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انجمنی برای تکنسین های 
سراسر ایران

جایگاه و نقش انجمن صنفی فوریت های 
پزشکی ایران در ارتقای اورژانس پیش 

بیمارستانی چیست؟! 

اورژانس، کانکس، جان 
انسان ها...!

پایگاه های اورژانس تهران گزارشی از وضعیت نابسامان ساختمان 

صفحات 6و7 صفحه 9

بســیار  حــوادث  شــاهد  گذشــته  ســال  پنــج  در 
تلــخ و تأســف بــاری در حــوزه فوریت هــای پزشــکی 
بوده ایــم. ســقوط بالگــرد اورژانــس مشــهد در آبان مــاه 
ســقوط  زاده،  مهــدی  شــهید  شــدن  آســمانی   ،91
ــوادی و  ــهیدان ج ــروج ش ــارس، ع ــس ف ــرد اورژان بالگ
قائــدی، آخریــن مــورد آن نیــز ســقوط بالگــرد اورژانــس 
مازنــدران و پیوســتن زنده یادمصطفــی صادقــی بــه 
خیــل شــهدا... هرکــدام از ایــن ســوانح و رویدادهــا 
بــه  تنهایــی قابلیــت تبدیل شــدن بــه یــک اثــر مانــدگار 
ــی  ــتند تلویزیون ــاب و مس ــه کت ــت. تهی ــری را داراس هن
ــنواره  ــام جش ــهید بالگرد،انج ــار ش ــه چه از زندگی نام
صنفــی و ســازمانی بانــام و یــاد ایــن شــهیدان، برگزاری 
یادمــان و مراســمات یادبــود در سراســر کشــور،برگزاری 
ــدگان  ــه برن ــه تندیــس شــهدا ب مســابقات علمــی، هدی
ایــن مســابقات و... کارهایــی اســت کــه مــی تــوان 
ایــن  بیشــتر  اثرگــذاری  و  نگاه داشــتن  زنــده  بــرای 

ــام داد. ــتانی انج ــش بیمارس ــس پی ــهدا در اورژان ش
امــا ســؤالی کــه بایــد پرســیده شــود ایــن اســت کــه 
در پنــج ســال گذشــته روابــط عمومی هــای مراکــز 
ــاد  ــام وی ــتر ن ــذاری بیش ــرای اثرگ ــوادث ب ــت ح مدیری
ــی  ــًا کارهای ــد؟ قطع ــام داده ان ــی انج ــهدا چه کارهای ش
ــا مشــهود اســت  ــه ام به صــورت پراکنــده صــورت گرفت

ــت.  ــوده اس ــی نب ــا کاف ــه این ه ک
ــم و  ــیار مه ــش بس ــز نق ــای مراک ــی ه ــط عموم رواب
حیاتــی در معرفــی عملکــرد و شناســاندن خدمــات 
ــا  ــتی ب ــه بایس ــد ک ــه دارن ــردم و جامع ــه م ــس ب اورژان
برنامــه ریــزی اصولــی در ایــن مســیر حرکــت کــرد. الزم 
ــای  ــه  معن ــوزه ب ــن ح ــه ای ــاد ب ــه انتق ــت ک ــر اس به ذک
روابــط  فعلــی  مدیــران  شــخصی  عملکــرد  ضعــف 
عمومی هــای اورژانــس نیســت. مشــکل اصلــی درایــن 
ــدارد.  ــته کاری ن ــه و گذش ــوزه، عقب ــن ح ــه ای ــت ک اس
نیــز  اورژانــس  عمومی هــای  روابــط  فعلــی  مدیــران 
ــی  ــزات اداری و تخصص ــات و تجهی ــود امکان ــر نب درگی
ــه دنبــال  ــا ایــن وجــود اگــر نخواهیــم ب الزم هســتند. ب
مقصــر بگردیــم؛ الزم اســت کــه آینــده کاری روابــط 

عمومی هــا طبــق برنامــه تغییــر اساســی کنــد.

ــگاه  ــی دانش ــو هیئت علم ــدار عض ــی پری ــر مصطف دکت
علــوم پزشــکی اهــواز بــوده و پیش تــر مســئولیت هایی 
ازجملــه معــاون اجرایــی و پشــتیبانی ســازمان تــدارکات 
ســازمان  مالــی  اداری  معــاون  و  هالل احمــر  جمعیــت 
انتقــال خــون را عهــده دار بــوده اســت. پریــدار طــی حکمــی 
در اردیبهشــت ماه 1394 از ســوی دکتــر صدرالســادات، 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت، به ســمت 
ــد. در  ــوب ش ــی منص ــتیانی و رفاه ــات پش ــرکل خدم مدی
ایــن شــماره از نشــریه بــر آن شــدیم تــا در خصــوص مســائل 
رفاهــی در اورژانــس بیش بیمارســتانی بــا دکتــر پریــدار 

ــیم. ــته باش ــتانه داش ــی دوس گفتگوی
»یک یک پنــج«: آیــا وزارت بهداشــت برنامــه مــدون و 
ــس  ــای اورژان ــی پایگاه ه ــائل رفاه ــت مس ــخصی جه مش

دارد؟ پیش بیمارســتانی 
و  مهم تریــن  از  یکــی  پزشــکی  فوریت هــای  پریــدار: 
بــه  اســت.  بهداشــت  وزارت  بخش هــای  حســاس ترین 
ــتانی الزم  ــس پیش بیمارس ــاالی اورژان ــیت ب ــل حساس دلی
ــوارد  ــایر م ــی و س ــای فیزیک ــات و فض ــورد امکان ــت در م اس
ــن بخــش صــورت بگیــرد. وزارت  ــه ای ــژه ای ب الزم، توجــه وی
بهداشــت بعــد از پرســنلی، دومیــن وزارت خانــه بزرگ کشــور 
اســت کــه تعــداد 430 هــزار نیــروی انســانی در این سیســتم 
مشــغول اند امــا متأســفانه در بعــد مســائل رفاهــی بــا توجــه 
نگرفته انــد.  قــرار  موردتوجــه  ارائه شــده؛  خدمــات  بــه 
معمــواًل دیگــر دســتگاه های کشــور بــه دلیــل اینکــه در 
ســال های گذشــته بــه مســئله رفــاه کارکنــان توجــه ویــژه ای 
داشــته اند از امکانــات بهتــری برخوردارنــد. مــا در مــورد 
ــی  ــر اقدامات ــالیان اخی ــان در س ــه کارکن ــی ب ــات رفاه خدم
را شــروع کرده ایــم و طرح هایــی هــم داشــته ایم کــه در 
دانشــگاه ها بــه تصویــب رســیده اســت البتــه بایــد بــه ایــن 
نکتــه توجــه داشــت کــه دانشــگاه ها مطابــق قانــون عمــل 
می کننــد. در واقــع دانشــگاه ها، دســتگاه های اجرایــی 
ــود  ــه ارکان خ ــکا ب ــا ات ــه ب ــوند ک ــوب می ش ــتقل محس مس
تصمیم گیــری و اجــرا می کننــد. بــرای اورژانــس به طــور 
صورت جلســه  در  و  داریــم  مدنظــر  برنامه هایــی  اخــص 
ــت.  ــده اس ــالغ ش ــگاه ها اب ــه دانش ــتاد، ب ــورای ورزش س ش
معمــواًل یکــی از مواردی کــه نیروهــای اورژانس را مســتهلک 
می کنــد؛ زمــان طوالنــی اســت کــه آن هــا درگیــر عملیــات 
ــا  ــادی از پایگاه ه ــداد زی ــون تع ــتند چ ــغلی و کاری هس ش
در مســیر جاده هــا قــرار دارنــد. تکنســین های اورژانــس 
ــا بــه  به طــور معمــول 24 ســاعت شــیفت جــاده ای دارنــد ت
مصدومیــن حــوادث خدمت رســانی داشــته باشــند بنابرایــن 

ــر ... ــن قش ــرای ای ــی ب ــت های ورزش ــت پیوس الزم اس
ادامه درصفحه 8 ...
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رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

بعدازظهــر  دقیقــه   50 و   2 ســاعت 
چهارشــنبه 14 آذرمــاه ســال 1352 
بــود کــه ســقف ســالن انتظار فــرودگاه 
مهرآبــاد فروریخــت و طــی آن 16 نفــر 
کشــته و 11 تــن مجــروح شــدند. ایــن 
ــه دلیــل انعــکاس وســیع در  ــه ب حادث
آن  خارجــی  و  داخلــی  رســانه های 
ســال، در ردیــف یکــی از تلخ تریــن 
ــید و  ــت رس ــه ثب ــورمان ب ــع کش وقای
ایــن در حالــی بــود کــه هیــچ سیســتم 
بــرای  شــده ای  طراحــی  قبــل  از 
کمــک و انتقــال بــه مجروحیــن در 
این گونــه حــوادث ناگهانــی وجــود 
نداشــت و مصدومیــن ایــن حادثــه 
بــه وســیله ماشــین های شــخصی و 
بــا کمــک ســربازان بــه بیمارســتان 

ــدند. ــل ش منتق
 بعــد از ایــن حادثــه بــود کــه سیســتم 
بــا  کشــور  پزشــکی  فوریت هــای 
عنــوان اورژانس ۱۱۵ تأســیس و ایران 
ــده  ــوان چهارمیــن کشــور دارن ــه عن ب
ــتانی  ــس پیش بیمارس ــات اورژان خدم
ایــن  در جهــان شــناخته شــد کــه 

ــود. ــزرگ ب ــاری ب ــود افتخ خ

ــتانی  ــس پیش بیمارس ــًا اورژان و نهایت
 1354 شــهریورماه   26 در  ایــران 
بــا  و  تأســیس  تهــران  شــهر  در 
 123 شــماره  بــا  و  آمبوالنــس  دو 
پیــروزی  بــا  کــرد.  کار  بــه  شــروع 
حکومــت  تشــکیل  و  انقــالب 
ــس  ــد اورژان ــالمی، رش ــوری اس جمه
پیش بیمارســتانی ســرعت بیشــتری 
بــه خــود گرفــت و شــماره تلفــن 115 
شــد. داده  اختصــاص  آن  بــه  نیــز 

ــا وقــوع جنــگ تحمیلــی، اورژانــس  ب
کشــور بــرای کمــک بــه مجروحیــن بــه 
میدان هــای نبــرد شــتافت و توانســت 
نقــش مهمــی را در انتقــال مجروحــان 
جنــگ ایفــا کنــد. شــهید علی عبــاس 
شــفاعت،  جمــال  شــهید  هراتــی، 
ــهید  ــان، ش ــید جالل هادی ــهید س ش
حاجیان فروشــانی،  محمدعلــی 
داوری،  غالم حســین  شــهید 
و شــهید  شــهید شــاهپور طلوعــی 
جملــه  از  برهانیان قنــاد  خلیــل 
راه  در  کــه  بودنــد  تکنســین هایی 

میهــن بــه شــهادت رســیدند.
اکنــون 41 ســال از تأســیس اورژانــس 

 )115 )اورژانــس  پیش بیمارســتانی 
ایــران  اورژانــس  حــاال  می گــذرد. 
 57 آمبوالنــس،  3500 دســتگاه  بــا 
ــس  ــس، 40 موتورالن ــوس آمبوالن اتوب
در 2190 پایــگاه شــهری و جــاده ای، 
پایــگاه   2 و  هوایــی  پایــگاه   20
دریایــی، مشــغول بــه خدمــت اســت. 
زیــادی  راه  هنــوز  اســت  بدیهــی 
ایــده آل  ســطح  بــه  رســیدن  تــا 
ــز  ــد مراک ــه نمان ــت؛ ناگفت ــده اس مان
اورژانــس بــا همیــن امکانــات کــم هــم 
را  ارزنــده ای  خدمــات  توانســته اند 

ــد. ــه دهن ارائ
28 شــهریورماه روزی بــه یــاد مادنــی 

ــی ها ــرای اورژانس ب
ســاله  هــر  کــه  هســت  مرســوم 
بــه  آغــاز  مناســبت  بــه  جشــنی 
پیش بیمارســتانی  اورژانــس  کار 
ــال  ــن امس ــه جش ــود. البت ــه ش گرفت
کمــی بــا ســال های قبــل متفــاوت 
برنامــه  اولیــن  جشــن  ایــن  بــود؛ 
رســمی و سراســری ریاســت جدیــد 
و  بــود  کولیونــد  پیرحســین  دکتــر 
خروجــی  تــا  بودنــد  منتظــر  همــه 

پــر  امســال  جشــن  ببیننــد.  را  آن 
و  خــوب  وعده هــای  و  اتفاقــات  از 
امیــدوار کننــده بــود کــه در ادامــه بــه 

می پردازیــم. آن هــا 
ــیس  ــالگی تأس ــن 41 س ــم جش مراس
 28 پیش بیمارســتانی  اورژانــس 
ســالن  در   95 ســال  شــهریورماه 
رازی  بین المللــی  همایش هــای 
تهــران و بــا حضور مســئولین و جمعی 
پزشــکی  فوریت هــای  پرســنل  از 
سراســر کشــور برگــزار گردیــد. در ایــن 
ــه  ــرم از جمل ــئولین محت ــم مس مراس
وزیــر  قائم مقــام  حریرچــی  دکتــر 
معــاون  آقاجانــی  بهداشــت، دکتــر 
دکتــر  بهداشــت،  وزارت  درمــان 
کولیونــد ریاســت محتــرم اورژانــس 
ریاســت  قادری فــر  آقــای  و  کشــور 
ــران  ــکی ای ــای پزش ــن فوریت ه انجم

بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد.
لــزوم  بــر  بهداشــت  وزیــر  تأکیــد 
تشــکیل ســازمان اورژانــس در برنامــه 

ششــم
ادامه درصفحه 11 ...

