بيان صحفي

نقاط تجمع الطوارئ الرقمية ميكنها إنقاذ الناس

برلني ،أملانيا  08-10-2018ميكن ألنظمة العنونة الرقمية إنقاذ الناس .وقد ث ُبت هذا يف اختبار عميل أجرته جمعية «نوتفال زامل
بونكته داخ ج.م» بالتعاون مع املطافئ التابعة إلحدى بلديات سكسونيا السفىل.

يف الس ــيناريو الث ــاين ال ــذي اس ـتُخدم في ــه نظ ــام العنون ــة الرقمي ــة يف ح ــاالت الط ــورائ ،وصل ــت
مكامل ــة الط ــوارئ يف مت ــام الس ــاعة  33:21إىل مرك ــز التحك ــم املخت ــص ،وبع ــد أربع ــة دقائ ــق
خرج ــت س ــيارة اإلنق ــاذ .وبع ــد ع ــر دقائ ــق أخ ــرى ،وص ــل أف ـراد اإلنق ــاذ إىل املص ــاب ،ال ــذي
كان ع ــى بُع ــد  150م ـرًا تقري ًب ــا م ــن نقط ــة تجم ــع الط ــوارئ « ،»JE103ومتكن ــت م ــن
إنق ــاذه بنج ــاح.
تحق ــق تق ــدم كب ــر يف مس ــألة توف ــر الوق ــت ،وال س ــيام يف املناط ــق الريفي ــة ،حي ــث ن ــاد ًرا
م ــا يت ــم تج ــاوز مهل ــة املس ــاعدة املطلوب ــة قانونً ــا ،والت ــي تبل ــغ  51دقيق ــة .وبالنس ــبة مل ــا
يس ــمى بـ»الس ــاعة الذهبي ــة لإلنق ــاذ» ،وه ــي اإلط ــار الزمن ــي ال ــازم بع ــد وق ــوع ح ــادث ،ف ــإن
نق ــاط تجم ــع الط ــوارئ متث ــل تقد ًم ــا مه ـ ًـا للوجس ــتيات اإلنق ــاذ ،وذل ــك وف ًق ــا مل ــا رصح ب ــه
مارت ــن أول ،رئي ــس مطاف ــئ بلدي ــة جيس ــتبورج املتكامل ــة .ك ــا أن طبي ــب القل ــب توم ــاس
فويجتلينـــدر مـــن مؤسســـة دويتشـــن هريتـــس شـــتيفتونج ألمـــراض القلـــب ،مقتنـــع أيضً ـــا

خضع ــت إمكاني ــة االرتق ــاء مبس ــتوى اإلنق ــاذ يف ح ــاالت الط ــوارئ مبناط ــق التن ــزه ،ب ــد ًءا م ــن
اإلنـــذار حتـــى الوصـــول مبســـاعدة تكنولوجيـــا الرقمنـــة ،الختبـــار دقيـــق عـــى يـــد مطافـــئ
بلدي ــة جيس ــتبورج املتكامل ــة وجمعي ــة نوتف ــال زام ــل بونكت ــه داخ ج.م يف م ــروع تجريب ــي.
وأوضــح أندريــاس فوتســكه ،التابــع للعالقــات العامــة للجمعيــة قائـ ًـا« :مــا زال يســود اعتقــاد
خاطــئ بــن رشيحــة كبــرة مــن الســكان بأنــه يف حالــة الطــوارئ ميكــن ألف ـراد اإلنقــاذ تحديــد
موق ــع الهات ــف ،وبالت ــايل تحدي ــد موق ــع املتص ــل .ولك ــن الح ــال لي ــس كذل ــك .ف ــإذا افرتضن ــا
من ــح ترصي ــح قان ــوين بتحدي ــد املوق ــع ،فس ــوف يس ــتغرق األم ــر  54دقيق ــة للحص ــول ع ــى
اإلحداثي ــات الجغرافي ــة م ــن موف ــر الخدم ــة املعن ــي .والت ــي يصع ــب اس ــتخدمها نظ ـ ًرا لطوله ــا.
وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،ف ــإن تعي ــن االتج ــاه يف املناط ــق الريفي ــة حاليً ــا غ ــر دقي ــق ،ش ــأنه ش ــأن
وص ــف الش ــخص املس ــتغيث نفس ــه».
وتســـعى الجمعيـــة ،التـــي يعمـــل معظـــم أعضائهـــا ضمـــن أفـــراد اإلنقـــاذ والطـــوارئ ،إىل
اس ــتخدام م ــا يس ــمى نق ــاط تجم ــع الط ــوارئ ،الت ــي ميك ــن تس ــجيلها برسع ــة وس ــهولة يف
نظـــام عنونـــة رقميـــة ،كـــا ينتقـــل أفـــراد اإلنقـــاذ بثقـــة ودقـــة إىل املواقـــع النائيـــة.
وله ــذا الغ ــرضُ ،وض ــع س ــيناريوهان متناقض ــان لتدري ــب إنق ــاذ واقع ــي  -أحده ــا باس ــتخدام
نظ ــام العنون ــة الرقمي ــة واآلخ ــر م ــن دون ــه  -يف حديق ــة لونيبورج ــر هاي ــد الطبيعي ــة بالتع ــاون
م ــع املطاف ــئ املتطوع ــة التابع ــة لبلدي ــة جيس ــتبورج املتكامل ــة.

