația apelantului și un scurt interviu, le trece la nivelul PSAP 
II (securitatea publică, departamentele de pompieri sau urgența în materie de 
sănătate), deoarece acestea sunt mai adecvate Pentru a gestiona situația. 

Centrul de operațiuni NUE 112 Varese acoperă provinciile din Varese, Monza, 
Bergamo, Como și Lecco, care deservesc aproximativ 3.750.000 de utilizatori. 
Începând cu 3 decembrie 2013, 112 NUE a fost extinsă și în provincia Milano: centrul 
de operațiuni 112 NUE Milano servește aproximativ 3 120 000 de persoane. 

Pe data de 19 mai 2015, serviciul 112 NUE a început să opereze în provinciile 
Lombard rămase din Brescia, Sondrio, Mantova, Cremona, Lodi și Pavia, cu 
deschiderea unui nou centru de operațiuni 112 NUE în Brescia. 
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Odată cu apariția jubileului, activarea numărului unic a fost necesară și în Roma și în 
provincia sa, este dotată cu 34 de locuri care se vor dubla în cazuri de urgență, în 
care vor lucra aproximativ 80 de angajați în regiune. Limbile disponibile sunt de 14. 
Utilizatorii care fac obiectul serviciului sunt aproximativ 3,5 milioane, la care se 
adaugă alte 2,5 milioane pentru activarea celui de-al doilea site din Frosinone, 
pentru un total de 6 milioane. 

La 20 ianuarie 2016, atât de recent, Consiliul de Miniștri a aprobat decretul de 
punere în aplicare pentru introducerea în Italia a numărului unic de apel de urgență. 

Adoptarea numărului unic de urgență în Italia ar reprezenta o mare schimbare 
organizațională. 

În timp ce recunoașterea valorii diferențelor locale devine adesea excelență, trebuie 
subliniat faptul că diverse aspecte organizatorice pot duce la inegalități nejustificate. 
Ultimul sondaj privind CO din Italia datează din 2008 și evidențiază modul în care 
livrarea de servicii către cetățeni nu este uniformă. Fiecare sistem de sănătate de 
urgență acționează pe baza caracteristicilor și variabilelor de pe teritoriu, cu unele 
diferențe: identificarea, uniformele și sarcinile instituționale efectuate; Acest aspect 
este de neconceput pentru poliția de stat sau carabinieri ale căror competențe sunt 
cunoscute tuturor cetățenilor. 

Impact economic. 

Decizia din 2008 a lui Gentiloni a obligat furnizorii de telefonie să transmită Poliției și 
Carabinierilor locația telefonului (fix sau mobil). Echiparea poliției, carabinierilor și 
stațiilor de interdependență va costa circa 270 de milioane de euro împărțite între 
65 de milioane aproximativ Carabinieri, 15 milioane către Interagency, 190 milioane 
către Poliție, pe lângă aceasta trebuie adăugată suma de bani pentru a rula 
tehnologic compatibil 115 și 118 centre de operațiuni. Procedura europeană privind 
infracțiunile a fost retrasă pe 14 martie 2011 ca urmare a două măsuri: prima a fost 
legată de activarea primului 112 central din Varese, al doilea a fost o soluție 
temporară care a inclus implicarea centrelor de operare ale Carabinieri care Cu 
serviciul de localizare al apelantului, dar numai pentru cererile destinate112. 

Mai jos este o descriere a metodei utilizate: Carabinieri OC a contactat mai întâi 
numărul apelantului completând manual modulul web al centrului de date care, la 
rândul său, transmite solicitarea de informații despre locație tuturor furnizorilor de 
telefonie. Apoi, aceste informații vor fi transmise la Carabinieri OC. Cererile de 
asistență medicală sau de asistență tehnică colectate de OC a Carabinierilor sunt 
trimise comisiei competente. Compania OC Carabinieri transmite prin fax, prin e-
mail sau prin alte mijloace informațiile detaliate despre locație. De fapt, 
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managementul NUE 112 necesită prezența Carabinieri și întreținerea simultană a 
punctelor de acces în ceea ce privește asistența tehnică și de sănătate, cu creșterea 
suplimentară a costurilor pentru contribuabil. Mai mult, trebuie adăugat un alt 
aspect: apelurile sunt localizabile numai dacă ajung la 112; Dacă un utilizator se 
conectează direct la 118 și nu poate spune unde este, va fi imposibil să îl localizați 
repede. Cu toate acestea, din cauza unui apel către TAR din Lazio de către furnizorii 
de telefonie, ar putea fi absolut imposibil să obțineți o locație din motive de 
confidențialitate. 

Carta europeană a drepturilor fundamentale, recunoscută cu forță juridică deplină 
prin Tratatul de la Lisabona din 2009, necesită în primul rând integritatea sănătății și 
siguranței publice, precizând, de asemenea, criteriile de facilitare a accesului la 
serviciile de urgență pentru cetățenii cu handicap. Acest document, semnat de toate 
țările membre, reprezintă punctul de plecare al unei provocări pentru îmbunătățirea 
serviciului pentru cetățeni. Procedura de infracțiune împotriva Italiei este 
suspendată doar temporar, deoarece a primit numeroase plângeri din partea 
cetățenilor UE care subliniază problemele sistemului, iar conferințele EENA recente 
pe această temă, organizate la Riga și la Santiago de Compostela, discută despre 
restabilirea sancțiunii. În plus, UE are în vedere extinderea competenței legislative 
privind 112 prin Carta Drepturilor Fundamentale pentru a proteja dreptul la viață 
(articolul 2), dreptul la integritate al persoanei (articolul 3), dreptul la Libertate și 
securitate (articolul 6), includerea persoanelor cu handicap (articolul 26), dreptul la 
protecție a sănătății (articolul 35). 

 

 

 

 

 Tehnologii. 
 În anii nouăzeci, lumea științifică anglo-saxonă a dezvoltat conceptul de 

termen de urgență (sosirea pe loc a salvării poate fi subîmpărțită în 
următoarele vremuri): 

 • eveniment dăunător: timpul zero; 
 • activarea sistemului de urgență: până la cinci minute; 
 • răspunsul la evaluare: un minut; 
 • cercetarea celor mai adecvate mijloace: până la un minut; 
 • Transmisia datelor pe mediu: până la un minut; 
 • plecarea vehiculelor: până la trei minute; 
 • Durata călătoriei: până la treizeci de minute. 
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 Nici una din aceste vremuri nu poate fi resetată, dar durata fiecăruia poate fi 
redusă prin utilizarea corespunzătoare a tehnologiei. De exemplu, căutarea 
vehiculelor ar putea fi efectuată printr-un algoritm de calculator, în timp ce 
transmiterea datelor poate fi aproape instantanee utilizând mecanisme de 
transmisie digitală. O rețea de interconexiune între hub-uri poate rezolva 
numeroase probleme, compensând orice accident de OC prin procesarea 
cererilor de la un hub interconectat. 

 Niciun utilizator nu va rămâne fără răspuns și ar fi posibil chiar separarea 
completă a jurisdicției OC din administrarea cazurilor de rutină. Aceasta 
înseamnă că, dacă un eveniment are loc în Pavia și OC nu este capabil să 
răspundă, evenimentul ar putea fi rulat de la Alessandria, în timp ce apelurile 
obișnuite sunt prelucrate de Piacenza. 

  
 Modele de operare. 
 Sub descrierea unor părți ale modelelor de operare existente. 
 Activul de exploatare al unui sistem de răspuns este în principal compus din 

următoarele variabile: 
 • Existența PSAP - Punct de răspuns public de siguranță, împărțit la unul sau 

două nivele, în acest caz PSAP1 filtrează evenimentul și îl transferă către 
PSAP2 care o va gestiona; 

 • Existența laicului laic PSAP1, înseamnă că nu aparține birourilor 
guvernamentale (ERO - Organizația de intervenție de urgență); 

 • Garnizonul OC de către apelanții (CT), responsabili de interviul telefonic și de 
către dispecerii de call-call (CD-uri), responsabili de expedierea și coordonarea 
vehiculelor de urgență sau de prezența numai a CT-ului Ambele funcții; 

• Posibilitatea de a transfera apelurile relative dintr-un birou la OC competent 
(redirecționarea apelurilor). 
Modelele de operare ale grupului 112 CO în Europa se referă la următoarele tipuri 
de modele: 
• Autoritatea majoră (PSAP1 cu eventuala redirecționare către PSAP2) 
 
Apelul ajunge doar la o instituție, în exemplul constabular. Dacă problema se referă 
la o altă instituție, operatorul va transfera apelul. 
• Administrare locală (PSAP1 cu eventuală redirecționare către PSAP2) 
 
Există mai multe numere de urgență. Prima instituție care primește alerta transferă 
datele relative ale apelului către o altă instituție. 
• Filtru laic (PSAP1 cu redirecționare către PSAP2) 
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Primul răspuns este prelucrat de un CT laic (care nu aparține niciunei ERO) care 
stabilește instituția competentă și transferă apelul. Acest model include costuri 
ridicate, deoarece necesită crearea unei structuri suplimentare, PSAP1 laic. În plus, 
crește timpul de acordare a primului ajutor și nu ține seama de aspectele legate de 
comunicarea de urgență. 
Sarcina celui care răspunde nu este exclusiv tehnica: abilitățile relaționale sunt 
necesare pentru a gestiona aspectele emoționale ale apelantului, permițându-i să 
devină primul salvator de pe scena. Aceste abilități au reguli specifice, printre care și 
necesitatea ca întregul apel să fie gestionat de o persoană unică: în orice moment ar 
trebui să se spună apelantului de salvare: "... vă rugăm să vă țineți, voi trece ...". 
• Apel și gestionare apeluri (numai PSAP1 fără redirecționarea apelurilor) 
 
Aceasta prevede o CT laică foarte pregătită fie pentru a răspunde, fie pentru 
primirea primului ajutor. 
• Sala integrată (numai PSAP1 cu sprijinul experților) 
 
Răspunsul este dedicat CT laic, dar în aceeași cameră există membri ai tuturor 
instituțiilor implicate. Este un model extrem de eficient, dar extrem de costisitor și 
dificil de întreținut. 
• Răspuns laic (numai PSAP1) 
 
CO sunt păzite de operatorii laici care gestionează complet apelul și trimit datele 
către instituția competentă. 
• Comenzile interconectate (alternative ale sistemului anterior în care CO sunt 
interconectate) 
+ 
Apelul către o zonă poate fi gestionat dintr-o zonă complet diferită. 
Cererea de servicii de urgență este în continuă creștere, iar reformele sistemelor de 
sănătate regionale au impact asupra întregii organizări a serviciilor legate de urgența 
sanitară. 
În timp ce literatura științifică despre eficiența spitalului este foarte largă, atenția 
redusă este acordată serviciilor de urgență, în special în Italia. Mai mult decât atât, 
scientifc se confruntă cu problema prin intermediul unei abordări interdisciplinare, 
astfel încât acestea să poată integra rezultatele analizei economice, statistice, 
epidemiologice, cercetări operaționale și ale managementului. 
Serviciile italiene de urgență, în special cele care se referă la sistemul de sănătate, 
au înregistrat în ultimii ani o creștere ridicată a cererilor parțial datorită lipsei unor 
soluții alternative de bunăstare și parțial datorită utilizării fără discriminare a 118: în 
cursul anului 2010, compania italiană de Serviciul a înregistrat mai mult de opt 
milioane de apeluri primite. 
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Tendința țărilor europene, dimpotrivă, este orientată către activități de prevenire 
întotdeauna mai bune, descurajând abuzurile și definind cererile de neconformitate 
primite către sistemele de urgență reproșabile din punct de vedere social, la fel ca 
evaziunea fiscală. 

Un aspect care nu este vizibil în viitoarele decizii ale guvernului este activarea 
numărului european unic 112; În afară de impactul economic al acestui tip de 
alegere este fără îndoială benefică, având în vedere că trebuie folosite modele 
organizaționale care respectă exigentele reale. 