41 سال خدمت بی منت   گفتگوسخن مدیر مسئول
پیوست های ورزشی برای تکنسین های روایتی از چگونگی تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی و دستاوردهای آن در چهل ویک سال پس از آن

اورژانس در راه است

مدیرکل خدمات پشتیبانی وزارت بهداشت:

لــزوم تقـــویت  واحـــدهای 
روابط عمومی

خداحافظ ای ناجی آسمانی...
 شهید مصطفی صادقی، چهارمین شهید اورژانس هوایی در سانحه سقوط بالگرد مازندران
  به عروج شهادت دست یافت
صفحه 3
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1- سخن اول:
رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم  

پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی...
بــا ســام / نظــر بــه اهمیــت و حساســیت امــور در حــوزه 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی و بــا عنایــت بــه دریافــت 
ــز و  ــران مراک ــب مدی ــزل و نص ــی، ع ــر جابجای ــی ب ــاتی مبن گزارش
بــروز برخــی ناهماهنگی هــا کــه منتــج بــه آســیب پذیری نظــام 
ســامت کشــور می گــردد؛ الزم اســت هرگونــه عــزل، نصــب و 
ادامــه فعالیــت روؤســای مراکــز فوریت هــای پزشــکی بــا مشــورت و 
موافقــت سرپرســت محتــرم مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــر ــرد. دکتــر ســید حســن هاشــمی/ وزی پزشــکی کشــور صــورت پذی

متــن فــوق، نامــه وزیــر محتــرم بهداشــت، دکتــر ســید حســن 
هاشــمی بــه رؤســای دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور اســت 
کــه در تاریــخ 16 شــهریورماه 95 ارسال شــد. تصمیمــی کــه شــاید بتوان 
ــه یــک ســازمان قــوی و  ــرای تبدیل شــدن اورژانــس ب گفــت قــدم اول ب
ــی  ــادی دارد و البتــه مخالفان چابــک اســت؛ ســازمانی کــه موافقــان زی
ــی  ــازوی اساس ــت دو ب ــر مدیری ــد. در ام ــود می بین ــل خ ــز در مقاب را نی
و حیاتــی وجــود دارد کــه در صــورت حــذف هرکــدام از آن هــا تــوان 
مدیریتــی تقلیــل خواهــد یافت.مــورد اول اعتبــارات مالــی و مــورد دوم 

ــد. ــانی می باش ــروی انس ــب نی ــزل و نص ــری در ع ــدرت تصمیم گی ق
اورژانــس  ریاســت  بــه  وزیــر  نامــه  به موجــب  کــه  اختیــاری 
اورژانــس  ارتقــاء  و  رشــد  باعــث  قطعــًا  اســت  سپرده شــده  کشــور 
پیش بیمارســتانی خواهــد شــد. اینکــه عــزل و نصــب رؤســای اورژانــس 
شهرســتان ها توســط یــک شــخص واحــد و در رأس امــور انجــام شــود؛ 
ــود.  ــد ب ــور خواه ــن ام ــامان گرفت ــی و سروس ــدت فرمانده ــب وح موج
ماهیــت و ذات خدمــات اورژانــس پیش  بیمارســتانی بــه گونــه ای اســت 
کــه مدیریــت منطقــه ای و دانشــگاهی از پــس اداره آن بر نمی آیــد و 
ایــن مســئله بارهــا و بارهــا در بازدیدهــا، بازرســی ها و گزارشــات رســیده 
اورژانــس  اداره  در  کــه  اســت  اســت. الزم  اثبات شــده  از مشــکالت 
پیش بیمارســتانی، مدیریتــی واحــد و مقتــدر تصمیم گیرنــده باشــد. 
ــی، لبــاس  مــواردی از قبیــل جابجایــی ســریع نیروهــا در مواقــع بحران
واحــد، آمبوالنــس واحــد، تجهیــزات واحــد، شــرح وظایــف واحــد 

کشــوری و... مدیریــت و نگاهــی یکپارچــه را می طلبــد.
هم ســویی رؤســای مراکــز مدیریــت حــوادث شهرســتان ها بــا رئیــس 
مرکــز اورژانــس کشــور باعــث رشــد ســریع تر اورژانــس پیش بیمارســتانی 
ــه در  ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــا ش ــئله م ــن مس ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــد ب خواه
شهرســتان  فوریت هــای  مســئول  درمــان،  و  بهداشــت  شــبکه های 
توســط رئیــس شــبکه انتخــاب می شــود. ایــن مســئله نیــز خــود 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــی را ایج ــای فراوان ــه تنش ه ــت ک ــزرگ اس ــکلی ب مش
ماهیــت نامــه وزیــر بــه گونــه ای اســت کــه ایــن امــکان را بــه رئیــس مرکــز 
ــای  ــئول فوریت ه ــب مس ــزل و نص ــه در ع ــد ک ــتان می ده ــوادث اس ح

شهرســتان ها ورود کنــد.
در واقــع نامــه فــوق، دوالیــه مدیریتــی را شــامل خواهد شــد؛ الیــه اول 
امــکان عــزل و نصــب رؤســای مراکــز اســتان )مراکــز حــوادث( توســط 
رئیــس اورژانــس کشــور و الیــه دوم امــکان ورود رئیــس اورژانــس اســتان 
ــان  ــا اطمین ــه. ب ــتان های تابع ــای شهرس ــئول فوریت ه ــاب مس در انتخ
کامــل می توانــم بگویــم کــه الیــه دوم مهم تــر و اساســی تر اســت زیــرا کــه 
اغلــب مشــکالت 115 در شهرســتان هایی اســت کــه تحــت شــبکه های 
بهداشــت و درمــان اداره می شــوند و کمتریــن مشــکالت در مراکــز 
ــن  ــتند. بنابرای ــگاه هس ــر دانش ــر نظ ــتقیم زی ــه مس ــت ک ــی اس حوادث
ــوادث در  ــز ح ــای مراک ــه، رؤس ــن نام ــب ای ــه به موج ــی رود ک ــار م انتظ
ــد. ــژه ورود نماین ــور وی ــتان ها به ط ــای شهرس ــئول فوریت ه ــاب مس انتخ
در تبدیــل اورژانــس بــه یــک ســازمان واحــد و چابــک شــاید مســئله 
ــل  ــه غاف ــن نکت ــد از ای ــه نبای ــت ک ــی اس ــارات مال ــدی اعتب ــی بع اساس
ــی  ــن و کاف ــی مطمئ ــارات مال ــه اعتب ــدون آنک ــازمان ب ــه س ــود. ورود ب ب
مصــوب شــده باشــد؛ اشــتباهی بــزرگ اســت. الزم اســت کــه از همیــن 
ــری و  ــور، پیگی ــس کش ــازمان اورژان ــی س ــارات مال ــئله اعتب ــدا مس ابت

ــود. ــخص ش مش
2- سخن دوم:

بزرگ مــردی  پرکشــید.  مــا  میــان  از  صادقــی  مصطفــی  شــهید 
کــه نبودنــش را بــه هیــچ طریقــی نمی تــوان جبــران نمــود. اینکــه 
ــن  ــود و از ای ــه ب ــرا ک ــر ماج ــرد و مقص ــقوط ک ــدران س ــرد مازن ــرا بالگ چ
ــًا  ــت. قطع ــی نیس ــرایط عقالن ــن ش ــش در ای ــرح کردن ــا... مط حرف ه
ــی و  ــرا را بررس ــن ماج ــام، ای ــواس تم ــا وس ــور ب ــس کش ــت اورژان مدیری

ــرد. ــد ک ــری خواه پیگی
هم اکنــون مهم تریــن مطالبــه ای کــه الزم اســت مطــرح شــود؛ بحــث 
ــن  ــی چهارمی ــی صادق ــاد مصطف ــت. زنده ی ــزان اس ــن عزی ــواده ای خان
ــا  ــوز و ب ــت یافت. هن ــهادت دس ــروج ش ــه ع ــه ب ــود ک ــرد ب ــهید بالگ ش
گذشــت نزدیــک بــه چهــار ســال )از ســقوط نخســتین بالگرد در مشــهد( 
نتوانســته ایم شــهدای بالگــرد را در زمــره شــهیدان رســمی بنیــاد شــهید 
به حســاب آوریــم. مســئله شــهدای بالگــرد بــا دیگــر شــهدایمان بســیار 
ــزان در اوج مظلومیــت و در وضعیتــی بســیار  متفــاوت اســت. ایــن عزی
ســخت بــه شــهادت رســیده اند. قطعــًا در بحــث شــهادت، اجــر و 
پــاداش معنــوی مطــرح اســت امــا حمایــت مالــی و معنــوی از خانــواده 
ــده و  ــری ش ــد پیگی ــًا بای ــه قطع ــت ک ــئله ای اس ــا مس ــدگان آن ه بازمان

نتیجــه الزم گرفتــه شــود.
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

ــود  ــح می ش ــره صب ــبی باالخ ــر ش ــد ه می گوین
و هــر زمســتانی بــا آمــدن بهــار، مــی رود. هرچقــدر 
هــم کــه طوالنــی، ســرد و ســخت باشــد. ایــن 
ــر  ــد صب ــکل ها بای ــی از مش ــل بعض ــرای ح ــی ب یعن

ــود. ــدوار ب ــه امی ــه نتیج ــرد و ب ــالش ک ــت؛ ت داش
راه طوالنی فرهنگ سازی

بســیاری از مشــکالتی کــه در اورژانــس و به طــور 
ــبه و  ــود دارد یک ش ــین ها وج ــرای تکنس ــاص، ب خ
یــک روزه بــه وجــود نیامده انــد و طبیعــی اســت 
کــه نبایــد انتظــار داشــت کــه یک شــبه هــم از بیــن 
ــن اعتقــاد مهــم اســت چــرا کــه  ــد. داشــتن ای برون

ــود. ــدن می ش ــرد ش ــدی و دلس ــع ناامی مان
یکــی از ایــن مشــکالت، ضــرب و شــتم های 
ــرای  ــااًل ب ــه احتم ــت ک ــل کار اس ــی در مح فیزیک
اثــرات  و  پیش آمــده  تکنســین ها  از  بســیاری 
روحــی و روانــی منفــی پــس  از آن را نیــز تجربــه 
کرده انــد. شــاید گاهــی بــا دیــدن و یــا شــنیدن 
ــم  ــا بخواهی ــویم و ی ــرد ش ــات، دلس ــه اتفاق این گون
ــا  ــود ام ــل ش ــئله ح ــن مس ــت ای ــرع وق ــه در اس ک
ــل  ــرای ح ــه ب ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
یــک مســئله ابتــدا بــه ایــن ســؤاالت پاســخ داد کــه 

اواًل ریشــه اصلــی بــه وجــود آمــدن ایــن مشــکالت 
ــه کن  ــگیری و ریش ــرای پیش ــًا ب ــتند؟ دوم ــه هس چ
کــردن آن چه کارهایــی را بایــد انجــام داد؟ و نهایتــًا 
ســؤال اصلــی اینکــه از کجــا و چطــور بایــد شــروع 

ــرد؟ ک
ــتم  ــرب و ش ــورد ض ــن م ــته چندی ــاه گذش در م
کارکنــان اورژانــس در شــهرهای مختلــف بــه وقــوع 
رســانه ها  در  گســترده ای  بازتــاب  کــه  پیوســت 
داشــت ازجملــه حملــه بــه تکنســین های اورژانــس 
اصفهــان و درنتیجــه همیــن مســئله باعــث شــد کــه 
در شــهر تبریــز بــرای اولیــن بــار و در محــل حادثــه، 
ــه و  ــه حمل ــوط ب ــی )مرب ــون اساس ــاده 607 قان م
یــا مقاومــت در برابــر مأموریــن دولتــی در حیــن 
ــد. ــرا دربیای ــه اج ــوص ب ــن خص ــه( در ای انجام وظیف

یک اتفاق خوب
روابــط  مســئول  حســینقلی زاده،  حبیــب 
عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــرقی ب ــان ش ــکی آذربایج پزش
ــی  ــهریورماه ط ــم ش ــنبه، شش ــر روز ش ــت: ظه گف
تبریــز   115 اورژانــس  پیــام  مرکــز  بــا  تماســی 
و  شــد  اعــالم  رانندگــی  حادثــه  یــک  گــزارش 
تکنســین های پایــگاه 203 تبریــز بــه محــل حادثــه 
اعــزام شــدند. وی در ادامــه افــزود: زمانــی کــه 
ــد؛  ــن بودن ــداوای مصدومی ــغول م ــین ها مش تکنس
ــه ور  ــین ها حمل ــوی تکنس ــان به س ــی از همراه یک

ــود. ــا نم ــتم آن ه ــرب و ش ــه ض ــدام ب ــده و اق ش
حســینقلی زاده بــه حضــور نیروهــای پلیــس 
ــه  ــا توج ــت: ب ــرده و گف ــاره ک ــه اش ــل حادث در مح
ــونت  ــل و خش ــی در مح ــل انتظام ــور عوام ــه حض ب
ــس 115،  ــین اورژان ــه تکنس ــبت ب ــده نس اعمال ش
فــرد خاطــی بازداشــت و بــه کالنتــری انتقــال داده 
ــرد. ــام پذی ــی انج ــی و قضائ ــات قانون ــا اقدام ــد ت ش
ــی اســت کــه  همیشــه ســختی کار درســت زمان
ــی  ــاز کن ــیرت را آغ ــرداری و مس ــدم اول را ب ــد ق بای

ــه راه  ــد؛ ادام ــته ش ــدم اول برداش ــه ق ــا وقتی ک ام
ــز رخ  ــه در تبری ــی ک ــود. ماجرای ــن می ش ــز ممک نی
ــی، گام اول  ــروی انتظام ــع نی ــرد به موق داد و عملک
ــد  ــت و می توان ــن خشونت هاس ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
ایــن نویــد را بدهــد کــه در آینــده ای نه چنــدان دور 
ایــن مســئله به طورکلــی ریشــه کن خواهــد شــد کــه 
ــزی  ــک برنامه ری ــتن ی ــر و داش ــد صب ــه نیازمن البت
قــوی و هدفمنــد اســت. ایــن نکتــه اساســی و 
ــت اول  ــه اولوی ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــز نبای ــم را نی مه
در برخــورد بــا ایــن مســائل، نبایــد تأکیــد روی بعــد 
قضائــی مســئله باشــد و بایــد دغدغــه اولیــه را روی 
ــه  ــرا ک ــرار داد چ ــئله ق ــن مس ــازی در ای فرهنگ س
بیشــتر ایــن مــوارد بــه خاطــر عــدم آگاهــی نســبت 
بــه کار اورژانــس و از ســوی دیگــر نداشــتن تعــادل 
روحــی مناســب همراهــان درصحنــه حادثــه اســت. 
ــرد  ــازی ک ــین ها فرهنگ س ــرای تکنس ــم ب ــد ه بای
دســت  از  را  صبرشــان  مــوارد  این گونــه  در  کــه 
بــه  تــا  کــرد  آمــاده  را  شــرایطی  هــم  و  ندهنــد 
همراهــان بیمــار یــا مصــدوم هــم کــه دچــار شــوک 
ــه داد. ــی را ارائ ــده اند؛ خدمات ــی ش ــیب روان و آس

 قهرمان کیست و یک قهرمان چه ویژگی هایی 
باید داشته باشد؟

مســلمًا قهرمــان در نــگاه هرکســی متفــاوت 
شــبیه  اســت  کســی  بعضی هــا  بــرای  اســت. 
ــای  ــا قدرت ه ــی ب ــپایدرمن؛ آدم های ــن و اس بت م
ــان  ــد قهرم ــم می گوین ــا ه ــاده. بعضی ه خارق الع
واقعــی کســی اســت کــه در زندگــی شــخصی اش 
ــختی هایش  ــی س ــر تمام ــد ب ــد و بتوان ــق باش موف
ــان  ــد قهرم ــم معتقدن ــده ای ه ــا ع ــود ام ــروز ش پی
ــد  ــران  کن ــف دیگ ــودش را وق ــه خ ــت ک ــی اس کس
می گــذرد  راحتی هایــش  و  خــود  از  کــه  کســی 
ــدا  ــه خ ــانی ک ــد. کس ــع کن ــانی را رف ــاز انس ــا نی ت
ــت گیر  ــه دس ــده ک ــن آفری ــرای ای ــا را از ازل ب آن ه
بنده هایــش باشــند و در کــوران حــوادث از خویــش 
ــًا  ــد. مطمئن ــران بپردازن ــات دیگ ــه نج ــد و ب بگذرن
تکنســین های مهابــاد، یکــی از ایــن قهرمانــان 
هســتند. کســانی کــه بــرای نجــات جــان یــک 
ســاعت  دو  طاقت فرســا،  گرمــای  در  مصــدوم 
ــد و یــک نفــر را از مــرگ حتمــی  ــی کردن کوه پیمای

