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  اصول جستجو و نجات

SEARCH AND RESCUE  
)SAR( 

کلیه اقداماتی که توسط یک نجاتگر در محل حادثه به منظور نجات و امدادرسانی به افرادي  

که در مخاطره افتاده و جهت تسکین آالم کسانی که نا امیدانه نیاز به کمک دارند ، جستجو و 

  .نجات می نامند

  مراحل جستجو و نجات

L LOCATE ین موقعیتتعی 

A ACCESS دسترسی به سوژه 

S STABILIZE تثبیت 

T TRANSPORT حمل و نقل 

-------------------------------------------------  

   متشکله یک عملیات کاملءاجزا

  )جستجو نجات ( 

 پیش طراحی چگونگی دسترسی به مصدوم و مجسم کردن صحنه حادثه در ذهن

 آکاهی از حادثه حتمال وقوع دیگر حوادثچگونگی وقوع حادثه و ا

 تدبیر و برنامه ریزي استفاده صحیح از تجهیزات موجود و مورد نیاز احتمالی
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هدایت نیروهاي عملیاتی و تقسیم وظایف برحسب توانایی و تبحر افراد در موارد 

 خاص
 تاکتیک ها و راهبردها

ر از صحنه حادثه خارج شده مرحله ایست که نه عملیات به پایان رسیده و نه نجاتگ

 است
 تعلیق

انتقاد صحیح از افراد نجات گر پس از اتمام عملیات به صورت عملی و منطقی براي 

 بهبود در روند کار جستجو نجات
 انتقاد
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 SARمباحث تئوري عملیاتهاي 

   آموزش     -1

   توانایی جسمانی     -2

   صالحیت     -3

   تجهیزات     -4

   تحمل فشارهاي روحی و روانی     -5

شناخت افراد گروه واگذارکردن مسوولیت به آنها بر حسب نوع توان جسمانی و       -6

  کارآیی و دانش فنی هر فرد

   
  SARتوانایی و کارآیی کلی یک تیم عملیاتی  

   معنا شناسی    -1

   تکنیک جستجو و نجات    -2

   ارتباطات رادیویی    -3

  برداري عکس     -4

   کمک هاي اولیه و پزشکی    -5

   مصاحبه    -6

   عملیات زمستانی    -7
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   آموزش در مورد بالیاي طبیعی     -8

   غواصی و عملیاتهاي دریایی    -9

   ارتباطات و هماهنگی گروههاي امدادرسانی محلی-10

  )رادیویی و گزارش(  گفتار واضح -11

   روانشناسی رفتاري-12

  ماموریت هماهنگی در -13

   نقشه خوانی و کار با قطب نما-14

   آموزش کشف جرم-15

   رد یابی-16

   کار با پرونده اي که روي زمین قرار دارد-17

   بهمن-18

   نجات در زوایاي تند-19

   بقا در شرایط سخت قابلیت-20

   
  SARآمادگی الزم یک نجاتگر در عملیات  

   چابکی     -1

   انعطاف پذیري     -2
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  درت تحمل ق     -3

  بدنی قدرت -4

  :تعاریف   

سرعت عمل باال ( قابلیت انجام موفقیت آمیز کارها حتی در صورت تغییر مسیر اجرا :چابکی 

  )در تغییرات احتمالی

 قابلیت و توانایی حرکت در تمامی جهات همراه با استیل خوب بدنی و :انعطاف پذیري 

  قدرت کافی 

  قابلیت انجام کارهاي شخص با ناراحتی و فشار فیزیکی: تحمل 

   توانایی بدنی باال براي نجاتگر در انجام امور محوله:قدرت بدنی 
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 :ایده آل جستجو نجات باید بداند که) امدادگر ( یک نجاتگر 

  : بدین معنی کهاستفاده دو واژه من و خطا بپرهیزداز 

 ما استفاده کند چون کار عملیاتی به صورت گروهی انجام  به جاي کلمه من از کلمه     -1

  .می شود

 است و SARدر واقع، خطاها اغلب پرورده یک فرآیند طوالنی در زمان آموزش       -2

  :خطا در افراد نجاتگر نباید همراه با احساس سرخوردگی باشد زیرا

  . نجاتگر می شودباعث رفتار غیر منطقی و گوشه گیري و تصمیمات عجوالنه در افراد

  پس به طور کلی 

 SARخطا به همراه احساس سرخوردگی هیچ جایگاهی در عملیات ( 

  )ندارد

  یک امدادگر ماهر باید در موارد زیر، دانش و تبحر کافی داشته باشد

   مهارت     -1

   تواضع     -2

   توانایی     -3

   صالحیت     -4

   دانش فنی     -5

   اشتیاق     -6
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  تحمل بدنی در شرایط سخت      -7

   
  .یک نجاتگر باید از موارد زیر آگاهی داشته باشد

  . در یک تخصص خاص بی نهایت آموزش دیده باشد     -1

  . به محدودیت هاي خود اعم از جسمی و عملی شناخت کامل داشته باشد     -2

  .د تمایل و اشتیاق به کار تحت مدیریت دست اندرکاران را داشته باش     -3

   فکر روشنی داشته باشد     -4

   تمایل و اشتیاق کار با دیگران را داشته باشد     -5

   
  . کار کندSAR در غیر این صورت نجاتگر نمی تواند با یک تیم :توجه 

  : سه مورد بر همه موارد مقدم استSARنجاتگران باید توجه داشته باشند که در عملیاتهاي 

  حفظ جان نجاتگر          -

  )در اولویت دوم( حفظ جان دوستان شما یا دیگر نجاتگران           -

  حفظ جان زخمیها و مصدومین          -

   تهدید کند SARزرگترین خطري که ممکن است ما را در یک عملیات ب: توجه 

  "ندانیم چه چیزي را نمی دانیم "  این است که
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