În prezent, tabelul de comparație cu privire la modelele organizaționale este 
gestionat de Asociația europeană de numere de urgență - EENA, instituția care 
urmărește să răspândească cultura numărului unic prin mai multe inițiative din 
întreaga Europă. 

În practică, cel mai ieftin și mai eficient model de organizare constă în crearea unui 
centru integrat unic în care membrii instituționali ai ajutorului (sănătate, tehnică, 
siguranță) se vor uni într-o soluție unică. Interconectarea la nivel național între 
centrele de operațiuni ar permite gestionarea supraîncărcărilor și ar garanta 
eliminarea cozilor cu o creștere a indicilor de siguranță. 

Obiectivul principal este crearea unui sistem interdisciplinar ca suport decizional 
pentru gestionarea liniei de urgență în conformitate cu legile acestui tip de 
activitate. Numărul unic ar trebui să însemne un Centru Unic prin integrarea zilnică a 
trei componente diferite în ceea ce privește procedurile, rolurile, sarcinile și 
conotația legii, dar care, de cele mai multe ori, cooperează în timpul intervențiilor de 
asistență. 

 

Este gata Italia? 

De fapt, în ciuda mai multor discuții și metodologii pregătite, nu este încă clar dacă 
țara noastră este pregătită pentru această unificare. Sub niște titluri de articole, la 
fel ca exemple, spunând situația reală. 

112 - Număr unic european pentru situații de urgență. O himeră pierzând siguranța 
și banii: după 18 ani, data activării este încă necunoscută. Domenico Murrone, 
ADUC, 15 iunie 2009 

Colto da infarto chiama aiuto: trovato tardi. 

Prins de atac de cord, sunați pentru ajutor: salvarea târzie 
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La Repubblica, 7 iulie 2012 

Camionista muore per un malore nell'area di carico a Rivalta. 

Trucker moare pentru o boală în zona de încărcare a lui Rivalta 

Luna Nuova, 10 iulie 2012 

Centrală senza numero unico: mezzo miliardo buttato prin. 

Hub-uri fără un număr unic: miliarde de dolari 

Il fatto quotidiano, 19 august 2013 

Tragico errore del 112. Acquisiti fișier și audio della chiamata. 

Eroare tragică a numărului 112. A obținut fișierele și casetele audio ale apelului 

Espansione Tv, 9 octombrie 2013 

112 Numero Unico Emergenza, doppio centralino. 

112 Număr unic de urgență, camera dublă de comutare 

RadioLombardia, 19 ianuarie 2014 

Mamma ucide le tre figlie un Lecco. Simona, la numărul de telefon 112 pe fermă la 
madre impazzita. 

Mama își ucide cele trei fiice în Lecco. Simona, apelul mut la 112 pentru a aresta 
mama nebună. 

Il Giorno, 12 martie 2014 

Am calculatoare non-parlano e il 112 è semper più lento: ritardi e incomprensioni 
sul numero unico emergenze. 

Computerele nu sunt permise și 112 este întotdeauna mai lent: întârzieri și 
neînțelegeri legate de numărul unic de urgență 

Il Giorno, 11 ianuarie 2014 

Emergenze, numero unico: «Nici un anunț un centru de apel». 

Urgențe, număr unic: "nu pentru un call center". 
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Giornale di Brescia, 19 mai 2014 

Comunicazioni sbagliate tra 118 e ambulanza: l'errore può capitare. 

Comunicări greșite între 118 și ambulanță: trebuie să apară eroarea. 

Varese News, 6 februarie 2014 

Un sistem unic de sicureză și intervento. 

Un sistem unic de securitate și intervenție. 

Di Marco Torriani, Giornale di Brescia, 8 ianuarie 2015 

Omicidio Cantamessa: sună telefonul mobil și filmele video. 

Cantamessa Murder: sunetul apelului și filmele de supraveghere video. 

Eco di Bergamo, 14 ianuarie 2015 

 
Cantamessa Murder, apelul infinit de salvare. 
Giornale di Brescia, 16 ianuarie 2015 
Ușor de urgență: în Italia, noul număr unic se potrivește și începe. 
Oggi, 8 aprilie 2015, p.63 
Dificultăți de salvare, noul 112 are un început greșit. 
Giornale di Brescia, 2 iunie 2015 
Tractor răsturnări în Brione: alertele 112 salvează în Trentino. 
Giornale di Brescia, 6 iunie 2015 
Primele 40 de secunde. 
Valle Sabbia, 12 iunie 2015 
112 nu salvează, ci trimite solicitările de intervenție. 
Giornale di Brescia, 29 iunie 2015 
Acel pasaj (nu ușor) între 118 și Soreu. 
Giornale di Brescia, 3 noiembrie 2015 
A se vedea toate informațiile de identificare în limba engleză. 
După ce a așteptat 112 a împușcat în aer ca să facă hoții să dispară. 
Giornale di Brescia, 8 decembrie 2015 
Legea recentă. 
DECLARAȚIE a ministrului telecomunicațiilor 22 ianuarie 2008: Număr unic european 
de urgență 112 (S.O. pe G.U. 10 martie 2008) Acces la serviciul 112NUE și obligația 
localizării apelantului. 
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DECLARAȚIE MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 12 noiembrie 2009: Comenzi 
privind serviciul de telefon unic european pentru urgență 112 (U.G. 6 februarie 
2010) Extinderea serviciului 112NUE la apelurile către numerele 115 și 118 (pag.13). 
LEGEA 7 august 2015, n.124: Proxy-uri către Guvern în ceea ce privește 
reorganizarea administrațiilor publice (13 august 2015) crearea unui număr unic 
european 112 în toată Italia (pag. 7 art. 8 v. 1 litera a). 
 
1. Rolul instruirii psihologice pentru operatorul 112 
 
Conform unor cercetări științifice disponibile în Italia și a unor interviuri, formarea 
psihologică poate avea un rol determinant în serviciul Calitate al dispecerului 112. În 
Italia, acestea ar putea adopta câteva modele care să reprezinte un exemplu real în 
acest sens. 
Centrul de Urgență 112 din Madrid reprezintă un exemplu de calitate, unde se 
concentrează foarte mult pe aspectul psihologic. Schimbările considerate sunt de 
opt ore pe fiecare, cu o pauză de treizeci de minute la fiecare două ore. Centrul 
include multe activități pentru recuperarea psiho-fizică și relaxarea a 112 operatori, 
cum ar fi Fitness Gym, un punct de internet, librării, biblioteci și restaurante. Un 
coordonator al locului de expediere are, de asemenea, sarcina de a se adapta la 
activitățile desfășurate de dispeceri. Este clar că calitatea serviciilor este legată de 
aspecte complexe și articulate ale factorului uman. 
 
În Italia, deși legile existente subliniază importanța stresului legate de muncă (Dlgs 
81/08), nu există "subvenții" pentru gestionarea stresului și a diferitelor dificultăți 
psihologice ale unui operator 112. Nu există o formare Protocol unificat privind 
gestionarea dificilă a apelurilor, cu excepția cazurilor rare și, de obicei, unor inițiative 
importante, dar pe termen scurt. În unele situații italiene, există doar o rotație a 
schimbării. 
De fapt, activitatea este deosebit de dificilă: confruntarea cu dificultățile apelantului 
este adesea complexă. În cursul unor cursuri de formare pentru începători, aceștia 
efectuează exerciții de comunicare orb, cu scopul de a înțelege ce înseamnă 
comunicarea fără o vedere directă asupra scenei. 
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Stresul, așa cum este cunoscut, poate provoca o serie de probleme cognitive, 
emoționale și comportamentale, pe lângă problemele de sănătate și psihologie. 
Acest lucru poate provoca eroarea umană în cadrul organizației și în detrimentul 
calității serviciului, în afară de reprezentarea unui risc psiho-social pentru operator. 
Într-adevăr, o mare varietate de factori pot provoca greșelile dispecerului: 
- Inexactitatea / inadvertența protocolului, 
- Lipsa de strategii structurate pentru a face față unor probleme particulare, 
- Eroare umana, 
- Lipsa abilităților de comunicare de la operator, 
- stres legate de locul de muncă, 
- inadecvarea tehnologiilor utilizate. 
 
Unele cercetări se axează pe variabilele psihologice care reprezintă un risc pentru 
starea psihică a dispecerului 112. 
Un studiu al lui Piyal, Kaya și Celen (2006) se concentrează asupra sănătății 
operatorilor 112. În acest studiu au analizat problemele legate de unele variabile 
psihologice ale operatorului, cum ar fi: 
- teama de violență, 
- daune verbale și fizice; 
- amenințare verbală, 
- asalt fizic. 
 
Prin urmare, există unele diferențe între variabilele studiate. În special, femeile 
arată un nivel mai ridicat de frică de violență, de amenințare verbală și de agresiune 
fizică. Vârsta pare să nu fie un element care influențează nivelul prezenței 
caracteristicilor examinate. Aceste riscuri se referă la toate vârstele în același mod 
din punct de vedere statistic. În ceea ce privește elementele educaționale, putem 
observa unele diferențe semnificative legate de maniere. Cei care au o diplomă în 
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medicină, probabil datorită implicării mai direct în relația cu utilizatorii, declară o 
incidență mai mare a fricii de violență, amenințare verbală și hărțuire verbală. 
În vederea prevenirii, dar și, mai ales, informării și formării, aceste observații ar 
trebui să fie ponderate cu înțelepciune. 
 
Un studiu recent realizat de U.O.C. - U.S.L. 118 privind coordonatorii de asistență 
medicală din 118 sisteme din Italia și o analiză mai detaliată între operatorii de 
telefonie cu numere de urgență (poliție, pompieri și 118 asistenți medicali) pe 
viitoarea instituție a NUE 112, arată rezultate interesante. 
Cererile de ajutor medical reprezintă o bună parte (36%) din toate cazurile de 
urgență care se întâmplă. Sistemele informatice și platformele tehnologice sunt deja 
conforme cu legile pentru NUE 112. Sistemul de alertă de sănătate are o experiență 
pluriannuală în utilizarea software-ului pentru gestionarea situațiilor de urgență, 
chiar și prin coordonarea cu alte instituții. Datele provenite din această cercetare, 
totuși, pot reprezenta surse excelente pentru a se gândi exact la tema schimbării 
organizației. 
Coordonatorii implicați, cei mai mulți (95%) consideră că este important să se creeze 
echipe de lucru pentru a gestiona schimbarea. Toți coordonatorii (100%) consideră 
că formarea este fundamentală. 90% dintre aceștia consideră ca fiind o oportunitate 
constituția NUE 112 în cadrul propriei unități de operare. Motivația persoanelor este 
considerată "importantă sau foarte importantă" în 90% din cazuri. Chiar și 
implicarea echipei este în 85% din cazuri "importantă sau foarte importantă", în 
timp ce un specimen consideră inutil să delege anumite aspecte ale organizației 
(90%). 
Rezultă "important sau foarte important" (90%) crearea de grupuri-focus pe 

schimbări, precum și întâlniri periodice ale personalului (95%). Inovarea tehnologică 

este considerată "importantă sau foarte importantă" (80%); Examinarea 

procedurilor de operare este considerată "importantă" în 40% dintre cazuri, precum 

și introducerea de noi metode de abordare a rezultatelor clienților "importante" 

pentru 50% dintre persoanele implicate. Capacitatea de a lucra în echipă și 

metodologiile de formare pentru componentele de ajutor pentru sănătate sunt 

modele manageriale eficiente. 

