דף הכנה למשתתף בתרגיל אר"ן בתפקיד:

נפגע מדומה
הנכם עומדים להשתתף בתרגיל בו ידומה מצב של אר"ן עם
נפגעים ריאליסטיים ודינמיים באופן שמדמה מציאות ברמה גבוהה.
תודה על נכונותכם להשתתף כנפג"מים (נפגעים מדומים) לצוותי רפואה ,הצלה וחירום.

התרחיש בתרגיל זה מדמה מתאר של רעידת אדמה.
שימו לב :תרומתכם לתרגיל חשובה לאין ערוך .בתרגילים מאת סימדיק טראומה לא מדובר בהלבשות ,איפור ואפקטים
בלבד .התרגיל נבנה באופן מדמה מציאות ברמה גבוהה מכל הבחינות ,ולכל 'נפגע' יש תרחיש דינמי שמותאם
לפציעות שהוא מדמה.

תפקידכם בהדמיית ההתנהגות המתאימה במהלך התרחיש הוא רכיב חיוני בריאליזם של התרגיל וביעילותו.
הפציעות נבחרו על ידי מנהל התרגיל בארגונכם והם מותאמים לתרחיש המתוכנן לתרגיל.

איך זה עובד?
לפני התרגיל
ביום התרגיל תגיעו לנקודת האיסוף בשעה ובזמן שנקבעו .חשוב להגיע בזמן .בנקודה זו תקבלו ערכת נפג"מ אישית,
אריזה סגורה עם האפקטים הנדרשים לדמות את התפקיד.
כל ערכה מסומנת במספר – שים לב למספר הנפג"מ שלך שמופיע על הערכה ועל הצמיד.
ערכה סטנדרטית כוללת:

אפקט להלבשה מהירה – חולצה ,מכנס או אפקט מולבש אחר שבו מוטמעות פציעות ריאליסטיות
מסיליקון להשגה מיידית של האפקט .הלבשת האפקט פשוטה ,קלה ומהירה.
בחלק מהערכות קיימים אפקטים נלווים נוספים כפי שנדרש להדמיית הפציעה.

צמיד סימנים חיוניים חד-פעמי.
צמיד זה מולבש על פרק כף היד.

דף הנחיות ללבישת האפקט עם קישור לדף מידע אישי לנפג"מ הכולל הנחיות כיצד עליך
להתמקם ולהתנהג במהלך התרגיל על מנת לדמות את 'פציעתך' באופן דינמי וריאליסטי.
נא להגיע עם אפליקצייה לסריקת קוד .QR

בזמן לבישת האפקט תוכלו להניח את הבגדים שלכם בסל הייעודי לפי מספרכם ומשם תאספו את הציוד בסיום
התרגיל .לאחר מכן תלבשו את צמיד הסימנים החיוניים ולאחריו תופנו תופנו לעמדת הוספת איפור אפקטים להוספת
אפקטים נקודתיים באיפור לפי הצורך.
אם פציעתכם מתחברת למנגנון דימום פעיל – תקבלו תיק קטן עם המנגנון והנחיות להפעלתו הפשוטה באזור
ההלבשה או בשטח קיום התרגיל.
כחלק מההתארגנות תקבלו מצוות סימדיק טראומה דגשים ספציפיים לתרגיל זה.
לאחר ההתארגנות – נעבור לאזור התרגיל .צוות התרגיל יסייע לכם להתמקם באתר .שימו לב להנחיות האישיות
שקיבלתם לגבי תנוחה ,התנהגות ,מידע שעליכם לתת למטפלים ועוד כפי שמופיע בדף המידע האישי לנפג"מ.

בזמן התרגיל
עם התחלת התרגיל ,התנהגו בהתאם להנחיות שמופיעות בדף המידע האישי לנפג"מ.
זיכרו :משחק ריאליסטי הוא חלק חיוני בתרגיל יעיל ומלמד!

שימו לב :אין לאפשר למטפלים לגזור את בגדי האפקטים!!
הטיפול יתבצע באופן מתודי מעל לפציעות/לבגדים עצמם.

לאחר התרגיל
לאחר התרגיל יש להגיע לנקודת האיסוף ,שם תלבשו את בגדיכם ותוכלו להסיר איפור אפקטים.
יש להחזיר את כל ציוד הסימולציה והאביזרים הנלווים לנציג סימדיק טראומה במקום.
סיכום התרגיל יתבצע עם מנהל התרגיל בארגונכם.

ו—זהו! חוזרים לשגרה.

הצוות המקצועי מלווה אתכם משלב ההתארגנות ועד לסיום
התרגיל ועומד לשירותכם לכל צורך שעולה.
אנו מאחלים שהידע שלנו יישאר תמיד בגדר ידע עיוני בלבד -
ושלא נזדקק.
בהצלחה!!
צוות סימדיק טראומה