ــد. ــات دادن نج
کوه های رؤیایی

می کنــی  تصــور  می بینــی  را  او  کــه  دور  از 
آســمان درســت روی شــانه هایش قــرار دارد و هوس 
می کنــی کــه بــروی و دســت در گــردن آســمان 
بینــدازی و لحظــه ای در آغوشــش بــه افــالک ســفر 
ــا او ســخن بگویــی و  کنــی. از رازهــای نهفتــه ات ب
بــا دل خوشــی، بــه روزهــای آینــده ات فکــر کنــی. 
تمــام کوه هــای مهابــاد همین طورنــد، ســر بــه 
فلــک کشــیده و رؤیایــی و نقطــه اتصــال بیــن 

ــن. ــمان و زمی آس
ــان  ــا، برایش ــدن تنه ــه دی ــتند ک ــا هس خیلی ه
کافــی نیســت پــس تصمیــم می گیرنــد کــه برونــد از 
دوش صخره هــا بپرنــد و بــه قلــه آســمانی برســند. 
ــی  ــتش راه ــا دوس ــه ب ــود ک ــزده ب ــاب ن ــوز آفت هن
ــیخان  ــوه ش ــه ک ــا قل ــتند ت ــا می خواس ــد، آن ه ش
بــاال رونــد، کوهــی کــه بــه دلیــل ســخت گــذر بودن 
ــد  ــح می دهن ــه ترجی ــنگالخی اش هم ــیر س و مس
از دور نظــاره اش کننــد و در دل تحســینش نماینــد 
امــا آن هــا جــوان بودنــد و پــر از شــور جوانــی و 

همیــن کافــی بــود تــا تصمیمشــان را بگیرنــد.
روز از نیمــه گذشــته بــود و آن هــا توانســته بودند 
تــا ارتفــاع دو هــزار متــری را بــاال برونــد. حــاال شــهر 
زیــر پایشــان بــود و بســیار دور از دســترس بــه نظــر 
ــواف  ــه ط ــگار ب ــه ان ــده ک ــای پراکن ــد. ابره می آم
می چرخیــد  سرشــان  دور  بودنــد  آمــده  کــوه 
امــا ناگهــان ســنگی از زیــر پایــش جابجــا شــد 
و آنچــه نمی بایســت، اتفــاق افتــاد. لیــز خــورد، 
ــع  ــر تکــه ســنگی مان ــر آن طرف ت ــاد و چنــد مت افت
ــرش  ــت وپا، س ــر دس ــالوه ب ــا ع ــد ام ــقوطش ش س
ــش  ــتخوان هایش امان ــود. درد اس ــته ب ــز شکس نی
ــکان  ــت ت ــه نمی توانس ــدی ک ــه ح ــود ب ــده ب را بری
بخــورد. در ایــن لحظــه فکــر برگشــت از ایــن مســیر 
ســخت گذر ذهــن او و همراهــش را مشــغول کــرده 
ــل  ــهر مث ــد و ش ــمان بودن ــی آس ــود. در یک قدم ب
نقطــه ای نمایــان بــود. وزن باالیــش هــم مزیــد 
ــک از  ــز کم ــی ج ــچ راه ــود و هی ــده ب ــت ش ــر عل ب

ــید. ــن نمی رس ــه ذه ــس ب اورژان
ــتند.  ــی نداش ــی پایگاه ــا در آن نزدیک ــا آن ه ام
کــه  نداشــتند  هــم  امکاناتــی  گذشــته،  آن  از 
ــاع  ــی را از ارتف ــدوم 100 کیلوی ــک مص ــد ی بتوانن
ــد. ثانیه هــا به کنــدی  دو هــزار متــری پائیــن بیاورن
ــدال  ــال ج ــدی در ح ــد و ناامی ــده و امی ــپری ش س
بــا همدیگــر بودنــد. بــا اینکــه مســیر ســنگالخ 
آنجــا  بــه  اورژانــس  پایــگاه  نزدیک تریــن  و  بــود 
ــون  ــا چ ــت ام ــه داش ــر فاصل ــن کیلومت ــم چندی ه
مســئله مــرگ و زندگــی یــک انســان در میــان بــود؛ 
نیروهــای اورژانــس مهابــاد بــدون هیــچ امکانــات و 
تجهیــزات مناســب کوهنــوردی عــازم کوه شــیخان 

و  طوالنــی  راهپیمایــی  از  بعــد  آن هــا  شــدند. 
ــا آســتانه  طاقت فرســا موفــق شــدند جوانــی کــه ت

ــد. ــات دهن ــود را نج ــه ب ــش رفت ــرگ پی م
عملیات برای نجات

باغچــه ای، روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت 
عملیــات  ایــن  بــا  رابطــه  در  مهابــاد  درمــان  و 
ســخت و قهرمانانــه می گویــد: »اطــراف مهابــاد 
پــر از کوه هــای سربه فلک کشــیده اســت. فــرد 
مصــدوم و دوســتش بــرای کوهنــوردی بــه کــوه 
شــیخان رفتــه بودنــد. ایــن کــوه بســیار ســخت گذر 
ــاد  ــا مهاب ــه آن ت و ســنگالخی اســت و چــون فاصل
ــه آنجــا نمــی رود. وقتــی فــرد  ــاد اســت کســی ب زی
مصــدوم می شــود ابتــدا بــا هالل احمــر تمــاس 
اینکــه بســیار  بــه دلیــل  امــا آن هــا  می گیرنــد 
دور بــوده نمی رونــد. بعــد بــا اورژانــس تمــاس 
دفتــری  و  امینــی  تکنســین ها  و  می گیرنــد 
ــه  ــه ب ــرض 15 دقیق ــا در ع ــوند. آن ه ــزام می ش اع
ــدوم  ــه مص ــاده روی ب ــاعت پی ــد از دو س ــوه و بع ک
رســیدند؛و در یــک پیــاده روی نفس گیــر توانســتند 
ــد و  ــت کنن ــس هدای ــمت آمبوالن ــه س ــدوم را ب مص
ــاد  ــه بیمارســتان امــام خمینــی)ره( مهاب ســپس ب

ــد.« ــل نماین منتق
تکنســین های  از  یکــی  دفتــری  اســماعیل 
ســه  ســاعت  می گویــد:  عملیــات  در  حاضــر 
ــد،  ــالم ش ــا اع ــه م ــات ب ــه عملی ــود ک ــر ب بعدازظه
ــوه  ــای ک ــان را به پ ــه خودم ــدت 15 دقیق ــا در م م
ــه  ــا نیم ــدوم ت ــراه مص ــبختانه هم ــاندیم، خوش رس
ــود کــه مــا را راهنمایــی کنــد. مــا  مســیر را آمــده ب

حــدود دو ســاعت پیــاده روی کردیــم.
 مصــدوم دچــار ترومــای شــدید ســر، دســت وپا 
شــده بــود و بســیار هــم ســنگین وزن بــود، بعــد از 

اینکــه اقدامــات اولیــه را انجــام دادیــم ســه نفری او 
را پاییــن آوردیــم. مــن در ســه ســال اخیــر این قــدر 
ــه  ــا س ــدا م ــاری خ ــه ی ــا ب ــده بودم،ام ــته نش خس
ــان  ــه پای ــت ب ــا موفقی ــات را ب ــتیم عملی ــر توانس نف

برســانیم.
سختی های راه و مشکالت ما

چنیــن  در  آن هــم  کوهنــوردی  مطمئنــًا 
داشــتن  بــه  نیــاز  ارتفــاع  ایــن  در  و  کوه هایــی 
کفش هــا  دارد.  کوهنــوردی  امکانــات  حداقــل 
تجهیــزات  و  وســایل  مناســب،  لباس هــای  و 
اولیــه. قاعدتــًا بــرای رفتــن بــه کــوه نبایــد وســایل 
ســنگین و اضافــی داشــت، چــون هــم مشــکالت 
جســمی فراوانــی بــه همــراه دارد و از آن طــرف 
و  ســالم  کوهنــوردی  بــرای  مهمــی  مانــع  هــم 
مطمئــن هســت؛ امــا تکنســین های مهابــاد چهــار 
بــا  همــراه  داشــته اند،  کوه پیمایــی  را  ســاعت 
برانــکارد، جامبــگ و ... بــا همــان لباس هــای فــرم 
ــی  ــوردی آمادگ ــن کوهن ــرای چنی ــه ب ــدون اینک و ب
داشــته باشــند؛ و گذشــته از همــه این هــا بایــد 
یــک مصــدوم 100 کیلویــی آن هــم از ارتفــاع دو 
ــد؛ همــه  ــه پاییــن منتقــل می کردن هــزار متــری را ب
این هــا دست به دســت هــم دادنــد تــا انــرژی و تــوان 
بــرود. به انــدازه چندیــن ســال تحلیــل  تکنســین ها 

دیگــر  مثــل  هــم  عملیــات  ایــن  هرچنــد 
عملیات هــا تمــام شــد و شــاید چنــد روزی هــم 
و  بــود  خبرگزاری هــا  پربازدیــد  خبرهــای  جــزء 
ــد  ــوس نکن ــی ه ــم کس ــد ه ــا بع ــا مدت ه ــاید ت ش
کــه بــرای کوهنــوردی بــه کــوه شــیخان بــرود؛ 
امــا هیچ کــدام از این هــا صورت مســئله را پــاک 
عملیات هــا  این گونــه  مشــکالت  و  نمی کنــد 
اســت.  باقــی  خــودش  جــای  در  همچنــان 

مشــکالتی چــون عــدم هماهنگــی بیــن گروه هــای 
ــب  ــزات مناس ــات و تجهی ــتن امکان ــات، نداش نج
بــرای چنیــن عملیات هایــی در مراکــز اورژانــس 
ــه  ــین هایی ک ــرای تکنس ــی ب ــت جان ــود امنی و نب
بــدون داشــتن تجهیــزات و وســایل اولیــه امنیتــی 
بــه چنیــن عملیات هایــی می رونــد؛ گذشــته از آن 
صدمــات جســمی جبران ناپذیــری اســت کــه بــرای 

نیروهــا بــه وجــود می آیــد.
یک بار برای همیشه

بیشــتر شــهرهای ایــران کوهســتانی هســتند و 
همیــن باعــث می شــود کــه چنیــن عملیات هایــی 
در آن مناطــق زیــاد باشــد؛ امــا تجهیــزات ایــن 
ــهرها  ــی ش ــه در تمام ــت ک ــی اس ــز همان های مراک
جاده هــای  مناســب  بیشــتر  و  دارد  وجــود 
شــهری اســت؛ و از آن طــرف هــم همیشــه بــا 
ــتان  ــات در کوهس ــای نج ــه عملیات ه ــان اینک بی
هالل احمــر  وظایــف  از  ســخت گذر  مناطــق  و 
اســت هیچ گونــه تجهیزاتــی حتــی اولیــه بــرای 
مراکــز اورژانــس در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
می دهــد  رخ  واقعیــت  در  آنچــه  درصورتی کــه 
ــه  ــیاری ازاین گون ــت و در بس ــر اس ــن نظ ــالف ای خ
ــات را  ــه عملی ــتند ک ــین ها هس ــود تکنس ــوارد خ م
ــل  ــه دلی ــم ب ــز ه ــه مراک ــد. درنتیج ــام می دهن انج
را  نیروهایشــان  کــه  می شــوند  مجبــور  شــرایط 
ــی  ــن عملیات های ــه چنی ــی ب ــچ امکانات ــدون هی ب
بفرســتند؛ و شــاید اگــر مســئوالن و مدیــران ارشــد 
یک بــار این گونــه عملیات هــا را کــه تعدادشــان 
هــم کم نیســت؛ بــرای رفــع نیازهــای مراکــز در نظر 
ــه  ــرای همیش ــکالتی ب ــن مش ــاید چنی ــد، ش بگیرن
از بیــن برونــد و بعدهــا این گونــه عملیات هــای 

ــند. ــده باش ــی مان ــا باق ــا در یاده ــخت تنه س

این عملیات های طاقت فرسا
 نجات جان کوهنورد سنگین وزن مهابادی در ارتفاعات 2 هزار متری کوهستان

پرســتاری یکــی از ســخت ترین کارهــا از لحــاظ فشــار روحــی و جســمی بــرای پرســتار اســت. نشســتن پهلــوی بیمــار، شــکوه ی بیمــار را شــنیدن، بــا 
او بــه مهربانــی رفتــار کــردن، بــه او لبخنــد زدن، او را بــا عمــل، رفتــار و پذیرایــی خــود از رنجــه ای فــراوان دوران بیمــاری رهانــدن، تحمــِل پوالدیــن الزم 
دارد؛ پرســتار بــا چنیــن وضعیتــی روبه روســت. بیمــاری کــه درد می کشــد، بیمــاری کــه امیــد زندگــی در او ضعیــف می شــود، بیمــاری کــه دسترســی 
ــژه  ــای وی ــا در دوران مراقبت ه ــخت اند، ی ــیار س ــای بس ــار بیماری ه ــا دچ ــد، ی ــه کودک ان ــی ک ــوص بیماران ــدارد؛ به خص ــا ن ــچ ج ــس و هی ــه هیچ ک ب
هســتند، ببینیــد کــه پرســتاری و بیمــارداری از چنیــن کســانی چقــدر فشــار بــر روی روح، جســم و اعصــاب وارد می کنــد. چــه ســرمایه ی عظیمــی از 

حلــم و تحمــل و گذشــت و مــدارا و اخــالق خــوش الزم اســت تــا پرســتار بتوانــد بــا ایــن بیمــار ســر کنــد.