Cel de-al doilea sondaj (operatorii 118, 113, 115) evidențiază modul în care 

majoritatea operațiunilor centrează lucrătorii (77%) consideră că introducerea NUE 

112 reprezintă o schimbare utilă pentru a răspunde în mod corespunzător nevoilor 

cetățenilor. O majoritate redusă (59%) din lucrătorii sălii de operațiuni consideră că 
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112 nu reprezintă o oportunitate pentru organizațiile din care fac parte. Pentru 

poliție este efectiv o utilitate (71, 4%), în timp ce la toate asistentele medicale de 

prim ajutor nu este deloc așa (100%). Doar 44% din specimen consideră că 

organizația proprie este gata să gestioneze schimbarea. Poliția este instituția cea 

mai încrezătoare (57, 1%), în timp ce pompierii (80%), dimpotrivă, consideră că 

organizația lor nu este pregătită. 118 este în mod incert între două opțiuni. Este 

evident că aspectul formării ar trebui să fie organizat (43, 3%). Poliția crede că ar 

trebui, de asemenea, să dezvolte domeniul tehnologic, în timp ce 118 speră să 

crească numărul de formare. 

51% dintre intervievați consideră că pot apărea rivalități sau conflicte între diferitele 

instituții de ajutorare. Cele trei instituții implicate au fost repartizate în mod egal 

între cele două opțiuni. În ciuda tendinței operatorilor de a considera propriul 

serviciu ca fiind cel mai potrivit pentru a constitui NUE, 118 este considerată cea mai 

calificată instituție (48, 7%). 118 lucrători în unanimitate (100%) consideră că 

centrele lor de operațiuni o pot implementa. 

Pentru a stabili planuri comune de lucru, întâlnirile transfrontaliere sunt utile (48, 

7%) și orientările Ministerului (44, 4%). Deciziile impuse de managerii de linie nu 

sunt luate în considerare. În ceea ce privește metoda sugerată de a gestiona 

schimbarea, toate instituțiile intervievate tind să creeze un centru de operațiuni 

interforced. În cele din urmă, se pare că, în conformitate cu ipoteza de mai sus, 

funcția de coordonator pepinieră ca "manager de mijloc" are un rol fundamental în 

organizarea și gestionarea inovației. 

 

1. Utilizarea protocoalelor de expediere. 

 

După creșterea interesului față de numerele de urgență unice, s-au dezvoltat unele 

sisteme de management ale apelurilor și dispecerizării în diferitele centre de 

operare. Din punct de vedere medical, cel mai frecvent utilizat punct de referință 
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este sistemul medical prioritar de expediere (MPDS). Acest model se bazează pe 33 

de protocoale care vizează găsirea simptomului fundamental și oferirea de sugestii 

operatorului cu privire la aspectele critice care trebuie identificate. Modelul se 

bazează pe întrebări închise pe care operatorul trebuie să le urmeze. Nu este posibil 

să eliminăm câteva întrebări, deoarece toate sunt considerate fundamentale. Există 

protocoale suplimentare de gestionare a apelurilor poliției (dispeceratul poliției de 

urgență) și pentru pompieri (dispecerat de urgență). Fiecare protocol, întocmit în 

limba engleză, trebuie tradus cu o traducere înapoi și o analiză semantică a sensului 

pentru a fi validată în Italia. 

În literatura științifică, tema standardizării întrebărilor, necesară și utilă în unele 

cazuri specifice și complexă în celelalte. În unele situații, este fundamental să fim 

extrem de preciși și să aderăm la protocol. 

Prin urmare, protocolul este foarte util, deoarece poate standardiza și oferi o bază 

comună din punct de vedere tehnic, dar există riscul de a pierde mult timp înainte 

de a lua o decizie. 

Din punct de vedere macrosociologic, este corect să începem cu sensibilizarea 

populației prin campanii de informare care facilitează utilizarea atențioasă și 

eficientă a telefonului de urgență. 

Un al doilea tip de intervenție este psihologică și acționează asupra relațiilor 

particulare între operatorul-apelant. Despre acest subiect ar putea fi nevoie de o 

mulțime de instruire din ceea ce se întâmplă în Italia. 

 

După unele interviuri efectuate de Grupul de experți în domeniul juridic cu privire la 
asistența medicală, este evident modul în care operatorul centrului tratează fiecare 
cerere de salvare în conformitate cu o schemă a codului de probleme critice, dotând 
un "cod de culoare", în care roșul este cel mai critic Eveniment, urmat de galben și 
apoi verde și alb. 
Operatorul face o serie de întrebări în funcție de flipchart, cu scopul de a detecta 
rapid și precis situația actuală și de a da un răspuns optim. 
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Schema de bază este următoarea: 
1. Unde este locul evenimentului? 
2. Identificarea apelantului și numărul de telefon. 
3. Ce sa întâmplat. 
4. Tipul evenimentului. 
5. Cum sa întâmplat evenimentul. 
 
Durata medie a unui interviu similar ar trebui să fie limitată și cu toate acestea nu 
mai mult de 90 de secunde. Acest protocol are ca obiectiv rasfoirea răspunsului la 
urgență în toată țara. 
Probabil, un aspect subestimat este că calitatea răspunsului oferit de camera de 
operații afectează ajutoarele, dar stabilește, în același timp, imaginea serviciului de 
la cetățeni. Operatorul camerei și al centrului de operații, într-adevăr, este cel care 
intră în contact direct cu cetățenii care gestionează imaginea instituției interesate. 
Apelantul, indiferent de situația obiectivă, trăiește întotdeauna un statut de 
tensiune, iar cererea lui este întotdeauna înainte de un punct de vedere subiectiv. 
Subiectul este, de obicei, frică, nerăbdătoare și nu dorește să răspundă la prea multe 
întrebări, uneori suficiente. Pe de altă parte, găsim o persoană calificată care trebuie 
să facă întrebări, să cunoască câteva informații doar pentru a da un răspuns imediat 
și adecvat. Prin urmare, conversația stabilită este un schimb de informații cu scopul 
de a lua o decizie folosind doar, în realitate, canalul de comunicare verbală pe o 
perioadă scurtă de timp. Pentru acest obiectiv, este necesar să apară trei elemente: 
 
- Un apelant colaborativ. 
- Un protocol standard. 
- Un operator calificat. 
 
Operatorul, înscriindu-se în acest rol, trebuie să dețină competențe tehnice adecvate 
pentru a identifica pericolul și eventualele exigente ale ajutorului, dar, de asemenea, 
sunt necesare competențe suplimentare. De fapt, operatorul trebuie să-și imagineze 
în minte ce se întâmplă pe "scenă", trebuie să obțină informații strategice, trebuie să 
ia decizii și trebuie să gestioneze sensibilitatea apelantului (Pietrantoni e Prati, 
2009). 
Aceste competențe "non-tehnice" sunt complementare cu cele tehnice. Abilitatea 
unei reprezentări corecte a situației pe scenă și evoluția ei viitoare este totuși un 
punct crucial în organizația de salvare. În acest sens, literatura internațională ia în 
considerare abilitățile și strategiile de comunicare care trebuie aplicate de operatorii 
de urgență în managementul apelului (Clawson, Sinclair, 2001; Forslund, Kihlgren, e 
Kihlgren, 2004). 

Cuvintele de utilizare sunt considerate foarte importante. Mulți cetățeni ar 
putea avea dificultăți în a înțelege terminologiile de operare (de exemplu, 
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"procedurile activate"). În același mod, operatorii ar putea subestima 
eventualele ambiguități ale propriilor lor expresii și își supraestimează 
claritatea explicativă și comunicativă. 
Erori similare ar putea crea ambiguități și neînțelegeri. În acest sens, regula 
principală a comunicării ar trebui să fie în vigoare astfel încât "ceea ce este 
comunicat să fie măsurat pe baza acelei alte înțelese". Prin urmare, este 
strategic utilizarea așa-numitelor feedback-uri, readback-uri sau discuții 
încrucișate. Dacă operatorul nu repetă informațiile apelantului, de exemplu 
numele unei străzi, există riscul unor inconveniente în răspunsul la salvare. 
Eficiența comunicării este afișată atunci când luați în considerare perspectiva 
difuzorului (de exemplu, în cazul unui accident de traseu, este important să 
cereți direcția de rulare). Este necesar ca operatorul să conducă apelul, fără 
lovituri, pauze, suprapuneri, chiar cu scopul de a obține informații utile și de a 
reduce anxietatea apelantului. 
Un ton calm de voce, dar în același timp hotărât, comunică cu siguranță 
cetățeanului că operatorul are controlul asupra situației. Prin urmare, este 
relevant ca același operator să nu se simtă implicat de către persoană și / sau 
situație. 
În cazul în care anxietatea apelantului este prea mare, va fi necesară 
comunicarea într-un mod autoritar. Dimpotrivă, din gândul comun, un 
utilizator anxios poate deveni colaborator. Am numit deja câteva tehnici, cum 
ar fi așa-numita "înregistrare ruptă", ceea ce înseamnă repetarea cu același 
ton de voce al aceleiași propoziții. Acest sistem produce un efect calmant. În 
mod similar, sentințele judecătoare și agresive nu ar avea efecte. 
Utilizați propoziții precum "nu este responsabilitatea noastră", "ceea ce ați 
dori să facem" sunt, evident, puțin adecvate sau pot transmite o imagine 
negativă a Serviciului de Ajutor. 
 
1. Măsurați eficacitatea protocoalelor. 
Dispecerul urmează protocoalele de sortare a apelurilor cu ajutorul unei 
tehnologii care automatizează parțial activitatea sa. Pentru a măsura 
eficacitatea protocoalelor, deși este necesar să se aplice o serie de proceduri 
de verificare. Ar fi greșit să nu rămânem decât pe exactitatea tehnică a 
indicațiilor sugerate către dispecer și, în consecință, la utilizator, deoarece 
efectul unei anumite comunicări asupra utilizatorului ar trebui verificat în 
comparație cu caracteristicile individuale specifice, cum ar fi de exemplu 
nivelul de educație și Starea emoțională. 
De exemplu, dacă este adevărat că toate protocoalele de interacțiune 
telefonică privind problemele de sănătate au fost scrise de persoane 
specializate în medicină și atât de punct de vedere tehnic corect, acest lucru 
nu înseamnă că corespondența lor cu "realitatea" este completă. 
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Există într-adevăr o serie de procese care influențează "rezultatul final". Mai 
jos câteva exemple: 
 
A) înțelegerea și claritatea dispecerului și a utilizatorului. 
B) Aspecte tehnice telefonice. 
C) Capacitatea de înțelegere a textelor de la dispecer. 
D) Timpul limitat de la operator. 
E) Lipsa gesturilor și a comunicării nonverbale. 
F) Dezvoltarea și calitatea tehnologiilor folosite de dispecer. 

 
 
 
Fiind aderente la protocoale, exista unii indici statistici care permit discriminarea 
unui protocol bun de la unul cu zone de imbunatatire. 
Una dintre calitățile fundamentale ale unui protocol bun este aceea de a distinge o 
situație de prioritate ridicată de una cu prioritate scăzută. Aceasta este de a distribui 
eforturile și de a ordona temporar intervențiile, pentru a garanta prioritatea corectă 
a situațiilor de acuitate ridicată. 
Una dintre căile clasice de măsurare a eficacității protocolului în acest sens este 
utilizarea unor indici precum PPV, NPV și a indiciilor adevărate pozitive, negative 
negative, false pozitive și fals negative. 
 
Masa. Tabela de verificare a eficacității. 
 
Acuitate mare 
Acuitate redusă 
Prioritate ridicată 
Adevărat pozitiv 
Fals pozitiv 
Prioritate redusa 
Fals negativ 
Adevărat negativ 
 
Pentru a obține indici de adevărat pozitiv, adevărat negativ, fals negativ, fals pozitiv, 
este necesar să existe cel puțin două metode. O metodă de dispecerizare care 
acordă apelurilor specifice prioritate ridicată sau scăzută și o metodă de descriere a 
acuității problemelor fizice care, odată ce salvatorii sunt pe scenă, definesc nivelul 
de acuitate al problemei. Unele modele studiază relațiile acestor date cu un al 
treilea tip de date: starea pacientului în momentul în care ajunge la spital. În 
realitate, acest detaliu este foarte important, chiar dacă cineva nu-l folosește, 
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deoarece nu depinde numai de calitatea expedierii, ci și de alți factori (locul 
accidentului, distanța până la spital, starea drumului în care vehiculele se mișcă, etc) 
Cazurile negative pozitive și adevărate negative arată eficacitatea. Acordarea unei 
priorități reduse unei situații acute și grave este, cu siguranță, cea mai mare eroare, 
deoarece există riscul ca sănătatea utilizatorului să fie compromisă rapid, acordând 
o prioritate deosebită situațiilor nepotrivite, dimpotrivă, este o greșeală deoarece 
exprimă greșit eforturile , Poate acordând prioritate unei situații solvabile chiar și 
într-un timp mai îndelungat. 
Fiecare protocol este, prin urmare, mai mult sau mai puțin eficient în acest sens, dar 
chiar și în funcție de alți factori. De fapt, unele protocoale ar putea fi mai bine 
pentru a detecta o situație cu adevărat acută (prioritate ridicată + acuitate ridicată), 
sau mai bine să excludem că situația este gravă, acordând o prioritate scăzută 
(prioritate scăzută + acuitate redusă). 
 
