ريد ستــرايب

™ منـظمــة التـدريب املتــــقدم لطب القتـــال

ُمطْلِق ال َنار ال َحي يف الفنادق
دورة إن َقــاذ الح َيــاة

ُمطْلِق النار الحي يف الفنادق
دورة إنقاذ الحياة ()HAS-LC
من نحن؟

تعترب ريد سرتايب™ ،هي الرشكة الرائدة يف مجال التدريب الطبي القتايل مع فريق من كبار الجراحني واألطباء املتخصصني ومجموعة من
الضباط العاملني بالقوات الخاصة أصحاب الخربات املدنية والعسكرية .و يقع مقر الرشكة الرئييس يف الواليات املتحدة األمريكية ،بينام تقوم
برامجنا التدريبية بخدمة احتياجات مؤسسات ومجاالت متنوعة .عىل الرغم من أن عمالء ريد سرتايب™ كونهم يف املقام األول من العسكريني
وقوات إنفاذ القانون فنحن نتوجه إىل عدد من املؤسسات األخرى يف جميع أنحاء العامل مثل الرشكات العاملة يف البيئات ذات املخاطر العالية،
باإلضافة إىل هدفنا املنشود يف الوصول للتعامل مع رشكات الضيافة.

ملاذا يجب أن تضع ذلك يف عني االعتبار؟
لقد أظهر التاريخ أن أماكن الضيافة كانت دامئًا هدفًا أساس ًيا للهجامت اإلرهابية عيل الرغم من أن تلك األماكن من املفرتض أن تكون ذات
طبيعة خالبة .والتأثري العاملي لهذه الهجامت عىل الفنادق مييل إىل أن يكون رسيعاً ج ًدا وذلك بسبب تنوع وطبيعة الزائرين املختلفة .ألنه
عىل وجه التحديد ،فإن هذه الهجامت تتضمن إثارة ليس فقط االهتامم املحيل ولكن أيضً ا االهتامم الدويل بصورة مبارشة حيث أنه يكون
هناك ُممثلني عن مواطني الحكومات املختلفة بني
الضيوف.
إن هشاشة مؤسسات الضيافة ،وباألخص يف املدن
الرئيسية ذات التهديد األمني املرتفع ،يجعلها هدف أول
لتلك العمليات ومن سمي ميكن تسميتها بـ “الهدف
السهل” .و لقد كانت هناك محاوالت عديدة ملعالجة
النظم األمنية من قبل تلك املؤسسات ولكن مازال
هناك عنرصا ً واحدا ً فقط ال يزال يفتقر إيل حد كبري إىل
التطوير :وهو القدرة عيل الوصول إىل الضيوف املصابني
يف الوقت املناسب والحفاظ عيل األرواح.

ما الذي تغ ََّي؟

إن املدن الكربى يف جميع أنحاء العامل مرت بلحظات مضيئة ،وتحولت فيها إىل ساحات حرب صغرية .إن مدن معارك وحروب األمس هي
املدن التي تتعرض للهجوم اليوم ومن ث َم فإنها تتطلب نفس النهج من أجل املواطنني ومن أجل الحفاظ عيل حياتهم يف حوادث االنفجارات
وإطالق النار الحي.
ولقد كانت هناك تحوالت جوهرية يف طبيعة الهجامت والتهديدات يف السنوات العرش املاضية .حيث أصبحت نوعية هذه الهجامت
وشدتها أكرث عسكرية يف طبيعتها ،ولقد فشل نظام االستغاثة املدين يف التكيف مع ذلك .و تُرك أصحاب الفنادق يتعاملون ويواجهون أنواع
من اإلصابات من خالل أنظمتهم الداخلية يف تلك املؤسسات والتي ال تري إال يف مناطق املعارك والحروب فقط .هذه هي طبيعة اإلرهاب
الحديث اليوم ،وقد كشفت هذه العمليات مدي الضعف الكامن يف أنظمة الفنادق وأماكن الضيافة.

ما هو السيناريو املعتـاد؟
معظم سيناريوهات إطالق النار الحي أو استخدام العبوات الناسفة تؤدي يف
األغلب إيل معظم اإلصابات ويف أقل من  10دقائق .وبرصف النظر عن الضحايا
الذين أُصيبوا بجروح مميتة يف الحال ،فإن جميع املصابني اآلخرين يكون لديهم
ما يعرف طب ًيا باسم العرش دقائق البالتينية األويل والتي ميكن خاللها الحفاظ
عيل حياتهم .حيث ميكن ألحد املصابني أن ينزف ملدة  3دقائق فقط حتى املوت.
بالكاد يكون ذلك وقت كايف ليك يتم تفعيل أنظمة الطواريء .ومبجرد انتهاء فرتة
الـ  10دقائق األويل ،فإن الضحية تنتقل إيل ما يعرف طب ًيا باسم الساعة الذهبية.
فهذه الساعة األوىل تكون ذات أهمية بالغة للحفاظ عيل حياة املصاب حيث
أن فرص الحفاظ عيل حياة الضحية تتناقص تدريجيًا مع كل دقيقة متر عيل مدار
هذه الساعة.