سخن رهبری

سرمقاله

عباس نظریان ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سردبیر

صبح از راه خواهد رسید!
اعمال قانون توسط نیروی انتظامی در حادثه خشونت علیه تکنسین های اورژانس تبریز
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دیدگاه

واکنش سریع در حوادث پر تلفات
قــش تکنســین های اورژانــس در پاســخ نظــام ســالمت در حــوادث 
پــر تلفــات بســیار بی بدیــل و مؤثــر اســت به طوری کــه عملکــرد حــوزه 
اورژانــس پیش بیمارســتانی می توانــد نقــش تأثیرگــذاری را در کاهــش 
تعــداد تلفــات داشــته باشــد لــذا شــناخت چرخــه پاســخ بــه حــوادث 
در دل چرخــه مدیریــت بحــران بــرای تمامــی کارکنــان اورژانــس 
ــان  ــه ای آن ــی حرف ــی از زندگ ــرو بخش ــتانی اجتناب ناپذی پیش بیمارس

اســت.
ــت و  ــور ماس ــرای کش ــدی ب ــدات ج ــه از تهدی ــوادث غیرمترقب ح
ــا  ــال آن ه ــه دنب ــات و ب ــر تلف ــه پ ــن حادث ــر چندی ــال های اخی ــی س ط
حــوادث غیرمترقبــه رخ داده اســت کــه از آن جملــه: زلزلــه بــم، زلزلــه 
ــار، ســیل گنــو، ســیل بم پــور و...  ــه رودب ــه لرســتان، زلزل ورزقــان، زلزل
ــته اند  ــی داش ــأ طبیع ــرده منش ــوارد نامب ــه م ــرد. هم ــام ب ــوان ن را می ت
ــه  ــاده ک ــاق افت ــور اتف ــز در کش ــانی نی ــأ انس ــا منش ــوادث ب ــه ح البت
موجــب تلفــات بســیاری شــده اســت. حمــالت تروریســتی و تجمعــات 
و همچنیــن طوالنی تریــن جنــگ قــرن اخیــر کــه تبلــور آن در 8 ســال 

ــارز آن اســت... ــق ب ــان گشــت؛ از مصادی ــاع مقــدس نمای دف
ضروریــات  از  یکــی  پرتلفــات  حــوادث  بــه  ســریع  واکنــش 
ــن  ــه ای ــخ ب ــر در پاس ــت و تأخی ــالمت اس ــوزه س ــر در ح اجتناب ناپذی
حــوادث، موجــب افزایــش تلفــات و در نتیجــه، ایجــاد نارضایتــی 
از  مــواردی  شــد.  خواهــد  بحــران  در  بحــران  زایــش  همچنیــن  و 
ــی و  ــد از پیش بین ــران عبارت ان ــت بح ــه مدیری ــم در چرخ ــائل مه مس
 ،response ــخ ــی preparedness، پاس ــگیری mitigation، آمادگ پیش
ــر  ــریع و مؤث ــخ س ــای الزم در پاس ــاد ظرفیت ه ــی recovery ایج بازیاب

ــوادث. ــه ح ب
ــت  ــران، ســازمان مدیری ــر اســاس قوانیــن جمهــوری اســالمی ای ب
بحــران بــه ریاســت معــاون وزیــر کشــور مســئولیت اجــرای هماهنگــی 
بیــن ســازمان های متعهــد و 14 کارگــروه مدیریــت بحــران را بــر عهــده 
ــه آن،  ــه ازجمل ــت ک ــروه اس ــکل از 14 کارگ ــازمان، متش ــن س دارد. ای
کارگــروه بهداشــت و درمــان در حــوادث غیرمترقبــه را می تــوان مثــال 
ــه  ــی وزارت، ب ــام عال ــینی مق ــه جانش ــروه ب ــن کارگ ــئولیت ای زد. مس
ــه آن در مرکــز مدیریــت  عهــده معــاون محتــرم وزیــر درمــان و دبیرخان
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی و بــا مســئولیت ریاســت محتــرم مرکــز 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســت. وظیفــه ایــن کارگــروه، 
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه های 

دخیــل در حــوزه ســالمت اســت.
در حــوزه عملیــات ســالمت، مســئول ایجــاد هماهنگــی و راهبــری 
نظــام ســالمت در پاســخ بــه حــوادث پرتلفــات EOC، وزارت بهداشــت 
ــت  ــای مدیری ــکی و قطب ه ــوم پزش ــگاه های عل ــر آن در دانش و متناظ
ــده  ــه عه ــت ب ــز در وزارت بهداش ــئولیت EOC نی ــت. مس ــران اس بح
مقــام عالــی وزارت و در دانشــگاه ها، بــه عهــده ریاســت محتــرم 

دانشــگاه می باشــد.
ــد  ــدم اول نیازمن ــات، در ق ــه پرتلف ــوع حادث ــر ن ــه ه ــخگویی ب پاس
دریافــت به موقــع خبــر و امدادخواهــی و در مرحلــه دوم تنظیــم ســطح 
پاســخ بــه حادثــه رخ داده شــده اســت. بــر اســاس قانــون، مســئولیت 
ــازمان  ــا س ــاره آن، ب ــه درب ــانی اولی ــه و اطالع رس ــطح حادث ــن س تعیی
ــی  ــق هماهنگ ــم از طری ــن مه ــه ای ــوده ک ــور ب ــران کش ــت بح مدیری
ــازمان  ــک، س ــه ژئوفیزی ــه موسس ــط، از جمل ــتگاه های ذی رب ــا دس ب
هواشناســی، مراجــع امنیتــی و انتظامــی، مرکز کنتــرل ترافیک هوایی 
و... اســت همچنیــن بــا دریافــت روزانــه اخبــار و بــه اشــتراک گذاری آن 
در بیــن دســتگاه های مســئول،  پاســخگویی حاصــل می شــود. نظــام 
ــای  ــا فعالیت ه ــط ب ــای مرتب ــود و در حوزه ه ــه خ ــز به نوب ــالمت نی س
پزشــکی،  فوریت هــای  واگیــر،  بیماری هــای  ازجملــه:  ســالمت 
ــد غیرعامــل  فوریت هــای بهداشــت محیــط و کار و قرارگاه هــای پدافن
از  به موقــع  اطالع رســانی  و  ســریع  هشــدار  ســاختار  واجــد  نیــز 
ــه دیگــر  ــا بتوانــد ضمــن اطالع رســانی به موقــع ب حــوادث می باشــد ت
ــد. ــم نمای ــه رخ داده تنظی ــب حادث ــود را به تناس ــخ خ ــتگاه ها، پاس دس
ــات  ــت عملی ــع، الزم اس ــریع و به موق ــخ س ــک پاس ــام ی ــرای انج ب
پاســخ در چرخــه مدیریــت بحــران به خوبــی طراحــی شــود. عملیــات 

پاســخ شــامل مــوارد ذیــل اســت:
کارکنــان  فراخــوان   .2 خبــر  تأییــد  و  هشــدار  دریافــت   .1
3.ارزیابــی ســریع 4. ارزیابــی مســتمر جریــان اطالعــات 5. اســتقرار 
هماهنگــی   .7  IAP تدویــن   .6  ICP Incident Command Post
خدمــات  ارائــه  تــداوم  و  پشــتیبانی   .9 کنتــرل  و  8.فرماندهــی 
ایمنــی   .11 واحدهــا  بیــن  ارتباطــی  زیرســاخت های  10.وجــود 
ــزوم  ــه واحدهــا در صــورت ل ــان 13. تخلی ــان 12. امنیــت کارکن کارکن
ــرد  ــتمر عملک ــی مس ــش و ارزیاب ــی 15. پای ــانی عموم 14. اطالع رس

.)EOP کتــاب  از  )برگرفتــه 
ــر اســاس EOP شــامل  فعالیت هــای اورژانــس پیش بیمارســتانی ب

ــر می باشــد: مــوارد زی
1. ارزیابــی ســریع بــا رویکــرد خدمــات پیش بیمارســتانی 2. اعــزام 
ــه  ــه و ارائ ــه حادث ــی 3. فرماندهــی صحن و راهبــری گروه هــای عملیات
خدمــات پیش بیمارســتانی کــه شــامل کلیــه فرآیندهــای مــورد لــزوم در 
صحنــه ازجملــه تریــاژ، تشــکیل ICP، تعییــن منطقــه تریــاژ، منطقــه 
درمــان پیشــرفته بــا کمــک گروه هــای DMAT، تریــاژ و ری تریــاژ 

)تریــاژ مجــدد( و دیگــر خدمــات مــورد لــزوم اســت.

ــر داد  ــادف خب ــه تص ــی در صحن ــه ترافیک ــدوم حادث ــاء دو مص ــم از احی ــکی ق ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــنی، رئی ــا حس محمدرض
ــه، ســه سرنشــین  ــا یــک دســتگاه موتورســیکلت برخــورد نمــود؛ در ایــن حادث و گفــت: در شــامگاه شــنبه، ششــم شــهریورماه یــک دســتگاه خــودرو ب
موتورســیکلت و یــک نفــر از سرنشــینان خــودرو مصــدوم شــدند. وی در ادامــه اظهــار داشــت: پــس از اعــالم ایــن حادثــه بــه مرکــز پیــام اورژانــس قــم، 
بالفاصلــه عوامــل اورژانــس ۱۱۵ بــا ســه دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و اقــدام بــه انتقــال مصدومیــن بــه مراکــز درمانــی ســطح شــهر 
نمودنــد. رئیــس اورژانــس قــم در پایــان افــزود: دو نفــر از مجروحیــن فاقــد هرگونــه عالئــم حیاتــی بودنــد کــه تکنســین ها در همان جــا عملیــات احیــاء 

را انجــام داده و خوشــبختانه بعــد از دقایقــی موفــق شــدند آن هــا را بــه زندگــی دوبــاره برگرداننــد.

دیدگاه ستونی است جهت انتشار نظرات
EMS و ایده های ناب در حیطه کاری

یک
مهــدی زاده  مهــدی  اســت،   91 آبــان   24  
ــات  ــرای نج ــهد ب ــی مش ــس هوای ــین اورژان تکنس
جــان مصدومیــن حادثــه واژگونــی خــودرو کارکنان 
ــود  ــزام می ش ــاد اع ــه احمدآب ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــدی از  ــود و مه ــانحه می ش ــار س ــرد دچ ــا بالگ ام
ــا اولیــن  ــه آســمان ها عــروج می کنــد ت همان جــا ب

ــد. ــی باش ــس هوای ــهید اورژان ش
دو

تنهــا شــش روز از تحویــل ســال جدید گذشــته؛ 
عطــر بهارنارنــج تمــام شــهر را پرکــرده اســت. 
ــر  ــردی ب ــه م ــد ک ــر می رس ــروب خب ــک غ نزدی
ــار شــده و زخمــی  ــج گرفت ــدای کوهــی در خن بلن
مســئول  جــوادی،  حمیدرضــا  شــهید  اســت، 
ــدی،  ــارس و شــهید حســن قائ ــی ف ــس هوای اورژان
ــی  ــرد راه ــرای نجــات م ــج ب ــس خن ــس اورژان رئی
ــه  ــیراز ک ــمان ش ــه آس ــت ب ــوند؛ در برگش می ش
تاریکــی شــب،  نزدیــک می شــوند؛ یک لحظــه 
ــز در  ــه چی ــد و هم ــر می کن ــان را پ ــمان خلب چش
ظلمــت فــرو مــی رود و چنــد ثانیــه بعــد همــه آن ها 

آســمانی می شــوند.
سه

ــن روز  ــت آخری ــه وق ــه ب ــاعت 9 و 15 دقیق س
ــی  ــتان و خنک ــای تابس ــت؛ گرم ــهریور 95 اس ش
ــد. صــدای بی ســیم  ــزی، در هــم می آمیزن ــاد پائی ب
درمی آیــد؛  صــدا  بــه  آمــل  هوایــی  اورژانــس 
می شــود؛  گــزارش  هــراز  جــاده  در  تصادفــی 
ــانند  ــد ســریع خودشــان را برس ــل همیشــه بای مث
و می رســانند. چشــمان منتظــر مصدومیــن بــه 
بالگــردی کــه در هــوا چــرخ می زنــد و دنبــال جــای 
فــرود می گــردد خیــره می مانــد. نفس هــا در ســینه 
ــد  ــرود می کن ــام ف ــان اع ــود؛ خلب ــس می ش حب
ــص  ــه رق ــن ب ــتن، زمی ــی نشس ــد قدم ــا در چن ام

ــود.  ــان می ش ــاک پنه ــمان در خ ــد و آس درمی آی
ــد.  ــرد؛ نمی توان ــاره اوج بگی ــد دوب ــان می خواه خلب
بالگــرد بــه ســیم بــرق فشــارقوی می خــورد و بعــد 
تیــر چــراغ بــرق آن را بــه خــاک می کشــاند. همــه 
ــاال  ــه ح ــی ک ــی صادق ــد اال مصطف ــده می مانن زن
ــده  ــی ش ــس هوای ــهید اورژان ــن ش ــر چهارمی دیگ

اســت.
ای ساربان آهسته ران، کآرام جانم می رود

ــه  آشــیانه بالگــرد آمــل اصــا هیــچ شــباهتی ب
ــد  ــم کار می کن ــا چش ــدارد. ت ــش ن ــای قبل روزه
دور تــا دور پــد چشــم های گریــان و نگاه هــای 
ــرد چشــم  ــگاه بالگ ــه جای ــه ب ــن اســت ک اندوهگی
دوخته انــد. جایــی کــه حــاال پیکــر شــهید صادقــی 
ــار  ــن ب ــرای آخری ــا ب ــه ت ــمان قرارگرفت ــه آس رو ب
ــکاران و دوســتانش خداحافظــی  ــواده و هم ــا خان ب
کنــد و او را تــا خانــه ابــدی اش بدرقــه کننــد. 
ــه  ــتاده اند ک ــانی ایس ــر سفیدپوش ــی آنطرف ت کم
ــم  ــا را دره ــان قلب ه ــکی دور بازوهایش ــان مش روب
می شــکند؛ اشــک پهنــای صورتشــان را فراگرفتــه و 
هنــوز بــاور ندارنــد کــه یکــی دیگــر از دوستانشــان 
بــار ســفر را بســته و بــرای همیشــه از میــان آنــان 
پــر کشــیده اســت؛ آخــر هنــوز داغ دوســتانی که در 
بهــار امســال از دســت داده بودنــد؛ بر سینه هایشــان 
ــد  ســنگینی می کنــد و هنــوز از آن تســلی نیافته ان
و زود بــود کــه در ســوگ دیگــری بنشــینند. از تمام 
می شــود؛  ســرازیر  تســلیت  پیام هــای  کشــور 
و  می نشــینند  بازوهــا  بــر  مشــکی  روبان هــای 
ریشــه  جان هــا  در  ابدیــت  به انــدازه  اندوهــی 

می دوانــد.
ــم  ــه جان ــدم ک ــتن، دی ــم خویش ــه چش ــود ب ــن خ م

مــی رود
ــار  ــوش کن ــری در آغ ــا پس ــیاه پوش ب ــی س زن
پیکــری کــه از دور تنهــا پرچــم رویــش پیداســت؛ 
نشســته اســت. تــا دیــروز صبــح او زنــی خوشــبخت 
ــا  ــود. ب ــتاده ب ــارش ایس ــی در کن ــه کوه ــود ک ب
بــرای  صبورانــه  و  می خندیــد  شــادی هایش 
غم هایــش، دلــداری اش مــی داد. حــاال او مانــده 
و یــک عمــر تنهایــی و بی کســی؛ چشــم هایی 
کــه همیشــه بــه در خیــره خواهنــد مانــد و 
ــای  ــا و نگاه ه ــن حرف ه ــار آخری ــزاران ب روزی ه
ــد  ــد بای ــه بع ــن ب ــد. از ای ــرور می کن مصطفــی را م
ــم  ــد و ه ــه دوش کش ــی را ب ــار زندگ ــی، ب به تنهای
مصطفــی باشــد، هــم خــودش؛ هرچنــد کــه جــای 
ــا  ــد. طــه تنه ــد مان ــی خواه ــد باق ــا اب ــی اش ت خال
پســر شــهید صادقــی اســت؛ بــا مــادرش کنــار پیکر 
ــد  ــد چطــور بای بی جــان پــدرش نشســته و نمی دان
روزهایــش را بــدون او ســر کنــد. هنــوز زود بــود که 
شــانه هایش زیــر بــار غــم خــم شــود و فقــط خــدا 
ــن  ــا ای ــی را ب ــب ها و روزهای ــه ش ــه چ ــد ک می دان

ــد. ــد گذران ــا خواه ــدوه بی انته ان
تمام روزها عاشوراست

اســت؟  شــهید  او  واقعــاً  حــاال  می پرســد: 
ــد  ــادت نیســت همیــن چن ــه. مگــر ی ــم: بل می گوی
مــاه قبــل آیــت ا... جوادی آملــی دربــاره سرنشــینان 
بالگــرد ســقوط کــرده شــیراز گفتنــد: »افــرادی کــه 
ــا  ــد اهــل بهشــت هســتند و ب ــن بالگــرد بوده ان در ای