Ca exemplu, pentru a arăta că, în Italia, contribuțiile tehnice privind gestionarea 
unificată a apelurilor de urgență nu lipsesc în realitate și este cea numită 
"interconectarea între interdependentele CED și operatorii de telefonie", publicată 
în Monitorul Oficial al Italiei, Pe 6 februarie 2010, gen. Seria N. 30. Mai jos, imaginea 
care prezintă scenariul referitor al soluției informatice din cadrul Serviciului 
european unic de numere pentru situații de urgență. 
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Această soluție derivă din asumarea utilizării efectivelor Camere / Huburi ale 
Carabinierilor și ale Poliției, chiar și pentru sarcinile de coordonare a interacțiunilor. 
Dispecerul către toate apelurile de urgență cu selecția 112 sau 113 le va transfera în 
Camere / Huburi din Carabinieri și Poliția PSAP (Punctul de Răspuns Public de 
Securitate) din primul nivel - zonă competentă (conform criteriilor specifice de 
divizare). Apelurile de urgență cu selecțiile 115 și 118 vor fi transferate direct și 
respectiv către Camere / Huburi ale pompierilor (CO 115) și ale zonei de asistență 
pentru sănătate (CO 118). 
În consecință, unicul PSAP de prim nivel care va primi apelul de urgență va continua 
gestionarea, precum și eventuala schimbare sau implicare a altor centre de control 
de urgență (CO 115 și CO 118). 
ECC-ul unic (CO 115 sau CO 118) care va primi apelul de urgență (respectiv, direct la 
115 sau 118) va continua, prin urmare, gestionarea, precum și eventuala schimbare 
sau implicare a PSAP de prim nivel (CO 112 / 113) sau a altor ECC. 
Este necesar ca sistemele informatice ale fiecărei companii de telefonie - în timpul 
unui apel de urgență - să pună la dispoziție informațiile despre locație - în condiții de 
încărcare ridicată - în aproximativ 4 secunde de la primirea solicitării de localizare 
venită de la Interforces CED. Încă o dată, partea mai puțin considerată sau, totuși, 
"slabă" din Italia este întotdeauna Factorul uman. 
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O altă activitate interesantă în ceea ce privește procedurile de ajutorare este 
formarea Manualului pentru salvatorul voluntar 118, Regiunea Piemonte, care se 
referă la utilizarea codurilor de intervenție alfanumerice într-un mod pragmatic. 
După un apel de salvare și printr-o serie de întrebări specifice, operatorul face 
"codul de intervenție alfanumeric". Codul permite identificarea rapidă a tipologiei 
evenimentului de intervenție. Se compune din două numere și o literă care 
înseamnă: 
 
- Primul număr - codul de probleme critice. 
- al doilea număr - numărul de patologie. 
- Codul scrisorii. 
 
Pe baza acestor detalii, se va ajunge cel mai potrivit vehicul de ajutor. 
Codul de intervenție alfanumeric are trei avantaje: 
1. Permite comunicarea prin radio și prin cablu a datelor relevante care protejează 
intimitatea persoanei de salvare. 
2. Aceasta permite sintetizarea informațiilor astfel încât canalul radio să nu fie 
ocupat pentru o perioadă lungă de timp. 
3. Permite standardizarea comunicațiilor între diferitele componente ale sistemului 
de asistență medicală 118. 
 
În cadrul salvării către un cetățean, este necesar să se considere că apelantul va 
prezenta o serie de nevoi la care este important să se refere, în orice caz, este 
întotdeauna înainte de a "începe" de la persoana (apelantul), concentrându-se pe 
Unele elemente cheie: 
- Starea fizică: luând în considerare starea reală, dar și cea precedentă. 
- Deficiențe senzoriale: persoana poate avea lipsuri care pot afecta relația. 
- Nevoi fiziologice. 
- Factori emoționali: statutul afectiv-emoțional este fundamental în relație. 
- Vârsta: afectează relația și tipul de comunicare pe care trebuie să-l adopte. 
- Cultură și grup de apartenență: înțelegeți imediat statutul social, nivelul culturii ... 
 
De asemenea, va fi relevant să se concentreze asupra unei analize de mediu a 
evenimentului. Prin urmare, va fi necesar să se analizeze următoarele aspecte: 
- Condițiile de mediu și principalele locuri. 
- Iluminat. 
- Zgomot. 
- Plasați siguranța. 
- Întreruperile. 
- Timpul la dispoziție. 
- prezența altor subiecți. 
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Un alt tip de statistică fundamentală care trebuie măsurată este una dintre erorile 
tehnice. Acest tip de procedură poate permite înțelegerea situațiilor să prevină și - 
retrospectiv - și care acțiuni ar putea fi inițiate pentru a îmbunătăți performanța. În 
acest sens, este cu siguranță folositor studiul lui Andersen și al colaboratorilor săi în 
2014. 
Apelurile de urgență 112 pot produce cu adevărat unele erori, întrucât este necesar 
să se ia unele decizii rapide cu privire la un număr limitat de informații. În acest 
studiu, au analizat unele erori care au determinat moartea au fost analizate și modul 
în care acestea ar fi putut fi evitate. În special, accentul a fost pus pe numărul de 
apeluri considerat de risc scăzut sau fără risc în cazul în care nu a fost trimisă nici o 
ambulanță, dar unde pacientul a murit în aceeași zi a convocării. În realitate, ei nu 
au îndeplinit aceste studii, chiar dacă interesante, în Italia. 
 
1. Rolul operatorului de telefonie de urgență în serviciul 118. 
 
Pentru a strânge exigențele operatorilor, au făcut câteva interviuri semistructurate 
la 118 operatori de telefonie din Italia. 
În ceea ce privește 118 situații de urgență, operatorii au avut o pregătire specifică în 
gestionarea apelantului și folosesc protocoale specifice pentru a pune întrebări 
apelantului, chiar dacă în anumite situații folosesc unele ajustări și câteva întrebări 
de investigație diferite pentru a interacționa cu apelantul. 
Operatorii se simt responsabili de viața oamenilor, iar percepția medie a stresului 
operatorului este moderată. În plus, unii operatori prezintă un nivel moderat de 
cifră de afaceri legat de nivelul lor de stres. Cei intervievați simt efectele pe termen 
lung ale locului de muncă, un loc de muncă care necesită un nivel ridicat de 
reziliență și de gestionare a momentelor de stres. Conform celor intervievați, 
aproximativ o treime din apelurile primite conține dificultăți de comunicare. 
Operatorii intervievați consideră pregătirea psihologică și de gestionare a stresului 
foarte utilă pentru activitatea lor de operator de telefonie de urgență. Sistemul de 
definire a priorității apelurilor este satisfăcător chiar dacă în unele cazuri au unele 
erori sau dificultăți de aplicare a protocolului. În eșantionul analizat, nu există o 
instruire specifică despre modul de recunoaștere a apelurilor false; Indiferent de 
eșantionul analizat, numărul de apeluri false reprezintă doar o mică parte a 
apelurilor. 
Cele mai frecvente solicitări sunt colapsul, accidentele, leziunile și problemele 
cardiace. Potrivit operatorilor intervievați, cele mai dificile apeluri de a gestiona sunt 
acelea când există o problemă de natură psihologică ca o criză de panică și 
Probleme psihiatrice (de obicei, există o creștere a acestor probleme în timpul 
perioadelor de vacanță). Protocolul specific de interacțiune pentru gestionarea crizei 
de panică, a persoanelor care fac acțiuni de auto-vătămare sau a amenințării cu 
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sinuciderea, a comportamentelor violente nu sunt folosite. Persoanele intervievate 
subliniază modul în care stresul are impact nu numai asupra sănătății, ci și asupra 
calității serviciului. 
Un rol special apare și în gestionarea diferiților operatori care merg la salvarea 
victimelor. Există mai multe situații de neplăceri, conflicte și neînțelegeri între 
operatori și este necesar să le facem față printr-o activitate de mediere. Prin 
urmare, în acest caz este necesar un suport relativ la tehnicile de ascultare, mediere 
și gestionare a resurselor active în timpul intervenției. 
Unele dintre ele au evidențiat dificultăți, în principal, în cazul operatorilor cu o 
vechime mai mică în privința rolului: 
 
- Mențineți un nivel ridicat de concentrare. 
- Înțelegerea nevoilor reale ale apelantului. 
- Efectuați o expediere corectă. 
- Mențineți o relație bună și un climat bun în rândul colegilor. 
- Gestionați pacientul psihiatric. 
- Dificultăți în găsirea locului de salvare. 
- Gestionarea situațiilor de urgență cu persoane care nu cunosc zona. 
 
O cercetare efectuată de Pecetta și Giusti (2015) a studiat comportamentul și 
activitatea de expediere 118 în Italia, analizând rolul centrelor de operațiuni 118. 
Metoda utilizată pentru colectarea datelor a fost ancheta telefonică asupra 
centrelor de operare din diferite regiuni italiene: Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
Umbria și Lazio. 
Datele arată că există diferențe enorme în ceea ce privește relația dintre populație, 
numerele efectuate și intervențiile efectuate. După cum se poate observa din datele 
din tabel (Pecetta, Giusti, 2015), există un număr de apeluri sensibil crescut, aproape 
de patru ori față de apelurile efectuate în Emilia Romagna, în fața unei populații mai 
mari de un milion de locuitori. Ratele de intervenție efectuate sunt deosebit de 
diferite în rândul regiunilor. Ca exemplu, putem observa că numărul de intervenții 
efectuate în Lazio este mai mic decât cel din Emilia Romagna, deși numărul 
apelurilor inițiale este complet diferit. Există multe moduri de a interpreta acest 
detaliu. 
Pe de o parte, ar putea exista o tendință de salvare mai mare în Emilia Romagna în 
comparație cu alte regiuni; Aceasta înseamnă că există o intervenție pentru 
majoritatea apelurilor. Numerele diferite de apeluri din regiuni, pe lângă influența - 
evident - provenind de la populație, se pot schimba în funcție de sensibilitatea și 
difuzarea culturală a utilizării apelurilor de urgență. Datele sunt de o interpretare 
dificilă și subliniază cu siguranță o abordare diferită a apelului fie de către apelant, 
fie de operator. 
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Tabel. Date despre apelurile la 118 în unele regiuni din Italia de Mijloc. 

 
Din această cercetare, putem deduce importanța dezvoltării sistemului de 
urmărire a apelurilor false și a incidenței lor asupra utilizării protocoalelor. Există 
un acord cu gânditorii cercetătorilor (Pecetta, Giusti, 2015), iar detaliile 
dezvăluie o diferență de abordări în cadrul protocolului, ceea ce face ca 
evaluarea lor să fie complexă. 
O cercetare realizată de Maccarri (2012) a arătat că există diferențe substanțiale 
în activitatea centrelor de operare din Italia. Proporția dintre populație / număr 
de operatori este sensibil diferită. În special, sudul include regiuni cu cea mai 
mare proporție de populație / număr de operatori 164410, apoi Nord cu 126074 
și ulterior cu mijlocul cu 97909. Numărul de persoane salvate / număr de 
operatori este, de asemenea, în acest caz aproape diferit. Nordul include cele 
mai eficiente centre de operare din acest punct de vedere, cu un total de 8.852 
persoane salvate fiecare operator, apoi centrele de operațiuni de la mijloc cu 
6858 și apoi Sud, cu cel mai mic procent de 6043. 
Cercetările lui Maccarri (2012) arată că, chiar și în acest caz, există o mare 
diferență în modul în care sunt organizate centrele de operare, precum și în 
sistemele de expediere diferite în fiecare țară. 
 