نزيف ملدة
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دقائق
بالتينية

٣

دقائق

إطالق النار

هل فرق اإلنقاذ الطبي القومية الطارئة ال تقوم بدعمي؟ وما هي طبيعة املشكلة التي نواجهها؟
إن االستجابة الحالية من فرق اإلنقاذ القومية يف حاالت إنفجار العبوات الناسفة أو إطالق النار الحي ،هي اإلنتقال إيل مرسح الحادث وذلك
بعد تأمينه من قبل الرشطة و تخفيف التهديد الواقع .وهذا ميكن أن يؤدي إىل تأخري كبري يف تقديم الرعاية الطبية الالزمة للضحايا باإلضافة
إيل وقت اإلستجابة و الذي من املمكن أن يتأثر بكثري من األحداث اليومية العادية مثل اختناق حركة املرور.
وتبني األدلة الواقعية أنه يف حاالت إطالق النار أو إنفجار العبوات الناسفة فإن التدخل الطبي العاجل أيًا كانت قوته وقدرته يعترب مهم ج ًدا
للحفاظ عيل حياة األرواح.
وتشري الدراسات التي تدرس األسلحة املستخدمة يف حوادث
إطالق النار الحي /املواد املتفجرة يف العبوات الناسفة ،
وأمناط اإلصابات والوفيات الناجمة عن هذه الحوادث
إىل أن سيناريوهات اإلصابات الناتجة عن إطالق النار أو
العبوات الناسفة عيل املدنيني تكون مشابهة لتلك التي
تحدث يف الحروب (بإنخفاض يف معدل الوفيات) مثل:
نزيف شديد ،االسرتواح الصدري املتوتر ،أو انسداد مجرى
الهواء.

يتم تدريب املستجيبني األوائل من فرق مقدمي الخدمة الطبية الطارئة ليك يتعاملوا مع هذه السيناريوهات ،وذلك بسبب وجود عدد من
امل ُحاربني القُدامي بني صفوف تلك الفرق .ولكن حني النظر لكل الخدمات املقدمة من قبل فرق الخدمات الطبية الطارئة نجد أنها ما زالت
غري كافية بصورة مقلقة وذلك حني مقارنتها مع العدد الكبري من اإلصابات الناجمة عن الهجامت العسكرية املتزايدة يف خالل هذه األيام.

ما هو الحل؟
تتطلب حوادث اليوم عالج واستخراج املصابني من أماكن الحوادث .والتي تعترب يف هذه الحالة هي مباين الفنادق واألماكن العامة والتي تعترب
مرس ًحا ملثل تلك اإلصابات الجامعية .ولذلك يف هذه األيام يجب أن يكون “املستجيب األول” ُمدرباً وبكفاءة عالية .و ال يعني ذلك أن الشخص
الذي يحصل عيل لقب “املستجيب األول” قد حصل عيل شهادة أو إعتامد رسمي .ولكن من املمكن أن يكون ذلك الشخص هو أحد املارة،
موظف أمن الفندق ،موظف االستقبال أو عامل الصيانة ،أو موظف إنفاذ القانون ،أو أحد ُمقدمي الخدمة الطبية الطارئة ،أو واحد من رجال
اإلطفاء وغريهم..
و من الدروس املستفادة من الخربة الواسعة للجيش األمرييك يف االستجابة لإلصابات الناجمة عن العبوات الناسفة و  /أو حوادث إطالق النار
الحي والتعامل معها ،أنه يجب أن يكون هناك بالفعل نظام دقيق قائم ملعالجة مثل تلك السيناريوهات.
ولقد تم تطوير مفهوم الرعاية التكتكية للمصابني يف املعارك لدي الجيش األمرييك ،لتصبح مرجعية توجيهية لعالج األسباب التي من املمكن
أن تؤدي إيل الوفاة يف ساحات املعارك وذلك لتجنبها والتقليل منها وذلك عن طريق تحسني مستوي الرعاية الطبية امل ُقدمة يف موقع املعركة
قبل الوصول إيل املراكز الطبية املتخصصة .وقد تم اعتامد تلك املراجع التوجيهية من قبل القوات الخاصة يف الجيش األمرييك والقوات البحرية
الخاصة كام أنها أصبحت توجهاً عاماً لدي باقي قوات الجيش.
إنه من املمكن تكييف اسرتاتيجيات الجيش األمرييك ذات الخربة الواسعة والتأثري الكبري يف مجال عالج اإلصابات الناتجة عن املعارك والحروب
ليك تتناسب مع البيئة املدنية وليك متتد إيل مؤسسات الضيافة ،حيث سيساعد ذلك عىل الحفاظ عيل الكثري من األرواح .وتعمل رشكة ريد
سرتايب™ عيل جلب كل هذا إليك.