Thore Meiferts and Andreas Wutzke of Notfallsammelpunkte
DACH e.V., Christian Alber Dep. Municipality Fire Chief and
Martin Ohl, Commune Master Samtgemeinde Jesteburg

وصل ــت مكامل ــة الط ــوارئ األوىل ،الت ــي م ــن املف ــرض أنه ــا م ــن ش ــخص مص ــاب بنوب ــة قلبي ــة،
إىل مرك ــز التحك ــم ع ــر رق ــم الط ــوارئ  211يف مت ــام الس ــاعة  .84.01ويف مت ــام الس ــاعة 65:01
متك ــن أفــراد اإلنق ــاذ م ــن املغ ــادرة ،بع ــد أن ح ــاول مرك ــز التحك ــم تحدي ــد املوق ــع التقريب ــي
اســـتنادًا إىل األوصـــاف التـــي قدمهـــا املصـــاب .وبعـــد عـــر دقائـــق ،كان أفـــراد اإلنقـــاذ يف
املوقــع ،ولكــن -يف الواقــع -تعــذر عليهــم العثــور عــى مــكان الشــخص املصــاب .وبعــد ســاعة
واح ــدة ،أُنهي ــت عملي ــة البح ــث دون ج ــدوى.
ويف حال ــة الط ــوارئ الحقيقي ــة ،يج ــري اس ــتخدام مروحي ــات م ــزودة بكامــرا تصوي ــر حراري ــة
وف ــرق بح ــث تنطل ــق م ــن ه ــذه النقط ــة.

1st scenario: After 20 minutes, the teams were
split by a map

1st scenario: Search teams in the hiking region
only one kilometer away from the rescue area

2nd scenario: Call accepted in the control center
Jesteburg

2nd scenario: Location is displayed directly via
digitized address

2nd scenario: Operations management checks
access routes via panorama function

– 2nd scenario: 14 minutes after emergency call
rescue vehicle arrived emergency collection point

2nd scenario: Care of the injured person about
150 metres behind emergency collection point

– Shield emergency collecting point JE103 (JE
describes the responsible guard – in this case: fire
department Jesteburg

Rescue Team of Exercise (Samtgemeinde Jesteburg) and Representatives of Notfallsammelpunkte e.V.

بفائ ــدة نق ــاط تجم ــع الط ــوارئ« :يف ح ــاالت النوب ــات القلبي ــة والس ــكتات الدماغي ــة ،تس ــهم كل دقيق ــة نوفره ــا يف إنق ــاذ روح .ويف
الحال ــة األوىل ،ب ــدا يف املوق ــف املب ــديئ للش ــخص املص ــاب بقص ــور ح ــاد يف القل ــب ،أن املري ــض مل تكت ــب ل ــه النج ــاة .أم ــا يف الج ــزء
الث ــاين م ــن التدري ــب ،فس ــنحت للمري ــض فرص ــة التغل ــب ع ــى النوب ــة القلبي ــة دون أن يتع ــرض ل ــرر نو ًع ــا م ــا ،وذل ــك بفض ــل
مس ــارات اله ــروب العاجل ــة».
النظام الكامن وراء نقاط تجمع الطوارئ
يُطل ــق ع ــى النظ ــام الكام ــن وراء نق ــاط تجم ــع الط ــوارئ الرقمي ــة ،اس ــم رم ــز س ــيتو (( )CitoCodeبالالتني ــة الك ــود الرسي ــع)،
حي ــث يح ــول اإلحداثي ــات الجغرافي ــة للموق ــع إىل تركيب ــة منطقي ــة قص ــرة مكون ــة م ــن أح ــرف وأرق ــام .وبع ــد إدخ ــال ه ــذه
الرتكيب ــة ،يُع ــرض املوق ــع بدق ــة يف نظ ــام تحدي ــد املواق ــع ،بجان ــب وص ــف مث ــايل التجاه ــات الطري ــق ،ع ــاوة ع ــى ص ــورة بزاوي ــة
 360درج ــة ملوق ــع العملي ــة أيضً ــا .وتتي ــح ه ــذه األخ ــرة لف ــرق الط ــوارئ ،تقدي ــر املركب ــات الت ــي بوس ــعها أص ـ ًـا الوص ــول إىل
موق ــع العملي ــة.
ويتمث ــل ه ــدف الجمعي ــة يف تقص ــر املس ــافة القص ــوى إىل مواق ــع اإلنق ــاذ تل ــك إىل  500م ــر .وخ ــال الس ــنوات املقبل ــة ،م ــن
املق ــرر إنش ــاء أك ــر م ــن  5000نقط ــة تجم ــع ط ــوارئ مث ــل ه ــذه ،وس ــوف تت ــاح ه ــذه البيان ــات للبلدي ــات وأفــراد اإلنق ــاذ
مجانً ــا.