În cazul apelurilor de urgență către 118, primul contact este cu operatorul de 
asistență medicală al unui centru de operațiuni. Asistenta, în acord cu D.P.R. 
27/3/92, are responsabilitatea a ceea ce spune el. Un doctor coordonează și își 
verifică slujba. Rolul asistentei medicale într-un centru de operații este de a 
aloca nivelul gravității situației, întotdeauna în conformitate cu un medic. În 
primul rând, asistenta medicală trebuie să poată: 
 
1. - Fiți autonom în comunicarea cu utilizatorul. 
2. - Trimiteți vehiculul de asistență în funcție de gravitatea accidentului. 
3. - Utilizați o comunicare clară cu utilizatorul, colectați informații pentru a 

gestiona trauma. 
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4. - Informați oamenii despre acțiunile pe care trebuie să le îndeplinească 
înainte de salvare. 

5. - Mențineți legătura cu punctul de prim ajutor. 
 
6. Cei 118 operatori fac o serie de întrebări operatorului pentru a le oferi o 

expediere corectă. În principal, există patru coloane importante pe care vor fi 
bazate întrebările asistentei medicale: 

7. Locul: prima comunicare este despre "unde este necesară intervenția 
ambulanței". 

1. Subiectul apelului: pe această temă este necesar să se pună câteva întrebări 
pentru a specifica ce sa întâmplat, cât de mulți oameni sunt răniți și condițiile lor 
generale (starea conștienței, prezența sau nu a respirației). 
2. Timpul: de când a apărut accidentul / trauma. 
3. Subiect: cine este persoana implicată, eventual alte persoane implicate, 
caracteristicile individuale (în special vârsta). 
 
Conform acestui set de informații, operatorul atribuie un cod de prioritate și trimite 
ambulanța cu echipamentul adecvat pentru intervenție. În această fază, este 
esențial să se determine vehiculul potrivit fără a supraestima resursele necesare 
(pentru a nu le pierde), nici să subestimeze (fără echipamentul necesar pentru 
salvarea victimei). 
Una dintre metodele posibile de a utiliza și de a investiga pentru a analiza 
comunicarea celor 118 de operatori este analiza conținutului. O cercetare efectuată 
de Prati, Petroncini și Pietrantoni a aplicat această metodă într-un centru de operare 
din Emilia Romagna. Acest tip de tehnică permite înțelegerea metodelor pe care 
operatorii le utilizează în mod eficient și estimarea importanței esențiale a 
eșantionului în comparație cu unele variabile (de exemplu genul). Eșantionul a fost 
compus din 217 de apeluri de urgență. Din cercetare, sa subliniat că tehnicile 
utilizate sunt: 
 
1. Ascultarea activă: propozițiile recunoscute ca subliniind prezența activă de 
ascultare, ca de exemplu următoarele particule "da", "desigur", "înțeleg" și sunt 
propoziții pe care operatorii le repetă pentru a-și confirma ascultarea. Tăcerea 
completă poate fi la fel de eficientă din punctul de vedere al ascultării, dar nu 
comunică în mod activ ascultarea și nu îi liniștește pe persoană. 
2. Înregistrare întreruptă: acest tip de tehnică constă în repetarea acelorași 
instrucțiuni, apare în aproximativ o douăzeci de apeluri. De obicei se utilizează cu 
apelanții care nu cooperează. 
3. Consolidarea feedback-ului: este o repetare completă de la operatorul de 
informații despre cine sună; Tehnica are sarcina de a confirma primirea corectă a 
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informațiilor. De obicei, aceste solicitări privesc: locul, vârsta, simptomele, 
descrierea evenimentului. 
4. Reasigurare: este un comportament care vizează calmarea oamenilor anxiosi. Este 
adesea un mesaj comportamental: "Îmi asum sarcina". De obicei, reasigurarea se 
referă la patru teme: expedierea salvării, condițiile pacientului, calitatea serviciului, 
expresia apropierii. 
5. Numele apelantului: pentru a crea empatie și pentru a activa atenția persoanei. 
6. Reiterarea parțială: constă în repetarea unei părți a discursului apelantului pentru 
a investiga o parte din acesta. De exemplu, apelantul: "băiatul meu a căzut de pe 
scări", "a spus că băiatul a căzut de pe scări ...". 
7. Ipoteza / confirmarea: acest tip de tehnică constă în formularea unor ipoteze 
despre ceea ce a spus apelantul. Este un fel de comunicare deductivă. 
8. Întrebări multiple: unele cazuri în care operatorul face multe întrebări consecutive 
fără răspunsul apelantului. De exemplu, "Câte vehicule sunt implicate?". 
9. Repetiție. 
10. Dezvoltarea comportamentului apelantului: constă în a confirma apelantului că 
ceea ce face este corect, este ca o întărire pozitivă: "aceasta este ceea ce puteți face 
pentru a ajuta persoana", "ați făcut o acțiune corectă" . 
11. Confirmarea stării emoționale a apelantului: este o tehnică empatică și constă în 
recunoașterea statutului minții apelantului. 
Studiul realizat de Pietrantoni și colaboratorii săi este pionier în acest sector, 

deoarece există câteva studii privind analiza calității apelurilor. 

Pentru studiile viitoare, pe lângă preluarea tehnicilor utilizate, poate fi foarte utilă 

clasificarea tehnicilor în funcție de problema indicată de utilizator și măsurarea 

eficacității acestora cu scopul de a: 

- Faceți operatorul conștient de tehnicile utilizate. 

- Oferiți operatorului tehnici noi în funcție de cele mai eficiente într-un apel specific. 

- Implementarea - în tehnologie - a unui promotor automat care, în realitate, ajută 

procesul de luare a deciziilor. 

Potrivit lui Ghiselli et al. (2003), există trei factori fundamentali pentru a construi o 

investigație bună a telefonului, chiar dacă sugestiile similare nu sunt iluminante: 

 

- Cooperarea cetățenilor. 

- Utilizarea protocolului. 
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- Instruirea operatorului. 

 

Factorii care, potrivit lui Ghiselli, pot determina cooperarea cetățeanului sunt: 

 

- Statutul emoțional. 

- Ignoranța situației. 

- Educație de bază în domeniul sănătății. 

 

Starea emoțională a utilizatorului este determinantă, deoarece permite înțelegerea 

controlului său asupra situației și evenimentului. Vocea operatorului trebuie să se 

calmeze pentru utilizator. În plus, este necesar să-l conducem pe apelant într-o 

situație ușor de gestionat, prin tehnici de repetare, care îl implică în realitate. 

Gradul de cunoaștere a situației este determinant în mod similar. Uneori apelantul 

este aceeași victimă, dar dacă apelantul este oa doua persoană prezentă în scenă 

sau chiar oa treia persoană care nu este în mod efectiv prezentă în scenă, dar 

conștientă de situație, acuratețea informațiilor scade, făcând selecția întrebărilor 

adecvate mai complexă. 
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În tabelul de la Ghiselli (2003), putem observa un element particular în ceea ce 

privește un control scăzut al situației. Așa cum este posibil să ne imaginăm, valoarea 

pierderii controlului comparativ cu conversația este mai mare în cazurile de urgență 

fără atacuri de inimă, aceasta crește în cazul unui atac de cord dar crește 

considerabil starea emoțională în cazul isteriei. Acest tip de diagramă confirmă 

faptul că aspectele psihologice pot determina apoi o pierdere a controlului chiar mai 

rău decât factorii medicali, cum ar fi atac de cord. Din acest motiv, rolul persoanei 

care răspunde la telefon este determinat chiar și mai presus de toate din punct de 

vedere psihologic și nu numai pentru a furniza informații tehnice. 

La nivel de operațiune și în ceea ce privește posibilele acțiuni de formare, este 

necesar să se țină seama de starea emoțională a apelantului ca un fel de "protecție" 

(emoțională) a aceluiași operator, ținând seama în special de expunerea la riscurile 

psihosociale caracteristice profesiilor grele . ars). Cine oferă ajutor poate simți foarte 

mult ponderea propriei sale responsabilități și a rolului său cu riscul de a trăi o uzură 

emoțională progresivă. Din punct de vedere al instruirii și în vederea proiectării 

intervențiilor de salvare, este necesar să se ia în considerare aceste aspecte. 

1. Rolul operatorului de telefonie de urgență al Poliției Locale. 

 

În scopul de a aduna nevoile operatorilor, au efectuat câteva interviuri semi-
structurate pe un eșantion de membri ai Poliției Locale. 

Din rezultatele interviurilor, protocoalele specifice pentru gestionarea apelurilor 
primite nu sunt utilizate. Există o formă de scriere a informațiilor de bază ale fiecărui 
apel cu timp, motivație și conținut. Personalul poliției locale intervievate nu a primit 
o pregătire specială nici despre recunoașterea apelurilor de urgență false, nici despre 
tehnicile psihologice de analiză a apelurilor și despre interacțiunea cu apelantul. 

Dificultățile principale declarate de participanți la interviu privesc gestionarea 
relației cu apelantul, în special atunci când este necesară o soluție imediată. 
Situațiile considerate cele mai dificile în cazuri sunt cererile pentru ajutor medical 
obligatoriu, ajutorul pentru câini, comunicarea despre situații de urgență false sau 
despre cererile anterioare, interacțiunea cu persoanele aflate într-o anumită 
dificultate (care trăiesc în condiții incomode din cauza problemelor Cu partenerii de 
condominiu și situațiile conflictuale vii cu alții). 
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Relația cu apelantul este complexă, în special atunci când este convingătoare, 
deoarece în orice caz dorește o intervenție imediată. Unele dificultăți depind de rolul 
poliției locale și de coordonarea cu alte instituții de ordine publică. 

Tema priorității apelurilor nu provine din interviuri, ca în acest caz, cele mai grave 
situații pe care trebuie să le considerăm ca cele mai anterioare rămân - la scară 
largă - apelurile la accidente grave de mașină și pot fi ușor recunoscute de 
persoanele intervievate. Prin urmare, este aproape clar să înțelegem situațiile de 
urgență reale conform operatorilor intervievați, dar este dificil să gestionăm 
apelurile, deoarece în general toată lumea pretinde o intervenție imediată chiar și în 
cazuri grave. Acest tip de interacțiune ineficientă creează probleme în principal în 
managementul timpului. În general, numărul operatorilor de telefonie este suficient 
pentru a gestiona apelurile. În perioada verii, o creștere a numărului de apeluri este 
remarcabilă și face ca managementul să fie mai complex. Potrivit persoanelor 
intervievate din acest sector, apelurile false sunt într-adevăr câteva în săptămână. 

O zonă îmbunătățită din punct de vedere tehnologic privește sistemul de telefonie. 
Un instrument foarte util pentru gestionarea apelurilor ar putea fi maparea 
geografică. 

Prin maparea geografică și utilizarea unor modele statistice este posibilă formularea 
estimărilor volumului apelurilor și a zonelor foarte interesate de un oraș. Acest lucru 
permite ulterior să se dea indicații mai precise operatorilor de urgență, astfel încât 
să poată interveni într-un mod mai prompt și să salveze secunde utile. 