وجــود اینکــه شــهید جنــگ ســخت نیســتند اما 
ثــواب شــهید دارنــد زیــرا آن هــا در راه نجــات جــان 

فــرد دیگــری، جــان خــود را از دســت داده انــد«.
می گویــم مگــر نشــنیده ای کــه می گوینــد: 
»مپنــدار کــه تنهــا عاشــوراییان را بــدان بــا 
آزموده انــد وال غیر...صحــرای بــا بــه وســعت همــه 
تاریــخ اســت« مگــر عاشــورا جــز از خــود گذشــتن 
چیــز دیگــری بــود! تمــام کســانی کــه تــا آخریــن 
لحظــه ماندنــد همان هایــی بودنــد کــه توانســتند در 
قــدم اول از خودشــان بگذرنــد؛ کســانی کــه دلشــان 
ــا را  ــعادت آن ه ــد و س ــه درد می آم ــردم ب ــرای م ب
ــاال  ــد. ح ــح می دادن ــان ترجی ــی خودش ــر راحت ب
ــه  ــده گرفت ــن از خودگذشــتن ها نادی ــه ای ــد ک بمان
ــردن  ــاب ک ــرای خط ــی ب ــده ای حت ــود و ع می ش
آن هــا بــا لفــظ »شــهید« هــم شــک دارنــد امــا بدان 
کــه هیچ یــک از این هــا ارزش کار آن هــا را زیــر 
ــه  ــت ک ــا خداس ــت آخر تنه ــرد و دس ــؤال نمی ب س
در صحــرای محشــر، آنــان را قضــاوت خواهــد کــرد؛ 
ــواه فرســتاده اش رســول اکــرم )ص(  ــه گ ــه ب چراک
ــردم،  ــای م ــختی ها و گرفتاری ه ــه در س ــی ک کس
ــات  ــرآوردن حاج ــا ب ــاند و ب ــاری برس ــا را ی آن ه
ــد در  ــد؛ خداون ــه کن ــا آرامــش هدی ــه آن ه ــان ب آن
ســخت ترین مراحــل زندگــی پــس از مــرگ، یعنــی 

ــد. ــا می کن ــش اعط ــت و آرام ــه او امنی ــت ب قیام
پنج روز بعد از پرواز

آن روز هوشــنگ عباســی همــراه شــهید صادقــی 
ــدا را  ــد؛ خ ــاری ده ــدی را ی ــا نیازمن ــت ت می رف
شــکر کــه عمــرش بــه دنیــا بــود؛ هرچنــد روزهایــی 
ــر  ــد داشــت و ه ــی خواه ــدون مصطف ســختی را ب
ــد؛  ــد دی ــارش خواه ــی اش را در کن ــای خال روز ج
ــا  ــک لحظه ه ــروازی تک ت ــر پ ــا در ه ــاید بعده ش
را در ذهنــش مــرور کنــد و بــرای دوســت از دســت 

رفتــه اش مرثیــه بخوانــد.

آنیتا رضایی تهرانی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس معاونت فنی اورژانس کشور

پرواز به وقت شهریور
او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان         دیگر نپرس از من نشان، کز دل نشانم می رود
باز آی و بر چشمم نشین، ای دلستان نازنین           که آشوب و فریاد از زمین، بر آسمانم می رود

رفتی و قامت من مسکین خمیده ماندچون خم شدم که پای تو بوسم پی وداع
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــترکی، مع ــان آس پیم
لرســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار »یک یک پنــج« گفــت: تمــام 
ــتند و در  ــتانی هس ــس بیمارس ــا دارای اورژان ــتان های م بیمارس
ــًا  ــازی و بعض ــا بازس ــی آن ه ــالمت تمام ــول س ــرح تح ــب ط قال
ــی  ــمت خاص ــن قس ــد؛ همچنی ــم داده ش ــی ه ــای فیزیک ارتق
بــرای حــوادث غیرمترقبــه پیش بینــی شــد و ســعی کردیــم 
صــورت  در  تــا  نباشــند  ثابــت  به صــورت  فضاســازی ها  کــه 
ــاز را  ــای ب ــک فض ــوان ی ــده و بت ــع ش ــایل جم ــی وس ــزوم تمام ل
ــا کمــک خیریــن اورژانــس  ایجــاد کــرد؛ در همیــن راســتا نیــز ب

ــت. ــده اس ــاخته  ش ــر س ــراژ 2000 مت ــا مت ــتانی ب بیمارس
ــاص  ــم خ ــا اقلی ــتانی ب ــتان اس ــه لرس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــیری و  ــق گرمس ــم مناط ــا ه ــرد: م ــار ک ــت اظه ــاوت اس و متف
هــم مناطــق کوهســتانی و ســخت گذر داریــم؛ قاعدتــًا هــر 
منطقــه مشــکالت خــاص خــودش را دارد و امکانــات ویــژه ای را 

. می طلبــد
آســترکی بــا بیــان اینکــه اورژانــس هوایــی کمک هــای بســیار 
ــزود:  ــت اف ــام داده اس ــی انج ــات درمان ــه خدم ــی در زمین بزرگ
ــا  ــر ایف ــش مرگ ومی ــی را در کاه ــش مهم ــی نق ــس هوای اورژان
ــاردار را در  ــادران ب ــوت م ــار ف ــه آم ــوری ک ــه ط ــت، ب ــرده اس ک
ــه 5 نفــر کاهــش داده  ــر مشــکالت حیــن زایمــان از 15 نفــر ب اث
اســت. البتــه مــا بــه اســتان های هم جــوار مثــل خوزســتان 
و چهارمحــال و بختیــاری در مناطقــی کــه دسترســی ندارنــد 
ــق  ــی مناط ــن کار در بعض ــرای ای ــم. ب ــانی کرده ای ــز امدادرس نی
ــا در  ــم ت ــه نموده ای ــوخت گیری تعبی ــگاه س ــودرز جای ــل الیگ مث
ــکل  ــا مش ــرد ب ــی بالگ ــافت طوالن ــل مس ــه دلی ــه ب ــی ک زمان های
ــد. ــود نیای ــه وج ــکلی ب ــود؛ مش ــه می ش ــوخت مواج ــود س کمب
معــاون درمــان لرســتان بــه مشــکالت و کمبودهــای ایــن 
مرکــز نیــز اشــاره کــرده و گفــت: یکــی از مشــکالت مــا تکمیــل 
چــارت اســت؛ به عنــوان مثــال در چارت هــای موجــود مباحــث 
توریســت و گردشــگری پیش بینــی نشــده اســت. مســئله دیگــر 
کمبــود نیــرو اســت البتــه نیروهایــی کــه مانــدگار باشــند؛ کمبــود 
تجهیــزات و همچنیــن آمبوالنس هــای مناســب نیــز از دیگــر 

ــد. ــز می باش ــن مرک ــده ای ــکالت عدی مش

ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــی، رئی ــینعلی رفای ــر حس دکت
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــتان در گفتگ ــتان لرس ــکی اس ــای پزش فوریت ه
 57 دارای  لرســتان  اورژانــس  گفــت:  »یک یک پنــج«  نشــریه 
ــگاه  ــگاه شــهری و جــاده ای در ســطح اســتان اســت و دو پای پای
اتوبــوس آمبوالنــس و یــک پایــگاه ریلــی در منطقــه سپیددشــت 
ــد  ــس می باش ــور آمبوالن ــتگاه موت ــن دارای 10 دس دارد همچنی
کــه در هــر شــهری یکــی از ایــن دســتگاه ها قــرار داده  شــده تــا 

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــروری از آن ه ــع ض در مواق
وی بــا اشــاره بــه اورژانــس هوایــی ایــن اســتان افــزود: 
اورژانــس هوایــی لرســتان در ســال 1393 راه انــدازی شــد و از آن 
زمــان تــا بــه امــروز بالــغ بــر 420 پــرواز انجــام داده کــه در آن بــه 
ــن عملیات هــا  600 نفــر خدمت رســانی شــده اســت؛ بیشــتر ای
شــامل  کــه  بــوده  کوهســتانی  و  گــذر  ســخت  مناطــق  در 
ــاران  ــاع و بیم ــقوط از ارتف ــاردار، س ــادران ب ــه م ــانی ب امدادرس

ــت. ــوده اس ــی ب ــت قلب ــزی و ایس ــکته های مغ ــار س دچ
رئیــس اورژانــس لرســتان بــه مشــکالت تنهــا بالگــرد اســتان 
نیــز اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: هزینــه اجــاره ماهانــه بالگــرد 
ــتانی  ــه کوهس ــه ب ــا توج ــت. ب ــان اس ــون توم ــدود 150 میلی ح
ــتاها در  ــیاری روس ــدن بس ــع ش ــن واق ــتان و همچنی ــودن اس ب
مناطــق ســخت گــذر و دور از دســترس، وجــود یــک بالگــرد 
ــا توجــه  اختصاصــی از نیازهــای ضــروری ایــن اســتان اســت. ب
ــه بالگــرد احتیــاج دارد؛  ــه اینکــه ســازمان هالل احمــر خــود ب ب
ــور بیشــتر در ارتفاعــات  ــا قــدرت مان نیــاز اســت کــه بالگــردی ب

ــد. ــته باش ــود داش وج
ــودرز 120  ــون الیگ ــی چ ــه منطقه های ــان اینک ــا بی ــی ب رفای
ــی  ــت: گاه ــد، گف ــه دارن ــگاه فاصل ــن پای ــا نزدیک تری ــر ب کیلومت
ــه طــول  ــه مرکــز 24 ســاعت ب ــا بازگشــت ب بعضــی عملیات هــا ت
ــای  ــه آمبوالنس ه ــاز ب ــق نی ــور مناط ــن ج ــرای ای ــد؛ ب می انجام
ــا کمک فنرهــای مخصــوص اســت کــه در حــال حاضــر  خــاص ب
ــود  ــتان وج ــک دار در کل اس ــس کم ــتگاه آمبوالن ــک دس ــا ی تنه
ــران  ــان بح ــوص در زم ــه به خص ــاز منطق ــخگوی نی ــه پاس دارد ک

نیســت.

سفــرنامــه یک یک پنج
قسمت یازدهم - لرستان
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سه شنبه 23 شهریورماه 95
مصــادف  لرســتان  خطــه  بــه  ورودمــان 
ــفرنامه  ــه س ــان. برنام ــعید قرب ــد س ــا عی ــد ب ش
ــنبه  ــه دوش ــد ک ــم ش ــه تنظی ــودآگاه این گون ناخ
22 شــهریورماه، مصــادف بــا عیــد ســعید قربــان 
بــه ســمت لرســتان حرکــت کنیــم. ایــن تصــادف 
ــه فــال نیــک گرفتیــم و ســاعت از نیمه هــای  را ب
ــیدیم.  ــاد رس ــه خرم آب ــه ب ــود ک ــته ب ــب گذش ش
تقریبــًا فرصتــی بــرای اســتراحت نبــود امــا صفــا 
و صمیمــت بچه هــای لرســتان خســتگی را از 
ــه  ــتان همیش ــاد و لرس ــی زدود. خرم آب ــان م تنم
برایــم نمــادی از صفــا، صمیمیــت و غیــرت بــوده 
اســت. اورژانــس لرســتان علی رغــم بســیاری 
ســرحال  و  زنــده  کم لطفی هــا،  و  کمبودهــا 
بــود. شــادابی و ســرزندگی، هــم در بچه هــای 
ســتادی اش مــوج مــی زد و هــم در تکنســین های 
عملیاتــی. صبــح سه شــنبه 23 شــهریور ســاعت 

ــم. ــروع کردی ــان را ش ــح کارم 8 صب
دکتر رفائی، مردی با تواضع ستودنی

همایــش  در  بــاری  چنــد  را  رفائــی  دکتــر 
رؤســای اورژانــس دیــده بــودم امــا فرصــت نشــده 
ــم.  ــی بزنی ــپ و گفت ــل گ ــور مفص ــه به ط ــود ک ب
نخســتین گفتگــوی ســفرنامه لرســتان را بــا دکتر 
رفائــی شــروع کردیــم. ایشــان را انســانی متواضع 
ــه  ــدم و البت ــات دی ــه دور از تعارف ــی و ب و خودمان
ــان  ــر مردم ــوب اکث ــت خ ــا خصل ــن ویژگی ه ای
لرســتان اســت. همیــن اخــالق خــوب را بــا 
نیروهــای زیرمجموعــه اش نیــز داشــت و نتیجــه 
ایــن تواضــع ایــن بــود کــه بچه هــا بــا جــان و دل 
ــر  ــد. دکت ــتان کار می کردن ــس لرس ــرای اورژان ب
رفائــی مشــکالتش را کوتــاه و مؤثــر در ده ردیــف 
عنــوان کــرد. اکثــر مشــکالت لرســتان بــا دیگــر 
مراکــز مشــترک اســت و بعضــی نیــز مختــص 
ــا دکتــر  جغرافیــای لرســتان می باشــد. گفتگــو ب
رفائــی ســاده، بــه دور از تنــش و لذت بخــش بــود. 
ــا  ــش را ب ــتان صحبت های ــس لرس ــس اورژان رئی
گــزارش آمــاری و این گونــه آغــاز کــرد: 57 پایــگاه 
ثبت شــده بــا 103 آمبوالنــس فعــال، 2 عــدد 
ــس،  ــتگاه موتورالن ــس، 10 دس ــوس آمبوالن اتوب
1 پایــگاه هوایــی فعــال بــا انجــام 421 مأموریــت 

ــم. ــت داری ــال فعالی ــی دو س ــی در ط هوای
معاون درمانی که اورژانس را می فهمید

دکتــر آســترکی، معــاون درمانــی بــود کــه 
اورژانــس را می فهمیــد. برعکــس معــاون درمــان 

بســیاری از دانشــگاه ها کــه یــک تنگ نظــری 
عجیبــی بــا اورژانــس پیــش بیمارســتانی دارنــد؛ 
در لرســتان این گونــه نبــود. ارتبــاط خوبــی بیــن 
دکتــر رفائــی بــه عنــوان رئیــس مرکــز حــوادث و 
دکتــر آســترکی بــه عنــوان معــاون درمــان علــوم 
پزشــکی لرســتان وجــود داشــت. قطعــًا ایــن 
ــد  ــتان مفی ــس لرس ــرای اورژان ــت ب ــاط مثب ارتب
ــه  ــتر ب ــترکی را بیش ــر آس ــا دکت ــو ب ــت. گفتگ اس
بردیــم.  بیمارســتانی  اورژانس هــای  ســمت 
ــت  ــس 115 اس ــداد اورژان ــه در امت ــه ای ک حلق
ــد تمــام زحمــات تکنســین های  و اگــر لنــگ بزن
اورژانــس بی نتیجــه خواهــد مانــد. تســلط دکتــر 
ــتودنی  ــتان س ــان لرس ــوزه درم ــر ح ــترکی ب آس
بــود. نخســتین ســخن دکتــر آســترکی ایــن 
بــود کــه از کمبــود نیــروی انســانی پرســتار رنــج 

می بریــم.
یک معاون فنی کاربلد

ــه  ــتر ب ــم هایم بیش ــفرنامه ها چش ــر س در اکث
دنبــال معــاون فنــی اورژانــس می گــردد. معــاون 
فنــی اگــر روبــه راه نباشــد؛ فاتحــه تمــام واحدهــا 
ــی  ــاون فن ــدی، مع ــای محم ــت. آق ــده اس خوان
کار بلــدی بــود. از حــال و هوایــش کــه پرســیدم 
ــه  ــت ب ــه می بایس ــتی ک ــز و درش ــکالت ری از مش
جنــگ بــا آن ها بــرود دل پــری داشــت. از پنچری 
الســتیک آمبوالنــس گرفتــه تــا ضرب وجــرح 
ــه کالنتــری و دادگاه.  تکنســین و کشــیدن کار ب
ــًا کار ســختی اســت  ــودن حقیقت معــاون فنــی ب
ــا تــالش زیــاد بــر ســختی  کــه آقــای محمــدی ب

آن چیــره گشــته بــود.
مردی با چندین سمت اصلی و فرعی!