ما هو املتاح ملنظمتي؟
حل ملعالجة الفجوة املوجودة حاليًا
إن رشكة ريد سرتايب™ ،تعترب هي الرائدة عامليًا يف مجال الطب امليداين ،و تفخر بأن تكون أول من يقدم ً
يف مؤسسات الفنادق:
أ .الدورة التدريبية األساسية يف الحفاظ عيل الحياة يف حال إطالق النار الحي يف الفنادق HAS-LC Basic :يكون ُموجهاً لكل
أفراد الفندق ويستمر ليوم واحد فقط .وسوف يكون كل الحارضين قادرين عىل فهم أساسيات رعاية الضحايا والقيام باملهارات
البسيطة األساسية الالزمة للحفاظ عيل األرواح .و تقوم رشكة ريد سرتايب™ بكل تلك التدريبات وذلك من خالل أفرادها العسكريني
السابقني الذين لديهم تاريخ سابق بالقيام مبثل تلك التدريبات.
ب .الدورة التدريبية املتقدة يف الحفاظ عيل الحياة يف حال إطالق النار الحي يف الفنادق HAS-LC Advanced :إن املبادئ
خصيصا للقدرات الكامنة وصفات كل منظمة عيل حدى مع الحفاظ عيل املباديء
التوجيهية لشهادة ريد سرتايب™ املعتمدة ُمصممة
ً
خصيصا للرتكيز عىل موظفي األمن وكذلك موظفي الفندق
التوجيهية من وزارة األمن الداخيل للمدنيني لرعاية املصابني .وهي ُمصممة
ً
الرئيسيني وتستمر تلك الدورة ملدة يومني .ويتم تقديم جميع التدريبات من قبل ريد سرتايب™ وفقًا للقواعد العسكرية الدقيقة ويتم
تقدميها من خالل أفراد من القوات الخاصة أصحاب خربات سابقة يف التدريب الطبي امليداين.

أين تتم الدورة التدريبية؟
كل التدريبات سوف تتم يف موقعك الخاص وذلك كمحاولة لتقليل تعطيل عمليات الفندق .إن الهدف من الدورة التدريبية هو السامح
ألصحاب الفنادق واإلدارة أن يكونوا قادرين عىل إنجاز ما ييل:
 .1املعرفة الالزمة لتفعيل نظام اإلستجابة يف حاالت الطواريء.
 .2دورة متقدمة  -الحفاظ عيل الحياة يف حاالت إطالق النار عيل الفنادق بشهادة من رشكة ريد سرتايب™ لكل موظفي
اإلستقبال بالفندق
 .3دورة متقدمة  -الحفاظ عيل الحياة يف حاالت إطالق النار عيل الفنادق بشهادة من رشكة ريد اسرتايب™ لكل موظفي األمن
 .4دورة أساسية  -الحفاظ عيل الحياة يف حاالت إطالق النار عيل الفنادق لكل العاملني بالفندق
 .5يجب وضع مجموعة ريد سرتايب™ “للسيطرة عيل النزيف” يف مواقع مهمة (مثل أجهزة عالج رجفان القلب الخارجي اآليل
والتي تعمل عيل الحفاظ عيل األرواح وذلك عند توقف عضلة القلب) للسامح لسهولة اإلستجابة الفورية لوقف النزف .إن محتوى
مجموعة السيطرة عيل النزيف يكون ُمشابه لتلك التي يحملها امل ُسعفني امليدانيني يف مناطق الحروب (عاصبات ،مواد إيقاف
النزيف  ..الخ) والتي أثبتت فعاليتها يف الحفاظ عيل األرواح.
 .6بروتوكوالت اإلجالء الرسيع للموظفني امل ُصابني.
 .7الحفاظ عيل األرواح

كيف تسري تلك العملية؟
 .1تقييم الربوتوكوالت الحالية ،و أفراد األمن ،و العمليات الفندقية املختلفة والتي تُتخذ كاستجابة طبية لإلصابات الجامعية
وسيناريوهات إطالق النار الحي.
 .2وضع جدول للموظفني املناسبني يف مجموعات زمنية وذلك بصورة دورية وذلك لتجنب تعطيل األعامل الفندقية واستكامل
حصولهم عيل شهادة سلسة.
 .3تقييم مواقع مجموعات ريد سرتايب™ للسيطرة عيل النزيف ،وكذلك أدوات اإلسعافات األولية وإعاد وضع املعدات الهامة يف
عمليات اإلسعاف لتكون يف مواقع مهمة.
 .4توفري مدرب فرق للعمل من ريد سرتايب™ (عند الطلب) سواء دوام كامل أو دوام جزيئ يف املوقع وذلك الستكامل الشهادات
املعتمدة للمنظامت الكربى.

امللخص:

إن رشكة ريد سرتايب™ األوىل يف مجال تقديم الرعاية الطبية،
تعمل عيل تقديم الحلول للفنادق وأماكن الضيافة .كن أول
املستعدين حقًا ألي سيناريو ممكن وكن لديك القدرة عىل
إنقاذ األرواح بشكل أفضل وبصورة مستقلة ،بغض النظر
عن الظروف املوجودة .لقد أظهر التاريخ أن املخربني الذين
الحي سوف يقومون بتلك األفعال أيًا
يقومون بإطالق النار ّ
كانت التدابري األمنية الصارمة التي يتم اتخاذها وذلك ألن
سلوكهم دامئًا ما يكون غري ُمتوقع .عىل النقيض من ذلك ،فإن
إنقاذ األرواح ليس كذلك.
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