În plus, estimarea statistică a volumului apelurilor de urgență într-un oraș poate 
ajuta managerii celor 112 hub-uri să organizeze activitatea conform numărului 
estimat de apeluri într-un anumit moment. 
1. Cadrul teoretic al lucrării de cooperare cu ajutorul calculatoarelor (CSCW). 
Unul dintre cadrele de referință care studiază activitatea de expediere este, cu 
siguranță, lucrarea de cooperare cu ajutorul calculatorului (CSCW). Potrivit lui Bruni 
și Gherardi (2007), această metodă depinde de faptul că etnografia trăiește și o 
evoluție istorică. 
Metodele tradiționale ale activității se bazează pe analiza sarcinilor și pe 
consecințele acestora, în funcție de modul în care sunt prescrise și de modul în care 
acestea trebuie elaborate. Ceea ce lipsește acestui tip de analiză este doar 
separarea dintre activitatea prescrisă și lucrarea practică, între înscrierea unei serii 
de sarcini într-un context perfect compatibil și numeroasele evenimente 
neprevăzute pe care le prezintă un concurs în curs de desfășurare și că o muncă fixă 
absoarbe . 
Cadrul teoretic al lucrării de cooperare cu ajutorul calculatoarelor are un rol 
deosebit de important în ceea ce privește activitatea Dispecerului 112 din două 
motive: 
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1. Utilizarea tehnologiei în acest sector este întotdeauna mai intensă și continuă, din 
acest motiv subiectele precum etnografia și tehnicile precum observarea 
participantă și aplicarea constantă a ergonomiei sunt foarte potrivite pentru această 
lucrare. 
2. Coordonarea între diferitele birouri și operatori joacă un rol-cheie în eficacitatea 
serviciului real. Dispecerul 112 comută apelurile către diferitele birouri (instituții de 
ordine publică, pompieri, operatori de sănătate ...) din cauza faptului că este 
necesar să se garanteze o bună coordonare între oameni în plus față de gestionarea 
apelului. Chiar și aceste sugestii nu au, în practică, un impact inovativ. În Italia, într-
adevăr, reflexiile științifice sunt în abundență, dar din multe motive este lipsită de o 
reacție practică imediată, aplicabilă și rezistentă. 
 
2. Rolul Sensemaking la dispecerul 112. 
 
Operatorul dispecerului 112 este absorbit de o serie de relații complexe cu 
tehnologia, oamenii, operatorii, cererile, durerea, ajutorul, riscul, organizarea, ecc. 
Doar din această interacțiune complexă, dând un sens acțiunilor sale, reprezintă un 
proces fundamental pentru înțelegerea accidentului de la toți operatorii. Potrivit lui 
Depolo (1998), sensibilizarea este "o activitate umană justificată de faptul că 
realitatea este în continuă construcție, nu este un detaliu fix: activitățile senzuale 
privesc fluxurile de evenimente, schimbări continue. Prin interacțiunile dintre 
operatori, este necesar să ne amintim că există o construcție reciprocă a sensului de 
intervenție care o influențează. 

O cercetare efectuată de Landgren și Nulden (2007) a studiat factorii de 
interacțiune telefonică în activitatea de urgență. În special, autorii se referă la 
partea pragmatică a vorbirii rezonabile a sensibilizării adoptate. 

Autorii din acest studiu au reunit rezultatele organizației de timp privind 
răspunsul de urgență. Ei au analizat schemele de interacțiune la telefoanele 
mobile, arătând rolul competențelor sociale pe care autorii le arată pentru a le 
organiza și pentru a da sens acestei situații de urgență. 

Accidentele și dezastrele sunt astăzi o parte inevitabilă a vieții de zi cu zi. Într-o 
societate complexă, criza și situațiile de urgență continuă să existe. În ultimii ani, 
au fost introduse inovații tehnologice în studiul situațiilor de urgență cum ar fi 
suporturile pentru indicațiile rutiere în vehicule, accesul la informații prin 
intermediul telefoanelor mobile și al altor materiale interesante. Tot ceea ce 
provoacă o creștere a volumului de muncă pentru dispecer, mai ales din punct de 
vedere operațional. 
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1. Către un model unificat. 

 

Mai jos este textul integral al ceea ce sa stabilit și prevăzut în Italia - 
www.nue112.eu privind numărul unic de urgență. Documentul reprezintă o parte 
fundamentală a următoarelor studii și a aplicațiilor prezente și viitoare. Iată 
câteva secțiuni relevante: 

 

- Criterii de comunicare. 

- Localizarea apelantului. 

- Hub unic de interconectare. 

 

 

 

1. Elemente ale sistemelor de urgență pentru sănătatea teritorială. 

Sistemele de urgență privind sănătatea teritorială sunt descrise ca organizații de 
înaltă fiabilitate (HRO), adică organizații în care costul eșecului operațiunilor este 
mai mare decât câștigul obținut din lecția învățată. 

Această descriere este conformă cu reguli precise printre care următoarele: 

 HRO gestionează evenimente de operații complexe; 

• pentru fiecare eroare sunt înregistrate mii de operații corecte; 

• este o muncă în echipă; 

• membrii îndeplinesc sarcini funcționale în condiții psihice de stres; 

• Nu există proceduri neschimbate care să ofere o soluție pentru fiecare eveniment. 

Unele reguli derivă și sunt aplicabile turnului de control al aeroportului, precum și 
birourilor care reglementează alegerile financiare ale unei companii multinaționale. 
Este important, totuși, să considerăm că, în aceste reguli, procesul de luare a 
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deciziilor provine dintr-un mediu discontinuu caracterizat prin proceduri dinamice, 
în care aceeași soluție nu poate fi reutilizabilă în cazuri diferite. 

2. Accesul la sistem. 

După intrarea în vigoare, la 28 august 2015, a L. 124, accesul la sistemul de urgență 
trebuie să aibă loc printr-un număr dedicat: numărul unic de urgență (NUE) 112. 
Deci, în final, numerele tradiționale sunt înlocuite (113 , 115, 118) care expediază 
cererile la un număr unic și, în mod egal, este reafirmat un concept fundamental: 
numărul dedicat accesului la sistem este rezervat exclusiv utilizatorilor. Echipele 
aflate la locul de muncă nu trebuie să comunice cu centrele de operațiuni prin 
numărul instituțional. 

1. modele cu două și trei faze; 

 

Într-un sistem în două faze, un centru de operații va procesa cererea și echipele vor 
rezolva direct intervenția pe scenă, presupunând coordonarea sa: acesta este activul 
utilizat de instituțiile de ordine publică și de pompieri. 

În sistemele teritoriale de urgență în domeniul sănătății, coordonarea întreținută de 
Centrul de Operații până la încheierea suprapunerii în trei faze a spitalizării. 

Diferența este substanțială, deoarece în scenariul conjugat, fiecare rol de pe scena 
trebuie să se raporteze departamentului său. Nu se datorează faptului că lucrătorii 
medicali de la fața locului interacționează direct cu centrele de operațiuni ale 
pompierilor sau ai instituțiilor de ordine publică, dar cererile vor fi transmise 
persoanelor competente de pe teren. 

În mod similar, lucrătorilor din instituțiile de ordine publică nu li se acordă ajutoare 
de sănătate în plus față de centrul de operații, dar lucrătorii din domeniul medical 
trebuie să evalueze și să gestioneze cereri similare. 

Fiecare cerere își urmează propria linie de obligații. 

Mai mult decât atât, este necesar să se considere că sistemul de urgență pentru 
sănătatea teritoriului este supus legilor și regulilor, prin urmare, apelantul, oricine 
este, nu poate fi de acord cu 

Dar nu poate să-l ajusteze pentru uzul propriu; Așa că nu poate cere o anumită 
resursă. 
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4. Timpul de salvare. 

În centrele de operațiuni care dispun de o echipă de evaluare și de o echipă de 
management funcțional, prima se presupune că va gestiona cererile care sosesc, cea 
de-a doua pentru a gestiona raționalizarea, raționalizarea și coordonarea cererilor. 
Descrierea fazei care caracterizează salvarea de urgență este în orice caz indicată de 
"linia de timp de salvare".

 

 Sub o secvență de puncte: 
 • Ta: eveniment dăunător 
 • tb: accesul la sistemul de urgență 
 • Tc: concluzia evaluării 
 • td: transmiterea datelor către vehicul 
 • Te: plecarea vehiculului 
 • tf: sosirea pe scenă 
 • tg: plecare pentru spital 
 • ora: sosirea la spital 
 • ti: concluzia intervenției 
 Determinați următorul segment al liniei: 

 • ta➝tb: timpul dintre evenimentele evenimentului și apelul către centrul de 
operații. Este foarte variabilă, de la câteva secunde, în situații de urgență de 
rupere până la multe minute în urgențe medicale. 

 • tb..tc: timpul de localizare și evaluare. Aproximativ 90 secunde medie. 
 • tcњtd: identificarea și transmiterea datelor către vehicul sau vehicule, 

eventual urmate de contactul cu alte instituții în cazul în care este necesar să 
se intervină împreună (salvarea persoanei, accidente rutiere, atac, prezență 
de risc evolutiv, etc.). 

 • Tdăste: ora plecării 
 • teÅŸtf: timpul de trecere 
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• tfdr: rămâneți în timpul locului în funcție de nevoia de recuperare a pacientului și 
de capacitatea echipei de ao realiza sau de timpul necesar pentru a găsi destinația 
cea mai potrivită, sarcina exclusivă a Centrului de Operații. 

• Timp: timpul de transport 

• thŸst: timpul de livrare 

5. fluxurile de informații interne. 

Procesele de comunicare au o pondere importantă pentru siguranța operațiunilor 
desfășurate pe teren: acestea sunt puncte fundamentale: 

• Necesitatea identificării unei persoane unice care să deruleze sarcina pe loc pentru 
a evita erorile care se suprapun. 

• Cunoașterea actorilor de referință. 

Gestionarea corectă a comunicațiilor, pe lângă faptul că este o disciplină adevărată 
și proprie, permite planificarea eficientă a unei game largi de cazuri și rezolvarea 
majorității problemelor apărute în timpul salvării chiar și în condiții variabile și 
nesigure: deci sistemele trebuie să prevadă, în cadrul Echipa ALS, o persoană 
însărcinată să comunice cu Centrul de Operații. Acordarea acestei sarcini asistentei 
medicale înseamnă recunoașterea faptului că reprezintă legătura dintre scena și 
camera de operații, caracterizată prin competențele logice-sănătate necesare pentru 
a realiza o bună salvare. 

Un plan bun permite colectarea informațiilor fundamentale într-un punct unic care 
filtrează părțile inutile ale unui mesaj pentru a sublinia exclusiv cele relevante. Mai 
jos un exemplu de comunicare: 

"Bărbat, în vârstă de douăzeci de ani, politraum încorporat, GCS la sosire 7. Intubat, 
stabil ABC, îmbarcare în trei minute. Întrebare pentru destinație. " 

Este sintetic, confidențial; Conținând toate datele relevante pentru a alerta și 
transmise prin radio. Nu conține mai sus cuvinte sau date care pot interfera cu 
acțiunea de procesare care cauzează erori de înțelegere sau de denaturare. 

6. Comunicarea externă. 

În februarie 2014, Centrul de Operațiuni 118 a primit o cerere venită din Torino 
alergând asupra prezenței unei barci pe canalul Sicilia; Vorbitorul, la rândul său 
contactat de unul dintre contactele lui la bord, răspândea alerta unui naufragiat 
aproape. 

Contactul cu Oficiul Harbour din Savona, convorbirea telefonică cu centrul din Roma 
și localizarea barcii au permis un rezultat bun al operațiunilor de salvare. Vestea, în 
afară de numărul vieților salvate, nu este relevantă pentru emisiunile media, chiar 
dacă alegerea este partajabilă și pune accentul pe aspectul legii sistemelor. 



 

Edited by Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) , with the contribution of  Igor Vitale. 

European Project: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

43 

În lumea informațiilor profesionale, cuvântul "gatekeeping" se referă la posibilitatea 
de a alege accesul sau blocul la diferitele voci care vin de la societate pentru a 
produce știrile. Portarul este cel care selectează faptele care, reproiectate în mod 
corespunzător, vor deveni știri. Aceasta corespunde asistentei echipei de evaluare 
sau operatorului de prim ajutor. 