ــئول  ــد، مس ــن آدینه ون ــی محس ــمت اصل  س
نقلیــه اســتان اســت امــا آن قــدر کارهــای فرعــی 
و جانبــی از هــر نوعــی بــر گردنــش گذاشــته 
بودنــد کــه نفهمیــدم دقیقــًا کارش چیســت و 
چــه وظیفــه ای بــر عهــده دارد. وجــود امثــال 
ایــن تکنســین ها در هــر مرکــزی ضــروری  اســت. 
ــز یک تنــه، 103 آمبوالنــس فعــال  آدینه ونــد عزی
را در ســطح اســتان مدیریت می کرد. کار ســختی 
اســت. ابتــدا فکــر کــردم همــه آمبوالنس هــا نــو و 
یــا خــارج از ســرویس هســتند امــا آنچه به چشــم 

می خــورد؛ آمبوالنس هــای زهــوار دررفتــه ای بــود 
کــه بــا هــزار وصلــه و پینــه و بــه کمــک هنــر فنــی 
ــد.  ــده بودن ــرپا مان ــد س ــن آدینه ون ــاج محس ح
البتــه آمبوالنس هــای تازه نفــس صفرکیلومتــر 
هــم بــه چشــم مــی خوردامــا مثــل همــه مراکــز 

مشــکل بیمــه و پــالک داشــتند.
خانــم اشــکبوس، کارشناســی مســلط بــه 

EOC
مردانــه  بیشــتر  لرســتان  اورژانــس  جــو 
اســتحتی دیســپچ مرکــزی اســتان هــم از آقایــان 
 EOC تشــکیل شــده بــود امــا بخــش تخصصــی
تحــت فرماندهــی بانــوان اورژانســی بــود کــه 

ــت.  ــکر داش ــای تش ــم ج ــًا ه قطع
خانــم اشــکبوس، کارشــناس پرســتاری تنهــا  
خانمــی کــه بــا ردیــف عملیاتــی در اورژانــس 
برایــم  مســئله  ایــن  اســت.  استخدام شــده 
ــده  ــخص بن ــرای ش ــد EOC ب ــود. واح ــب ب جال
ــه نظــرم واحــد مهمــی  جذابیــت باالیــی دارد و ب
اســت بــرای همیــن هــم در تمــام ســفرنامه ها بــه 
ــز و درشــت واحــد EOC ســرک می کشــم امــا  ری
ــرا برانگیخــت؛ نقشــه ها و  چیــزی کــه تعجــب م
آنالیزهــای آمــاری کــه در واحــد EOC لرســتان به 
چشــم می خــورد و همچنیــن تســلط بــاالی خانم 
اشــکبوس بــه آن هــا بــود. کار بــزرگ و تــازه ای کــه 
ــم اشــکبوس از آن ســخن گفــت نرم افــزاری  خان
بــرای جمــع آوری و گرفتــن خروجی هــای آمــاری 
ــه  ــر ب ــه زودت ــر چ ــم ه ــه امیدواری ــود. کاری ک ب
ــس  ــرای اورژان ــده ای ب ــرگ برن ــد و ب ــه برس نتیج
لرســتان شــود. یکــی از خروجی هــای جالــب بــه 
ــادران  ــداد م ــد. تع ــوط می ش ــاردار مرب ــادران ب م
بــاردار بــه همــراه مــاه بــارداری در هــر منطقــه از 
اســتان، بــه صــورت آنالیــن وجــود داشــت. ایــن 
ــی  ــودم. یک ــده ب ــفرها ندی ــر س ــئله را در دیگ مس
از ضعف هــای اساســی امــروز مــا در اورژانــس 
سراســر کشــور، نداشــتن همیــن اطالعــات و 
خروجی هــای آمــاری اســت. کارهایــی کــه در 
انجــام  زمینــه  ایــن  در  شهرســتان ها  بعضــی 

ــت. ــتودن اس ــل س ــود قاب می ش
یادی از مرحوم ولی فتحی نسب

روز اول سفرنامه به غروب خود رسید و ما 

امــا  ســخت  کاری  روز  یــک  انتهــای  در 
لذت بخــش بــه پایــگاه ایمــان آبــاد رســیدیم. 
پایگاهــی کــه مســئولیت آن را آقــای اردشــیر 
فتحــی نســب بــه عهــده داشــت. زمیــن پایــگاه از 
جانــب پــدر ایــن تکنســین )مرحــوم ولــی فتحــی 
نســب( وقــف اورژانــس شــده بــود. انصافــًا از ایــن 
کار زیبــا لــذت بــردم. ایــن کار ارزشــمند خانــواده 
فتحــی نســب آن قــدر بــزرگ بــود کــه در انتهــای 
ایــن گــزارش فاتحــه ای بــرای شــادی روح مرحوم 

ولــی فتحــی نســب طلــب کنیــم.
فاتحــه ای چــو آمــدی بــر ســر خســته ای 
بخــوان / لــب بگشــا کــه می دهــد لعــل لبــت بــه 

ــان... ــرده ج م
آقای نوری زاده را دریابید

آبــاد کــه خــارج شــدیم  ایمــان  پایــگاه  از 
ــور –  ــی پ ــای فتح ــره آق ــه چه ــدم ک ــه ش متوج
روابــط عمومــی خــوش ذوق اورژانــس لرســتان- 
مشــکل  کــه  پرســیدم  شــد.  درهم کشــیده 
همــکار  دیــدار  بــه  بایــد  گفــت:  چیســت؟ 
مصدوممــان برویــم. محمــد نــوری زاده عزیــز 
کــه ابتــدای امســال حیــن تعویــض شــیفت 
در تصــادف خودرویــش دچــار آســیب ســتون 
ــب  ــز، منقل ــن نی ــال م ــت. ح ــده اس ــرات ش فق
ــت  ــردی رف ــدار م ــه دی ــوان ب ــه می ت ــد. چگون ش
کــه همیشــه نجات گــر هم نوعــان خــود بــوده 
ــخت  ــی س ــردش روزگار او را در امتحان ــاال گ و ح
ــوری زاده از  ــای ن ــواده آق ــت. خان ــرار داده اس ق
ایــن دیــدار بســیار خوشــحال شــده و بــه گرمــی 
ــه  ــد ک ــی زدن ــد. حرف های ــتقبال کردن ــا اس از م
اصــاًل شــبیه گالیــه نبــود بلکــه کامــاًل حــق بــود؛ 
اینکــه بعــد از مصدومیــت، حقــوق این تکنســین 
ــه حقــوق 800 هزارتومانــی اداره  ســخت کوش ب
کار تقلیــل یافتــه و تمامــی هزینه هــای درمانــی 
را ماننــد ســایر مــردم بایــد پرداخــت کنــد... 
هیچ گونــه خدماتــی کــه مختــص جانبــازان و 
ایثارگــران باشــد شــامل حالــش نشــده... و حتی 
بــرای گرفتــن یــک نوبــت دکتر ســاده ماننــد همه 
مــردم بایــد روزهــا و هفته هــا در انتظــار بمانــد... 
راســتی خیلــی عجیــب اســت کــه ناجــی جــان 
ــن راه  ــود را در ای ــالمتی خ ــی و س ــان ها باش انس
نثــار کنــی و دســت آخر حتــی بــرای هزینه هــای 
درمانــی سرســام آورت هــم هیــچ حمایــت مالــی 
ــکاران  ــه هم ــم ب ــری عظی ــا صب ــوی... خدای نش

ــا. ــت فرم ــا عنای ــدوم م مص

اورژانس بر فراز کوه های سخت گذر
گزارشی از سفر به اورژانس لرستان و قابلیت های باورنکردنی آن

ــر  ــتان خب ــی درب بیمارس ــد قدم ــوزاد در چن ــد ن ــابور از تول ــکی نیش ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــوروزی، رئی ــد ش محم
داد و گفــت: صبــح روز شــنبه، ششــم شــهریورماه تکنســین های اورژانــس 115 پایــگاه عطائیــه نیشــابور مأموریــت داشــتند کــه خانــم بــاردار 
25 ســاله ای کــه دچــار درد زایمــان شــده بــود را بــه بیمارســتان حکیــم منتقــل نماینــد. وی در ادامــه افــزود: در حیــن انتقــال مــادر بــاردار و 
ــن مــادر فرارســید. بعــد از مشــورت تکنســین های اورژانــس  ــوزاد ســوم ای ــد ن ــه ای رغــم خــورد کــه تول در نزدیکــی بیمارســتان شــرایط به گون
بــا پزشــک مرکــز مدیریــت، مقــرر گردیــد پروســه زایمــان در بیمارســتان انجــام گــردد؛ بنابرایــن هماهنگی هــا الزم بــا کادر بیمارســتان حکیــم 
جهــت آمادگــی بــرای شــرایط احتمالــی انجــام و مــادر بــاردار بــه بیمارســتان منتقــل شــد امــا درســت داخــل ســالن و قبــل از رســیدن بــه بخــش، 

نــوزاد عجــول بــه دنیــا آمــد.

تاریخــی  ســرزمینی  لرســتان، 
ــی،  ــتانی، طبیع ــر باس ــزاران اث ــا ه ب
آبشــارهای خروشــان و کوه هــای ســر 
بــه فلــک کشــیده کــه از آن به عنــوان 
ــام  ــران ن یکــی از مناطــق باســتانی ای
تاریخــی  بناهــای  می شــود.  بــرده 
و شــگفت انگیز ایــن اســتان کــه از 
بــر جــای مانــده،  عهــد ساســانی 
همچــون نگیــن درخشــانی چشــمان 
رهگــذران را بــه خــود خیــره می کنــد. 
شــهری بــا آب وهــوای متنــوع و چهــار 
بســیار  طبیعــت  دارای  کــه  فصــل 
زیباســت. بهره منــدی از آبشــارهای 
زیبایی هــای  از  بخشــی  چشــم نواز 
خــدادادی دیار لرســتان اســت کــه در 
ــیده  ــک کش ــه فل ــر ب ــای س دل کوه ه

اســتان خودنمایــی می کنــد.
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ــتان های  ــا داس ــفرنامه را ب ــن روز س دومی
متفاوت تــری شــروع کردیــم. چنــد بازدیــد 
در برنامــه داشــتیم کــه البتــه بــه همــه آن هــا 
ــس  ــای اورژان ــی بچه ه ــر صبح ــیدیم. س نرس
هوایــی لرســتان وارد ســتاد شــدند بنابرایــن، 
تــا  انداختیــم  عقــب  را  رفتن مــان  برنامــه 
گــپ و گفتــی بــا بچه هــای اورژانــس هوایــی 
نتــرس.  ســر  و  داشــتند  شــیر  دل  بزنیــم. 
ــی دوام  ــن باشــد در اورژانــس هوای ــر از ای غی

نمی آوردنــد.
اورژانس هوایی لرستان و کوهستان های 

سخت گذر
در  لرســتان  اورژانــس  هوایــی  پایــگاه 
اســت.  شــده  واقــع  خرم آبــاد  فــرودگاه 
محــل پایــگاه بــد نیســت. امکانــات و فضــای 
را  تکنســین ها  و  خلبان هــا  نیــز  فیزیکــی 
کار  بــه  خلبان هــا  داشــته.  نگــه  راضــی 
دلگرمنــد.  لرســتان  هوایــی  اورژانــس  در 
ارتفاعــات بلنــد رشــته کوه هــای زاگــرس، 
کار را بــرای مأموریت هــای هوایــی ســخت 
کــرده. نــوع فرهنــگ منطقه )عشــایر کــوچ رو 
بــودن(، مأموریت هــای بــه واقــع اورژانســی را 
رقــم زده اســت. اورژانــس هوایــی لرســتان از 
مهرمــاه 93 طــی دو ســال فعالیــت، 420 
ــج  ــه از نتای ــانده ک ــام رس ــه انج ــت را ب مأموری
آن حیــات دوبــاره بــه بیــش از 650 بیمــار 
نــوع  برشــمرد...  می تــوان  را  مصــدوم  و 
ــا  ــتان ب ــی لرس ــس هوای ــای اورژان مأموریت ه
ــی  ــاوت اساس ــی تف ــای هوای ــر پایگاه ه دیگ
مــورد   69 بــاردار،  مــادر  مــورد   297 دارد. 
ســقوط از ارتفــاع، 99 مــورد بیمــار قلبــی 
ــه در  ــت ک ــه اینجاس ــب توج ــه جال و ... نکت
از  بالگــرد  درخواســت  مأموریت هــا  اکثــر 
ــتقیم از  ــوده و مس ــی نب ــز درمان ــب مراک جان
ــه  ــا صحن ــه تصــادف و ی ــب مــردم، صحن جان
ســقوط در کــوه درخواســت بالگــرد شــده 

ــت. اس
800 سورتی پرواز، رکوردی باورنکردنی

ــین های  ــی از تکنس ــزاده یک ــهریار علی ش
اصلــی اورژانــس هوایــی لرســتان اســت. 
مــردی بــا انــدام ورزیــده و شــانه هایی ســترگ 
و البتــه دلــی دریایــی. بیشــتر مأموریت هــای 
داده  انجــام  شــهریار  را  لرســتان  هوایــی 
ــرواز را  ــورتی پ ــش از 800 س ــورد بی ــود. رک ب

داشــت  کارنامــه اش  در 
ــه  ــل توج ــوردی قاب ــه رک ک
رشــید  آقــای  اســت. 
نیــز مســئول  زاده  عــرب 
بــود.  هوایــی  پایــگاه 
ــن  ــتر روی زمی ــید بیش رش
فعالیــت داشــت و پیگیــر 
مشــکالت ریــز و درشــت 
ایــن  البتــه  بــود.  پایــگاه 
کار  از  را  او  ســخت،  کار 
ــرواز  ــام پ ــه ن ــخت تری ب س
هوایــی بــاز نداشــته بــود و 
ــی  ــای او کم ــورد پروازه رک
بــود.  شــهریار  از  کمتــر 
بچه هــای دریادلــی مثــل 
بایــد  را  رشــید و شــهریار 
حمایتشــان  و  نهــاد  ارج 
ــه  ــت ک ــرم هس ــرد. خاط ک
بالگــرد  ســقوط  از  بعــد 
ــیراز،  ــی ش ــس هوای اورژان
مأموریــت  نخســتین 
بچه هــای  را  هوایــی 
اورژانــس لرســتان انجــام 
ــد از  ــن بع ــد. همچنی دادن
ســقوط بالگــرد مازنــدران 
هوایــی  اورژانــس  نیــز 
مأموریتــی  از  لرســتان 
ــه  ــود ک ــته ب ــخت بازگش س