Criteriile de a face știri vrednice nu se concentrează asupra alegerilor discreționare, 
ci asupra parametrilor împărțiți în lumile occidentale, cum ar fi: proximitatea, 
negativitatea, coerența timpului și dimensiunile evenimentului. De obicei, un 
eveniment negativ sau dramatic are o valoare mai mare, ca știre, decât cea cu o 
concluzie reușită. 

În zilele noastre există o mare schimbare în lumea știrilor legate de diferitele surse. 
Agenții ca Ansa sau Reuters sunt susținuți de producția socială prin intermediul 
paginilor web dedicate cetățenilor care doresc să informeze; Expansiunea 
tehnologică și cultura digitală au determinat chiar inventarea cuvântului jurnalism 
cetățean, deoarece fiecare utilizator din rețea devine sursă potențială. 

7. Bazele proceselor de comunicare. 

Comunicarea ca orientată în general este o relație tranzitivă între două puncte 
terminale ca în ordinea următoare: sursa și receptorul. Elementul care trece între 
cele două părți numite informații și diferența dintre calea de transmisie dintre un 
punct și celălalt definește tipul de comunicare: 

• Un mod: model de transmisie; 

• Du-te și întoarce-te: schimbă modelul. 

Știința la care studiul acestor evenimente este inspirat este sociologia comunicării; 
Analizează procesele de comunicare între actorii sociali și, până acum, modelul de 
transmisie, în care transmisia urmează un flux liniar tipic al mașinilor încă ancorate. 

Școala de gândire, răspândită de Cercetarea în comunicare la începutul anilor 40 ai 
secolului trecut, a clarificat și a introdus conceptul de "audiență activă". 

Această specificație este importantă pentru a evita unele erori conceptuale: 
procesele de comunicare externă constau în două niveluri. Primul, din punct de 
vedere sociologic, aplică modelul de transmisie și urmărește sensibilitatea cu privire 
la utilizarea corectă a serviciului de urgență, prin campanii de informare care își aduc 
efectele pe termen lung. Al doilea nivel, din punct de vedere psihologic și 
microsociologic, aplică modelul de schimb și depinde de relația utilizator-operator. 
Deoarece comunicarea din acest model este un proces stabilit între doi subiecți 
activi, este deductibilă folosirea protocoalelor de interviu telefonic cu întrebări de 
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răspunsuri apropiate în timpul evaluării nu oferă certitudine cu privire la înțelegerea 
mesajului dat. 

Pe teren, au studiat didactic relația psihologică cu persoana care a salvat timp de 
douăzeci de ani; Decizia și procesul de comunicare se supun, deși la logici diferite și 
până acum ignorate. Aplicarea tehnicilor ALS trebuie să ia în considerare obstacolele 
cauzate de condițiile meteorologice și de mediu în prezența persoanelor, a poliției, a 
pompierilor și a mass-mediei. 

Fenomenul este nerestrăvit și, chiar dacă regulile comportamentale și atitudinile 
bazate pe cerințele etice minime conform ordinii publice, acest lucru nu este 
suficient. Un eveniment fără sens ca postura, o propoziție, un videoclip poate mări 
un zâmbet care, într-un cadru specific de sens diferit, presupune o conotație 
negativă. 

Serviciile de salvare instituționale nu scapă de logica imaginii; Polițiștii și pompierii 
au departamente dedicate relațiilor cu mass-media și pentru difuzarea informațiilor 
către public. 

Introducerea noii media a afectat caracteristicile de comunicare. Relația cu lumea 
comunicării derivă din deplasarea forțelor astăzi parțial echilibrate de introducerea 
de mijloace de comunicare socială; Transmiterea unui apel telefonic la 118 sau a 
unui videoclip încărcat pe YouTube nu reprezintă factori negativi, deoarece există 
unele evenimente care nu vor atrage atenția publicului fără noile tehnologii. 
Elementul de soluționare este cadrul contextual în care sunt, deoarece poate indica 
eficiența sistemului sau poate minimiza fiabilitatea acestuia. 

Este cert că noua configurație a relațiilor face pregătirea oamenilor necesară și nu 
mai amintește. 

6. Concluzii. 

Exact ca orice altă activitate desfășurată în timpul intervenției, comunicarea este 
fundamentală, chiar dacă analiza acesteia rămâne întotdeauna în acest fel pe teren. 
Dialogul raportat descrie problema: 

21 octombrie 2013 - expedierea unui vehicul ALS într-un cod roșu zero one sierra; 
După 15 minute de la sosirea pe site nu sosesc vesti. Aceștia contactează vehiculul: 

 

- CO: "aici este centrul de management, pot avea o actualizare a situației?" 
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- Vehicul: "de fapt nu am timp, lucrez!" 

- CO: "găsiți-o și pe mine, eu lucrez". 

Acest tip de comunicare arată că distanța adesea existentă între Centrele de 
Operațiuni și teritoriu, împreună cu cunoașterea nevoilor reciproce și împărtășirea 
obiectivelor comune reprezintă pivotul aplicării sistemului. Există o integrare 
completă între expertiza pe teren și de la Centrul de Operații, de asemenea, un 
obiectiv de realizare a îmbunătățirii siguranței pacienților și operatorilor pe teren. 

Localizarea apelantului. 

Faza de localizare este cea mai critică activitate a procesului de evaluare: în timp ce 
o eroare de alocare a priorităților va compensa ulterior atunci când sunt trimise 
salvările, o eroare de detectare a locului poate provoca cu ușurință eșecul salvării și 
poate avea consecințe juridice importante. 
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Ideea că utilizatorul trebuie să furnizeze date despre locația exactă este o greșeală 
frecventă. Este important să se considere că nimeni în timp ce se deplasează este 
întotdeauna în măsură să stabilească exact unde este el și că utilizatorii de multe ori 
ar putea avea nevoie de ajutor pentru a furniza informațiile necesare pentru 
detectarea corectă a evenimentului. De exemplu, o persoană de pe autostradă 
poate oferi cu ușurință direcția dar nu întotdeauna își amintește numele ultimului 
vehicul trecut. 

O altă eroare gravă constă în încrederea în sistemele automatizate de localizare 
care, chiar dacă funcționează bine, pot întârzia să actualizeze baza de date sau nu 
pot fi atât de precise: un utilizator localizat printr-un număr de telefon fix s-ar fi 
putut deplasa de câteva zile. O rețea de localizare are o precizie medie de 500 de 
metri, astfel încât în zone izolate se poate ajunge la kilometri. 

Localizarea. 

Localizarea începe cu identificarea codului locului. Acest cod, definit în atașamentul 
1 ("sistemul de codificare") de D.M. 15 mai 1992 ("Criteriile și cerințele de clasificare 
a intervențiilor de urgență"), publicată pe site-ul G.U. Din 25 mai 1992 este definită 
ca: «(omissis) identificarea tipologiei locului unde a avut loc evenimentul». Tipologia 
este atât de deductibilă exclusiv din locul în care trebuie să fie salvat utilizatorul, și 
nu de ceea ce făcea în acest loc. 

Identificarea locului se va distinge printr-un cod printre următoarele: 

S 

Stradă 

Toate evenimentele au avut loc pe străzile publice sau private sau au fost cauzate de 
acele evenimente descrise ca întâmplătoare pe stradă. 

P 

Birouri și exerciții publice 

Toate evenimentele care au avut loc în părți ale clădirilor utilizate în principal ca 
birouri sau activități comerciale (de exemplu, magazine, oficiile poștale, hoteluri, 
pensiuni) sunt definite ca fiind întâlnite în birouri sau în exerciții publice. 

Y 

Cluburi sportive 

Toate evenimentele întâlnite în clădirile utilizate în principal pentru activități 
sportive (de exemplu, centre de gimnastică) sunt definite ca întâlnite în cluburile 
sportive. 

K 

Acasă 

Toate evenimentele s-au întâmplat în principal în clădirile utilizate deoarece casele 
sunt definite ca întâlnite la domiciliu. 

L 
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Clădiri de lucru 

Toate evenimentele care au avut loc în clădirile în care lucrează sau fabrică într-un 
mod exclusiv și structurat (de exemplu, plante, laboratoare, șantiere) sunt definite 
ca întâlnite în clădirile care lucrează. 

Q 

Școli clădiri 

Toate evenimentele s-au petrecut în locuri în care activitățile preșcolare sau școlare 
se desfășoară în principal pentru a preda una sau mai multe discipline (de exemplu 
pepiniere, școli primare, universități) sunt definite ca fiind întâlnite în clădirile 
școlare 

Z 

Alte locuri 

Toate evenimentele care s-au petrecut în locuri diferite de cele descrise anterior 
sunt definite ca fiind întâlnite în alte locuri. 

Descrierea birourilor se referă la "părți ale clădirilor"; Astfel încât un birou situat 
într-o clădire în principal folosit ca case este totuși considerat un birou. 

Mai mult, descrierea unei clădiri de lucru se referă la spații în care "lucrează sau 
fabrică în mod exclusiv și într-un mod structurat". Deci, un accident de muncă, 
atunci când nu se întâmplă în plante, în curți sau în locuri similare, trebuie să fie 
clasificat în funcție de locul în care se întâmplă. 

Este util să ne amintim că este o practică bună, în special în zonele izolate sau 
imprecise, să cereți cuiva să aștepte salvarea pe stradă într-un loc vizibil, astfel încât 
să poată arăta poziția exactă a utilizatorului. 

Evenimentele s-au întâmplat acasă. 

Modalitatea de a localiza în cazul evenimentelor întâmpinate la domiciliu solicită 
adresa. 

O adresă identifică întotdeauna accesul la o stradă publică, din acest motiv indică 
întotdeauna un loc precis în care trebuie să meargă un vehicul de salvare. Deși o 

localizare precisă a utilizatorului implică cunoașterea informațiilor despre unitatea 
cadastrală, în special în zonele unde există mai multe apartamente și un acces unic. 

O localizare precisă trebuie să includă întotdeauna: 

• Un acces comun la strada publica (stradă sau rutieră sau pătrat, ecc, număr de 
casă, număr interior) 

• Identificarea casei (scări, podea, plat sau familie) 
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Este important de observat că utilizatorul nu cunoaște întotdeauna sau nu își 
amintește toate aceste informații. Cu toate acestea, adesea, cu un minim de 

răbdare, este posibil să le recuperăm. O posibilitate, de exemplu, este de a citi 
adresa de la facturile de energie electrică: utilizatorii electrici pot activa numai 

furnizarea de date cadastrale și, prin urmare, este cu siguranță univoc. 

O eroare gravă constă în încrederea exclusivă a datelor furnizate automat în 
sistemul informatic: datele nu sunt actualizate sau solicitantul ar putea apela de la o 

altă adresă. 

Evenimentele s-au întâmplat pe stradă. 

Evenimentele care au avut loc pe stradă sunt cele care prezintă mai multe dificultăți 
de localizare. Dacă evenimentul se întâmplă într-un oraș, adesea este suficientă o 
adresă sau o răscruce de drum. În acest caz, este important să fii atent la faptul că 

pot exista mai multe intersecții de două străzi sau o stradă și un pătrat. Pentru 
pătrate mari sau spații deschise este necesar să se solicite o referință cunoscută sau 

un punct cardinal (nord, sud, est și vest). 

Dacă evenimentul se întâmplă pe drumurile urbane pe autostradă, pe drumuri de 
țară sau sub tuneluri, este necesar să se gândească la următoarele elemente: 

• Un nume al străzii sau al unui număr de casă nu poate fi disponibil: în acest caz 
poate fi util să se obțină un număr de drum și un kilometru progresiv sau o 

intersecție; 

"Poți vedea o piatră de hotar? Ce arata? » 

«SS10 km 20». 

«Vedeți o intersecție? Puteți citi panourile, vă rog? » 

«Acestea indică Piobesi la 1,2 km, Carignano la 2,3 km și Carmagnola la 8,6 km». 