پــروازی،  مأموریــت  لحظه هــای  همــان  در 
یــک پیــام تســلیت تصویــری بــرای همــکاران 
»یک یک پنــج«  کانــال  بــه  مازنــدران 
ــاک،  ــجاعانه و بی ب ــه ش ــن روحی ــتاد. ای فرس

دارد. ســتودن  جــای 
درزین آمبوالنس

ــی  ــس ریل ــا اورژان ــتان، تنه ــس لرس اورژان
کشــور را داراســت. از ایــن جهــت یــک رکــورد 
بایــد  البتــه  انحصــاری را در اختیــار دارد. 
ــکاری  ــدم هم ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک ــن را گف ای
ســازمان حمل ونقــل ریلــی کشــور در تأمیــن 
لوکوموتیــوران، ایــن آمبوالنــس خــاص فعــال 
و  لرســتان  گــذر  ســخت  ارتفاعــات  نبــود. 
ــد  ــتان نیازمن ــن اس ــی ای ــبکه ریل ــعت ش وس
ــزوم  ــادگی ل ــه س ــت و ب ــی اس ــن خدمات چنی
آن را می تــوان حــس کــرد. چنیــن خدماتــی 
بــرای مناطــق ســخت گــذر ضــروری اســت و 

امیدواریــم کــه ایــن نــوع خدمــات در سراســر 
ــد. ــعه یاب ــور توس کش

پایگاه هــا  رفــاه  و  ســاختمان  وضیعــت 
ــود ــی ب عال

اورژانــس لرســتان نخســتین اورژانســی 
فضــای  ســاختمان،  حیــث  از  کــه  اســت 
فیزیکــی و امکانــات رفاهــی تقریبــًا کامــل 
می باشــد. از 57 پایــگاه پیــش بیمارســتانی، 
تنهــا 6 پایــگاه کانکــس اســت و از ایــن حیث، 
رتبــه و جایــگاه خوبــی را داراســت. مشــخص 
بــود کــه از گذشــته دور روی ایــن مســئله کار 
شــده و بــرای آن فکــر اساســی کــرده بودنــد. 
پایگاه هــای  ســاختمان  وضعیــت  از  آنچــه 
ــه ای  ــد نقط ــده می ش ــتان دی ــس لرس اورژان

ــود. ــدواری ب ــرای امی ب
یــک بــرگ کاغــذ بــه نــام بیمــه و یــک 

حلبــی بــه نــام پــالک!
ــفرنامه های  ــام س ــد تم ــز مانن ــتان نی لرس

قبلــی گرفتــار آمبوالنس هــای صفــر کیلومتــر 
ــه  ــتند و ن ــه داش ــه بیم ــه ن ــود ک ــی ب تازه نفس
ــی  ــت؛ از طرف ــی اس ــت عجیب ــالک! وضعی پ
ــد  ــوده نمی چرخ ــای فرس ــرخ آمبوالنس ه چ
و آمبوالنس هــای فرســوده امــان بچه هــای 
عملیاتــی را بریــده و از طرفــی، ایــن همــه 
آمبوالنــس صفــر کیلومتــر معطــل یــک بــرگ 
ــام  ــه ن ــی ب ــک حلب ــه و ی ــام بیم ــه ن ــذ ب کاغ
پــالک شــده اســت. نگــران ایــن هســتم 
کیلومتــر  صفــر  آمبوالنس هــای  ایــن  کــه 
ــز  ــگ مراک ــدون پارکین ــوزان ب ــاب س ــر آفت زی
حــوادث فرســوده شــود و آن بــرگ کاغــذ و 

ــد! ــی از راه نرس ــن حلب ای
ســاختمانی  انتظــار  در  وســیع  زمینــی 

مجهــز
لرســتان  حــوادث  مرکــز  ســاختمان 
بــده  همــه  کنــار  در  بــود.  عاریتــی 
اورژانــس  بــا  دانشــگاه  کــه  بســتان هایی 

مــورد  ایــن  داشــت؛   115
ــه  ــود. ب ــده ب ــل نش ــوز ح هن
اتفــاق روابــط عمومــی عزیــز- 
آقــای فتحــی پــور- و دیگــر 
ــی  ــه محل ــتاد ب ــای س بچه ه
رفتیــم کــه زمینــی وســیع 
و عالــی داشــت. بچه هــای 
ســتاد گفتنــد کــه ایــن زمیــن 
ــرای  ــه اورژانــس و ب ــق ب متعل
فقــط  بــه ســاخت،  شــروع 
در  اســت.  اعتبــار  معطــل 
ذهنــم ایــن مــورد را بــه دکتــر 
کولیونــد گــره زده و بــا خــودم 
تأمیــن  مــدل  ایــن  گفتــم 
دکتــر  از  فقــط  اعتبــارات 

اســت. ســاخته  کولیونــد 
ــرای  ــیک ب ــاختمانی ش س

ــگاه 535 پای
ــی  ــد از زمین ــد از بازدی بع
ــز  ــاختمان مرک ــوه س ــه بالق ک
مدیریــت حــوادث لرســتان 
پایگاهــی  دیــدن  بــه  بــود؛ 
شــده  بالفعــل  کــه  رفتیــم 
البتــه در  و وجــود داشــت. 
ابتــدا یــک کانکــس زمیــن 
ــت  ــه داش ــدم ک ــورده را دی خ
ناامیــدم می کــرد کــه فتحــی 
ــب  ــرم جل ــت س ــه پش ــم را ب ــز توجه ــور عزی پ
کــرد. کلمــه بــزرگ اورژانــس روی ســر در 
ــن  ــروی ای ــت. روب ــمم را گرف ــاختمان چش س
کانکــس زمیــن خــورده؛ یــک ســاختمان 
بــرآورده  ســر  زیبــا  و  شــیک  طبقــه  چنــد 
ــن  ــرد. ای ــاد ک ــم را ش ــًا روح ــه حقیقت ــود ک ب
ســاختمان زیبــا تــا افتتــاح و بهره بــرداری 
کمتــر از یــک مــاه فاصلــه داشــت. بــه جــرت 
پایگاه هــای  از  یکــی  کــه  گفــت  می تــوان 
خواهــد  کشــور  کل  در  زمینــی  درجه یــک 

ــد. ش
پوشش خوب پایگاه های جاده ای

پوشــش  حیــث  از  لرســتان  اورژانــس 
جــاده ای واقعــًا تکمیــل بــود کــه جــای تقدیــر 
داشــت. افتتــاح ایــن همــه پایــگاه و پوشــش 
ــا از  ــوده ام ــاده ای نب ــل کار س ــاده ای کام ج
یــک نکتــه نیــز نبایــد غافــل شــد کــه تعــداد 

را  ایــن  نبــود.  کافــی  پایگاه هــای شــهری 
ــتند  ــم می دانس ــتان ه ــای لرس ــود بچه ه خ
و پیگیــر بودنــد. چــه پایگاه هــای شــهری 
ــرد  ــهری بروج ــای ش ــه پایگاه ه ــاد، چ خرم آب
و چــه دیگــر شهرســتان های اســتان نیازمنــد 
پایــگاه  توســعه  بــه  نیــاز  بودنــد.  توســعه 
و  اســتان  مرکــز  عنــوان  بــه  خرم آبــاد  در 
بروجــرد بــه عنــوان مرکــز منطقــه بیشــتر 
ــن  ــارات در ای ــن عب ــر ای ــود. ذک ــس می ش ح
بیشــتر  پیگیــری  و  توجــه  بــرای  ســفرنامه 

مســئولین مهــم و ضــروری بــود.
آقای شهبازی عزیز

ــتان از  ــفرنامه لرس ــل از س ــه قب ــد هفت چن
نویســنده ای در لرســتان متنــی بــه دســتم 
ــگفت انگیزی  ــرز ش ــه ط ــن ب ــن مت ــید. ای رس
یادداشــت  روایتــی  بــود.  و حرفــه ای  زیبــا 
اورژانــس  یــک مأموریــت ســخت  از  گونــه 
هوایــی کــه در آن تکنســین شــجاع اورژانــس 
هوایــی بــا قبــول خطــر، خــود را بــه مصــدوم 
رســانده بــود. از آقــای فتحــی پــور خواســتیم 
ــی  ــدار کس ــه دی ــا ب ــم. م ــان را ببینی ــه ایش ک
رفتیــم در آن ســر عشــق...! اســتاد عبدالرضا 
ــوم  ــت عل ــانه ای ریاس ــاور رس ــهبازی، مش ش
ــا آغــوش بــاز  پزشــکی لرســتان. فــردی کــه ب
ــی  ــعادتمندانه دقائق ــا س ــت و م ــا را پذیرف م
شــاعر  ایــن  گــرم  واژه هــای  میهمــان  را 

بودیــم. خوش ســخن 
ــا  ــه ب ــم ک ــول گرفتی ــهبازی ق ــتاد ش از اس
ــر  ــم روایتگ ــاز ه ــود ب ــای خ ــیوا و رس ــم ش قل
نیــز  او  و  باشــد  اورژانســی ها  جان فشــانی 
کتــاب  لحظــه خداحافظــی،  در  پذیرفــت. 
شعرشــان را بــه بنــده هدیــه کردنــد و مــن 
از  یکــی  را  ســفرنامه  ایــن  ختــام  حســن 

قــرار دادم: ایشــان  زیبــای  شــعرهای 
ــه  ــه فصــل بهــار/ ب ــه فصــل زمســتان/ ن ن
فصلــی  می گــردم/  دیگــر  فصلــی  دنبــال 
کــه ســتاره ها/ بــه احتــرام تــو کاله از ســر 
باشــد همیــن فراموشــی  یــادت  بردارنــد/ 
نام هــا و کلمــات اســت / کــه تــو را / همبــازی 
ــد...  ــد می کن ــای دم عی ــا و پولک ه ماهی ه
)از کتــاب: وقتــی تــو آمــدی، مــن مــرده 

بــودم / اثــری از: عبدالرضــا شــهبازی(

آرشــام ســتار، مســئول ارتباطــات رادیویــی 
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  بی ســیم  و 
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــکی لرس ــای پزش فوریت ه
بــا توجــه بــه اینکــه لرســتان یــک اســتان 
ــق  ــاص مناط ــکالت خ ــا مش ــتانی و ب کوهس
ارتباطــات  بحــث  در  اســت،  ســخت گذر 
مشــکالت بی شــماری داریــم. البتــه در یــک 
ســال گذشــته درصــد ارتبــاط مؤثــر تمــام 
پایگاه هــا بــا مراکــز دیســپچ از 60 درصــد 
بــه 82 درصــد رســانده شــد؛ اکنــون درصــدد 
ــرات و  ــرکت مخاب ــا ش ــی ب ــا رایزن ــتیم ب هس
نفــت بتوانیــم از زیرســاخت های آن هــا بــرای 

ــم. ــتفاده کنی ــدی اس ــش صددرص پوش
از  اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاق  ــن اتف ــزود: ای ــال اف ــیم های دیجیت بی س
بســیار خوشــایندی اســت و در حــال حاضــر 
ــش  ــتفاده و پوش ــرای اس ــا ب ــکل م ــا مش تنه
اســت. اعتبــار  تأمیــن  اســتان،  صددرصــدی 
از  اســتفاده  خصــوص  در  ســتار 
جــز  لرســتان  گفــت:  اداری  اتوماســیون 
ــیون  ــه از اتوماس ــود ک ــتان هایی ب ــن اس اولی
بــه  اکنــون  البتــه  کــرد؛  اســتفاده  اداری 
ــی  ــتیبان، کم ــرکت های پش ــر ش ــل تغیی دلی
بــا مشــکل مواجــه شــده ایم امــا تمامــی 
 GPS آمبوالنس هــای مــا مجهــز بــه سیســتم
هســتند. دیســپچ  مانیتورینــگ  بــه  متصــل  و 

 Eoc مســئول  اشــکبوس،  خانــم 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی لرســتان گفــت: کلیــه مســائل 
مربــوط بــه بحــران از لحــاظ ســتادی و 
عملیاتــی و در همــه واحدهــا ازجملــه 
ایــن  بــا  و...  ویــژه  حــوادث  اداری، 
بخــش اســت؛ البتــه امســال موفــق 
شــدیم بــا کســب نمــره 52 از 53، رتبــه 
ــوادث  ــگیری از ح ــش پیش دوم در بخ

ــم. ــب کنی ــه را کس غیرمترقب
وی در خصــوص اقداماتــی کــه در 
ــا  ــزود: م ــده اف ــام ش ــش انج ــن بخ ای
بــرای اســتان نقشــه مخاطــره تهیــه 
نموده ایــم؛ تمــام اطالعــات مربــوط 
شــدت  ازجملــه:  منطقــه  آن  بــه 
تعــداد جمعیــت،  بــودن،  زلزله خیــز 
 ... و  سرچشــمه ها  و  چاه هــا  تعــداد 
نقشــه ها  ایــن  و  اســت  شــده  آورده 
تمــام  روی  بــر  آنالیــن  به صــورت 

دارد. قــرار  سیســتم ها 
اشــکبوس بــه مشــکالت ایــن بخــش 
و اظهــار داشــت:  اشــاره کــرد  نیــز 
مربــوط  مــا  مشــکل  مهم تریــن 
ســازمان  از  اجــاره ای  بالگــرد  بــه 
هالل احمــر اســت کــه در زمــان وقــوع 
ــاز  ــه آن نی ــز ب ــر نی ــران، هالل احم بح

دارد.