• În cazul unei insule de trafic între drumuri sau sub un tunel, direcția spre care este 
necesară intervenția este extrem de importantă. Deși este important să considerăm 
că traficul în această direcție ar putea fi complet oprit și ar putea fi necesare salvări 

pentru a interveni în direcția greșită; 

• Pe drumurile fără răscruce (autostrăzi, autostrăzi, etc.) se poate identifica o 
întindere de drum de mai mulți kilometri, chiar dacă în acest caz este fundamental 
să se definească direcția de rulare. Dacă o zonă de odihnă sau de serviciu este dată 
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ca referință, este necesar să se cinstească faptul că ar putea exista două (de 
exemplu Stura nord și Stura sud); 

«Care este ultima ieșire pe care ai observat-o? » 

«Chivasso Est». 

«În ce direcție mergeai? » 

«Spre Milano». 

«Accidentul sa întâmplat în direcția lui de alergare? » 

- Nu, nu. Sa întâmplat în direcția opusă ". 

• Dacă utilizatorul nu poate da numele unui sat sau al unei străzi, poate fi utilă 
cunoașterea plecării și destinația apelantului și restrângerea cercetării prin ultimele 

elemente observate; 

- De unde ai plecat? » 

«De la Chivasso». 

- Unde te duci? » 

«Pentru Ivrea». 

«Pe autostradă sau pe autostradă? » 

«Pe autostradă». 

«Îți poți aminti numele ultimei zone pe care ai trecut-o? » 

«Mosche». 

"De cand? » 

«De 2-3 minute». 

• Dacă utilizatorul are la dispoziție un navigator pornit, poate fi util să solicitați 
poziția observată sau coordonatele GPS. 

În toate aceste cazuri, este important să identificați o zonă neambiguoasă mai mult 
decât o adresă precisă sau mai bine o porțiune de drum care, odată luată, va duce 
cu siguranță la eveniment. O întindere de drum între două intersecții divergente 



 

Edited by Forensics Group (Mirco Turco, Giuseppe Lodeserto) , with the contribution of  Igor Vitale. 

European Project: “One Minute may save a life”. Financed by: 

European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract 

No.: 2015-RO01-KA202-014982. Duration 1 October 2015 – 30 

September 2017. 

50 

(fluxul de circulație divizată) este neechivă și, prin urmare, se caracterizează printr-o 
origine și o destinație. Având în vedere un interschimb complex (Drosso di 

Beinasco), este posibil să identificăm întinderea unică în felul următor: 

 

De obicei, utilizatorul poate da ca punct de origine orice intrare înainte de întindere 
și ca direcție orice ieșiri după întindere. Este important să se țină seama de faptul că 
este adesea înșelătoare să încercați să identificați o întindere neechivă fără a utiliza 
sisteme cartografice adecvate și poate provoca unele erori. 

  

Strada Cossa Street, strada Pianezza din 
Torino: există o răscruce diferită pe o 
distanță de 900 de metri. 

Strada Cossa Street, strada Pianezza din 
Torino: există o răscruce diferită pe o 
distanță de 900 de metri. 
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Un accident în interiorul podului din Piața 
Republicii din Torino ar constrânge să 

intervină din direcția greșită. 

Un accident în interiorul podului din Piața 
Republicii din Torino ar constrânge să 

intervină din direcția greșită. 

  

Un schimb, aparent ușor, precum 
Bauducchi de Moncalieri, are totuși 
douăsprezece întinderi posibile. 

Un schimb, aparent ușor, precum 
Bauducchi de Moncalieri, are totuși 
douăsprezece întinderi posibile. 

 

Evenimentele s-au petrecut în birouri și exerciții publice. 

Localizarea birourilor și a exercițiilor publice nu este foarte diferită de cele ale casei. 
Adesea, exercițiile publice se află la nivelul străzii, iar în acest caz este suficient să se 
obțină accesul pe drumul public, tipul de activitate comercială și panoul. 

Pentru birourile situate în clădirile casei, localizarea va prevedea etapele de 
recunoaștere a unităților de locuit. 

Există un discurs diferit pentru activitățile extinse, cum ar fi, de exemplu, centre 
comerciale sau clădiri utilizate în întregime ca birouri (bănci, asigurări, instanțe, 
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etc.). Aceste activități prevăd adesea numeroase intrări, iar cine nu este expert 
poate fi dificil să ajungă la utilizator. De exemplu, un hypermarket are adesea o 
intrare pentru clienți, o intrare pentru angajați și o intrare pentru bunuri. În acest 
caz, este esențial să se clarifice unde este utilizatorul (schimbare de cameră, birouri, 
benzi, birouri, mese de plată, etc.). 

În toate aceste cazuri, dacă ar exista un serviciu de securitate sau de supraveghere, 
ar fi necesar să se solicite persoanelor să aștepte ambulanța la intrarea comunicată 
și să ia personalul de salvare până la utilizator. 

Este necesar să reamintim că, în activitățile comerciale, telefonul se poate conecta la 
un echipament POS (Punct de vânzare) și ar putea avea un rezultat ocupat atunci 
când reamintește obținerea de informații suplimentare. 

 

A trade center usually has many entrances for customers. 

 

Evenimentele au avut loc în clădirile care lucrează. 

Chiar și în cazul clădirilor de lucru, adesea este suficient pentru majoritatea cazurilor 
să se găsească accesul pe strada publică, să se cunoască tipul de activitate 
comercială și tabloul de bord (laboratoare, ateliere, etc.). 

Cu toate acestea, este necesar să se considere că anumite tipuri de activități de 
producție pot fi extinse, iar în acest caz, este esențial să se definească corect accesul 
și să se solicite asistența personalului. 

În cazul șantierelor, este important să se sublinieze faptul că încă nu poate fi 
prezentă o stradă sau un număr de casă care nu au fost încadrate încă (de exemplu, 
într-o zonă de case de construcție). În acest caz, este esențial să se stabilească un 
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punct de întâlnire pentru acces și să se solicite ca lucrătorii șantierului să preia 
personalul de salvare către utilizator. 

 

Even an industrial plant can have many entrances.  

 
Evenimentele au avut loc în clădirile școlare. 

Chiar și în evenimentele petrecute în clădirile școlare poate fi dificil să se alăture 

utilizatorului pentru operatorii care nu sunt experți. O școală poate avea săli 

interioare, coridoare, încăperi, laboratoare, gimnazii, birouri și, uneori, cafenele: 

este important să definiți încă de la început tipul de loc unde a avut loc evenimentul, 

astfel încât personalul de salvare să fie clar în ce zonă merge. Chiar și în acest caz, va 

fi necesar să solicit sprijin pentru lucrătorii din școli. 

Evenimentele s-au întâmplat în clădirile sportive. 

În cazul clădirilor sportive, pe lângă accesul pe strada publică, este necesar să cereți 

mai multe informații despre sala de gimnastică, despre fiedl sau despre piscină 

pentru a vă alătura. În cazul clădirilor de sport deosebit de mari sau cu multe spații 

(vestiare, saună, sală de masaj, etc.), este cu siguranță util să solicitați sprijinul 

personalului de la echipament. 

Evenimentele s-au petrecut în alte locuri. 

Toate clădirile sau părți ale acestora care nu sunt incluse în tipologiile enumerate 

mai sus sunt "locuri suplimentare". De exemplu, și în general în această categorie 
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există cabinete medicale, case de îngrijire medicală, comunități terapeutice, spitale, 

ecc. Clădiri a căror localizare nu este foarte diferită de cele precedente. 

Variabilitatea mare a caracteristicilor categoriei nu include numai clădirile, ci și toate 

locurile care nu pot fi identificate. De exemplu, intervențiile în munți, în pădure sau 

în oglinzile de apă sunt considerate intervenții în "locuri viitoare". 

Nu sunt dispuși să enumere toate posibilitățile oferite de această tipologie, vor trata 

doar câteva exemple de locuri cu caracteristici speciale. Instituțiile cărora li se 

solicită ajutor se pot schimba în conformitate cu protocoalele locale. 

Loc 

Descriere 

Azile 

Solicitarea unui bloc de construcție, a unui departament, a unei cabinete medicale, a 

etajului și a numelui utilizatorului. 

Locuri de cult 

Cereți poziția exactă a utilizatorului 

Zona cimitirelor 

Cereți intrarea și câmpul 

Muzee 

Cereți podeaua și camera 

Locurile de detenție 

Cereți clădirea și numele utilizatorului și ofițerii de închisoare vor însoți întotdeauna 

personalul de salvare. 

râuri 

Cereți punctul de unde a fost ultima dată utilizatorul. Dacă este necesar, cereți 

intervenția diversilor. 

Lacuri și plaje 

Cereți cel mai apropiat punct pentru utilizatorul care poate fi accesat de un vehicul 

și calea pentru a ajunge la locul exact. În cazul prezenței multor persoane, cereți-le 
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pe cineva să fie vizibil, de exemplu, făcând o pătură. Dacă este necesar, cereți 

intervenția scafandrilor. 

Mare 

Cereți intervenția Pazei de Coastă. 

pădure 

Cereți ajutorul CNSAS. 

Intervenții în munți 

Cereți ajutorul CNSAS 

Intervenții speologice 

Cereți ajutorul CNSAS 

În toate aceste cazuri, după cum sa spus deja, dacă este posibil, este util să aveți 

acompaniamentul unei persoane care cunoaște poziția utilizatorului. 

 

The model of a Unique Interconnected Hub.  

+  

Trei departamente de gardă CO Operatorul uneia dintre instituțiile care răspund la 

apel răspunde de cerere și continuă să rămână în contact cu utilizatorul; Prezența 

celorlalți membri ai instituției stimulează furnizarea unui răspuns multidisciplinar. 

O organizație similară permite utilizarea personalului parțial instruit. Problemele 

aparțin organizației (aplicarea procedurilor comune între diferitele instituții) și cele 

juridice. 

Din punct de vedere al organizației, coexistența pompierilor și a salvatorilor de 

sănătate într-o cameră de operații unică deschide scenarii complexe complexe; 
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Indiferent dacă nu există motive să se creadă că pot aplica proceduri comune în sala 

de operații. 

Metafora lanțului de supraviețuire pune bazele pentru a întări inelul slab al aceluiași 

lanț care este cu siguranță apelul de salvare prin cele trei funcții universale 

cunoscute: 

1. Localizarea țintei și evaluarea urgenței și a magnitudinii; 

2. Expedierea vehiculului sau a răspunsului alternativ; 

3. Administrarea instrucțiunilor înainte de sosire (IPA). 

Procedurile standard de utilizare a CO pentru a identifica cererile și utilizarea 

instrucțiunilor telefonice pentru a oferi utilizatorilor care așteaptă sosirea 

vehiculelor de salvare este astăzi o proprietate standard a cărei utilitate este 

recunoscută universal fie în domeniul sănătății, fie în domeniul tehnic și al securității 

publice. 

În Italia, este totuși o problemă de împărțire și de îmbinare a sistemului fragmented 

118; Ne distanțează încă de o filozofie unitară a muncii: dacă dintr-o parte 

diferențele de proceduri pot apărea în mod indefinit între regiunile apropiate (sau 

chiar provinciile), pe de altă parte, evoluția medicamentului de urgență nu este în 

concordanță cu extinderea Noua cultură digitală. 

Conceptele exprimate au o importanță importantă în actualizarea continuă, la care 

experții din sistem trebuie să se refere: ERC, AHA, ILCOR, doar câteva dintre cele mai 

cunoscute organizații științifice, au răspândit orientări și orientări la fiecare cinci ani, 

chiar dacă există anumite domenii, Ca și legea, cu o stabilitate mai mare în vechime. 

Activitatea sistemelor de urgență în teritoriu depinde frecvent de cea a pompierilor 

și a ofițerilor de poliție; Toate serviciile pun persoana în mijlocul propriilor obiective 

și, de asemenea, diferă de uniforme, proceduri și competențe, mecanismele lor de 

activare sunt aceleași. Aceasta derivă necesitatea de a comunica și de a integra 
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competențele relative într-un mod mai înalt comparativ cu trecutul, pentru a evita 

abuzurile, obstacolele și erorile în conformitate cu o filozofie comună de intervenție. 

În plus, aceasta nu este o noutate! 
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