اورژانــس  مســئول  محمدرحیمــی، 
ایــن  اورژانــس  گفــت:  خرم آبــاد 
ــهری و 7  ــگاه ش ــتان دارای 5 پای شهرس
جــاده ای اســت. ایــن مرکــز دو دســتگاه 
دســتگاه  یــک  و  آمبوالنــس  اتوبــوس 
بالگــرد دارد. البتــه بــا توجــه بــه تعریفــی 
کــه در مــورد تناســب پایــگاه در شــهر 

وجــود دارد، دو پایــگاه کــم داریــم.
ایــن  کمبودهــای  بــا  رابطــه  در  وی 
مرکــز اظهــار داشــت: یکــی از مهم تریــن 
ــانی  ــروی انس ــث نی ــا بح ــای م کمبوده
اســت. یکــی دیگــر از مشــکالت هــم 
مربــوط بــه چــارت ســازمانی اســت و 
ــه  ــی ک ــان چارت ــوز از هم ــفانه هن متأس
اورژانــس  تأســیس  اول  ســال های  در 

می شــود. اســتفاده  تنظیم شــده 
اینکــه ســه  بــه  بــا اشــاره  رحیمــی 
در  شهرســتان  ایــن  پایگاه هــای  از  تــا 
کانکــس مســتقر هســتند؛ افــزود: یکــی 
از مشــکالت مــا کمبــود فضــای فیزیکــی 
اســت. پایــگاه خرم آبــاد تنهــا یــک اتــاق 
کــم  جــا  نیــز  شهرســتان ها  در  و  دارد 

ــت. اس
دربــاره  اورژانــس خرم آبــاد  مســئول 
گفــت:  مرکــز  ایــن  مالــی  مشــکالت 
امــور مالــی مســتقیم نداریــم و بــرای 
حکم هــای جدیــد و پرداخــت حقــوق 
بایــد بــه ســتاد دانشــگاه مراجعــه کنیــم

نقلیــه  مســئول  آدینه  ونــد،  محســن 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
اورژانــس  گفــت:  لرســتان  پزشــکی 
ــس  ــتگاه آمبوالن ــتان دارای 103 دس اس
هایلوکــس  تویوتــا  و   314 اســپرینتر 
مناطــق  در  کــه  می باشــد  هایــس  و 
هایلوکــس  تویوتــا  از  ســخت گذر 

می کنیــم. اســتفاده 
وضعیــت  خصــوص  در  آدینه  ونــد 
اکثــر  داشــت:  اظهــار  آمبوالنس هــا 
فرســوده  اســتان  آمبوالنس هــای 
هســتند و 350 هــزار کیلومتــر کارکــرد 
ــس  ــتگاه آمبوالن ــدود 10 دس ــد. ح دارن
در خرم آبــاد و 5 تــا در شهرســتان ها از 
رده خــارج هســتند کــه هزینــه نگهــداری 

آن هــا بســیار باالســت.
وی در ادامــه افــزود: اورژانــس لرســتان 
ــرای  ــه آمبوالنس هــا ب ــدارد و کلی ــه ن نقلی
ســرویس  تــام  شــرکت  بــه  تعمیــرات 
ــد  ــار بازدی ــوند و در دو ب ــتاده می ش فرس
رفــع  بــرای  و  ثبــت  ماهانــه مشــکالت 
ــاع داده  ــه ارج ــرکت مربوط ــه ش ــا ب آن ه

می شــوند.
مســئول نقلیــه اورژانــس لرســتان در 
پایــان بــه ورود آمبوالنس هــای جدیــد 
دســتگاه   23 گفــت:  و  کــرده  اشــاره 
دانشــگاه  اختیــار  در   315 آمبوالنــس 
کــه  شــده  گرفتــه  قــرار  علوم پزشــکی 
ــالک  ــب پ ــه و نص ــد از بیم ــه زودی و بع ب

می شــوند. نــاوگان  وارد 

محســن محمدی خرم آبــادی، 
ــوادث  ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــت فن معاون
لرســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
گفــت: اســتان لرســتان 57 پایــگاه دارد 
مابقــی  و  شــهری  آن  پایــگاه   18 کــه 
جــاده ای هســتند کــه اکثــر آن هــا در 
مناطــق کوهســتانی و ســخت گذر واقــع 
ــده  ــث ش ــئله باع ــن مس ــده اند؛ همی ش
ــارج از  ــا خ ــای م ــتر مأموریت ه ــه بیش ک
اســتان باشــد و درنتیجــه تمامــی نــاوگان 

فرســودگی شــده اند. مــا دچــار 
جدیــد  آمبوالنس هــای  ورود  بــه  وی 
اشــاره کــرده و افــزود: ایــن آمبوالنس هــا 
مخصــوص  تنهــا  و  بــوده  کولــر  فاقــد 
نظــر  از  و  هســتند  سردســیر  مناطــق 
ازجملــه:  مشــکالتی  هــم  تخصصــی 
نداشــتن جایــگاه برانــکارد و ... رادارنــد. 
بــرای  قبــل  ســال  یــک  از  مــا  البتــه 
مناطــق کوهســتانی از آمبوالنس هــای 
ولــی  می کنیــم  اســتفاده  کمــک دار 
بخشــی  رضایــت  چنــدان  عملکــرد 

ندارنــد.
ــزام  ــد اع ــه ک ــان اینک ــا بی ــدی ب محم
شــده  حــذف  خرم آبــاد  اورژانــس  در 
اســت بیــان کــرد: اآلن خــود بیمارســتان 
بــا  کنــد؛  اعــزام  کــه  اســت  موظــف 
خدمــات  توانســته ایم  مــا  کار  ایــن 
بهتــر و بیشــتری را در اورژانــس پیــش 

دهیــم. ارائــه  بیمارســتانی 

محمدرضــا فتحی پــور، مدیــر روابــط 
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  عمومــی 
خصــوص  در  پزشــکی  فوریت هــای 
ــی  ــط عموم ــه کاری رواب ــکالت حیط مش
گفــت: مهم تریــن مشــکل مــا کمبــود 
ــن  ــه دوربی ــزات از جمل ــات و تجهی امکان
ــری  ــت؛ دیگ ــرداری اس ــی و فیلم ب عکاس
مســئله پوشــش خبــری اســت؛ چــون مــا 
ــه  ــم ک ــی را نداری ــکان و دسترس ــن ام ای
خودمــان بــر ســر صحنــه حاضــر شــده و 

گــزارش را تهیــه کنیــم.
آمــوزش  لــزوم  بــه  ادامــه  در  وی 
ــه  ــر و تهی ــال خب ــرای ارس ــین ها ب تکنس
بایــد  افــزود:  و  کــرده  اشــاره  عکــس 
ســاختاری فراهــم شــده و بعضــی مــوارد 
چگونگــی  و  عکاســی  نحــوه  ازجملــه 
تهیــه خبــر بــه تکنســین ها آمــوزش داده 

شــود.
روابــط  اینکــه  بیــان  بــا  فتحی پــور 
امســال  ابتــدای  از  لرســتان  عمومــی 
ــه کارکــرده اســت اظهــار داشــت:  آغــاز ب
مــا در ایــن مــدت ســعی کرده ایــم کــه 
شــنیداری،  دیــداری،  رســانه های  بــا 
محلــی  روزنامه هــای  و  خبرگزاری هــا 
ــال  ــار را انتق ــرده و اخب ــرار ک ــاط برق ارتب
دهیــم؛ از آن گذشــته بــا اورژانــس کشــور 
نیــز تعامــل و همــکاری خوبی برقرارشــده 

و تمامــی اخبــار ارســال می شــود.

مردی با رکورد 800 سورتی پرواز!
دلیر مردی که روی اورژانس هوایی کشور را سفید کرده است

ــهریورماه  ــتم ش ــنبه، هش ــر روز دوش ــت: در عص ــرقی گف ــان ش ــکی آذربایج ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــئول رواب مس
ســاعت 17 و 40 دقیقــه، طــی تماســی بــا مرکــز پیــام پایــگاه اورژانــس چاراویمــاق، کاهــش ســطح هوشــیاری پســربچه ای یک ســاله گــزارش شــد. وی 
در ادامــه افــزود: بــا اعــالم ایــن حادثــه تکنســین های اورژانــس 115 قره آغــاج بــه ســمت روســتای بیلرکنــدی اعــزام شــدند و بــه علــت دوری مســیر، از 
همراهــان کــودک خواســتند تــا بــا وســیله شــخصی او را بــه میانــه مســیر بیاورنــد. تکنســین ها عیســی بــدری و مهــدی محمدپــور بالفاصلــه عملیــات 
احیــا را بــر روی کــودک کــه در حیــن بــازی داخــل حــوض آب افتــاده و دچــار کاهــش ســطح هوشــیاری شــده بــود آغــاز کردنــد. خوشــبختانه ایــن 

عملیــات بــا موفقیــت انجــام شــد و پســربچه بــه زندگــی بازگشــت. ســپس کــودک بــرای ادامــه درمــان بــه بیمارســتان قره آغــاج انتقــال داده شــد.
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شاهرودالبرز بماصفهان

پــرواز اورژانــس هوایــی اصفهــان بــرای کمــک بــه 
سوئیســی گردشــگران 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی اصفهــان ســاعت 6 و 37 دقیقــه روز 23 شــهریورماه، طــی 
یــک تمــاس بــا اورژانــس 115 اصفهــان اعــالم شــد کــه یــک خــودرو 
تنــدر ال 90 بعــد از تــاالب گاوخونــی واژگــون شــده اســت. بــر 
ــهر  ــکی از ش ــای پزش ــین فوریت ه ــزارش دو تکنس ــن گ ــاس ای اس
ورزنــه بــر بالیــن مصدومیــن حاضــر شــدند؛ تعــداد مصدومیــن پنــج 
نفــر اعــالم شــد کــه چهــار گردشــگر از کشــور ســوئیس و یــک راهنما 
ــا توجــه بــه وضعیــت مصدومیــن، ســه  از افــراد محلــی بودنــد کــه ب
نفــر از آنــان بــا بالگــرد اورژانــس بــه بیمارســتان الزهــرا )س( منتقــل 

شــدند و دو نفــر دیگــر در محــل درمــان شــدند.

و  بنــز  بــا کمپرســی  تریلــر  یــک دســتگاه  برخــورد 
تریلــر آتش ســوزی 

و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فوریت هــای پزشــکی بــم، 14 شــهریورماه 1395 در ســاعت 22 و 
30 دقیقــه، بــه دنبــال برخــورد یــک دســتگاه تریلــر بــا کمپرســی 
بنــز در 70 کیلومتــری محــور بــم - کرمــان، تریلــر نفت کــش 
دچــار حریــق شــد کــه خوشــبختانه ســریعًا از ادامــه آتش ســوزی 

ــد. ــل آم ــه عم ــری ب جلوگی
پــس از دریافــت خبــر، بالفاصلــه پایــگاه اورژانــس 115 جــاده ای 
تهــرود )آقایــان محی آبــادی و نبــی پــور( بــه محــل اعــزام شــدند 
و پــس از انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی و کنتــرل عالئــم حیاتــی 
ــه بیمارســتان پاســتور بــم منتقــل  ــه را ب تنهــا مصــدوم ایــن حادث

کردنــد.

واژگونــی اتوبــوس در الیــن جنوبــی اتوبــان کــرج- 
ــران ته

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی البــرز صبــح روز سه شــنبه 30 شــهریور، اتوبــوس ســرویس 
ایــاب و ذهــاب کارکنــان شــرکت ایران خــودرو واژگــون شــد کــه 
اورژانــس  پایگاه هــای  ســوی  از  آمبوالنس هــا  اعــزام  بالفاصلــه 
ــتگاه  ــج دس ــه، پن ــوع حادث ــه ن ــه ب ــا توج ــد. ب ــاز ش ــرز آغ 115 الب
ــزام  ــل اع ــه مح ــس ب ــوس آمبوالن ــتگاه اتوب ــک دس ــس و ی آمبوالن
شــدند. ایــن حادثــه باعــث مصدومیــت 12 نفــر از سرنشــینان 
ــر شــدت صدمــات وارده در صحنــه  شــد. متأســفانه یــک نفــر در اث
خدمــات  دریافــت  ضمــن  مصدومیــن  باخــت.  جــان  تصــادف 
درمانــی پیش بیمارســتانی بــه بیمارســتان های شــهید مدنــی و 

ــدند. ــزام ش ــرج اع ــنر ک ــهید باه ش

پنــج زخمــی و یــک کشــته در واژگونــی خــودرو در 
جــاده میامــی– شــاهرود

ــر  مســئول روابــط عمومــی اورژانــس 115 شــاهرود گفــت: براث
واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی ال 90 در محــور میامــی-

شــاهرود در جــاده سراســری تهــران - مشــهد یــک نفــر کشــته و 
ــدند. ــی ش ــر زخم ــج نف پن

اورژانــس  نیروهــای  داد:  ادامــه  فرجی دانشــگر   فهیمــه 
شــاهرود در زودتریــن زمــان در محــل حادثــه حاضــر شــده و پــس 
از ارائــه خدمــات اولیــه، زخمی هــا را بــا اورژانــس هوایــی بــه 
بیمارســتان امــام حســین )ع( شــاهرود منتقــل کردنــد. متأســفانه 
ــال  ــا ح ــت ام ــان باخ ــه ج ــودک 10 ماه ــک ک ــه ی ــن حادث در ای

مجروحــان حادثــه رضایت بخــش اســت.

  
شمس اله احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن 

فوریت های پزشکی ایران:

عبدالرضا محمدی، دبیر کمیته صنفی انجمن 
فوریت های پزشکی ایران:

 فرهاد مقدم، دبیر کمیته رفاهی-ورزشی انجمن فوریت های پزشکی ایران:
ــا  ــه کاره ــت. هم ــتان اس ــک بیمارس ــی ی ــات درمان ــختی ها و عملی ــام س ــه ای از تم ــس خالص ــای اورژان ــغل نیروه  ش
ــد  ــده دارن ــه عه ــتان ب ــک روز در بیمارس ــول ی ــی در ط ــل درمان ــم کام ــک تی ــه ی ــی آر و ... ک ــی پ ــان، س ــه زایم از جمل

ــرایط در  ــخت ترین ش ــس در س ــای اورژان ــه نیروه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب ــام می دهن ــره انج ــس دونف ــین های اورژان تکنس
جــاده و بــرف و تاریکــی شــب و در مــدت زمــان کمتــری بــا اســترس بیشــتری نســبت بــه کادر بیمارســتان ایــن اقدامــات را 

ــردد. ــتانی گ ــای بیمارس ــر نیروه ــن براب ــختی کار چندی ــود س ــث می ش ــل باع ــن عوام ــد. ای ــام می دهن انج
ــه دلیــل مشــکالت کار، اکثــر تکنســین ها  ــاد اســت و ب فرهــاد مقــدم تأکیــد کــرد: خطــر جانــی نیروهــای اورژانــس زی
ــد و  ــل کنن ــادی را تحم ــیار زی ــار بس ــس فش ــین های اورژان ــه تکنس ــده ک ــث ش ــرو، باع ــود نی ــتند. کمب ــیب دیده هس آس
مجبــور بــه اضافه کاری هــای ســنگین شــوند. در مقایســه بــا نیروهــای بیمارســتانی میــزان خدمــات ارائــه شــده و حقــوق و 
مزایــای دریافتــی تفاوت هــای بســیار زیــادی بــا نیروهــای پیش بیمارســتانی دارد. مثــاًل سال هاســت پرســنل بیمارســتانی 
کارانــه دریافــت می کننــد کــه ایــن قانــون در خصــوص پرســنل پیــش بیمارســتانی فقــط یــک ســال اســت اجــرا می شــود و 
ایــن مبلــغ هــم اصــاًل قابل مقایســه بــا دریافتــی پرســنل بیمارســتانی نیســت همچنیــن حقــوق و مزایــای بســیاری اســت 
کــه پرســنل بیمارســتانی از آن برخوردارنــد امــا نیروهــای اورژانــس از آن محــروم هســتند و تمــام تــالش مــا احیــای حقــوق 

ــد. ــس می باش ــان در اورژان همکاران م

غیردولتی بودن، شرط اصلی
اورژانــس پیــش بیمارســتانی اگــر بخواهــد مســیر 
ارتقــا و تعالــی را بپیمایــد الزم اســت کــه بــه فعالیت هــای 
صنفــی از نــوع غیردولتــی چنــگ بزنــد. در حــال حاضــر 
اصلی تریــن مشــکل فوریت هــای پیــش بیمارســتانی، 
وزرات  بدنــه  در  الزم  ســازمانی  جایــگاه  نداشــتن 
ــه  ــت. اینک ــکی اس ــوم پزش ــگاه های عل ــت و دانش بهداش
اورژانــس 115 در بیــن جامعــه و عمــوم مشــاغل در چــه 
جایگاهــی اســت؛ در وهلــه دوم قــرار می گیــرد. آنچــه 
امــروز مشــکل فوریت هــای پزشــکی را می توانــد حــل 
کنــد؛ چانه زنی هــای صنفــی بــا مدیــران ارشــد وزارت 
ــن کار  ــت. ای ــس اس ــدگان مجل ــه نماین ــت و البت بهداش
ــه  ــد کــه خــود در بدن ــزرگ و اساســی از افــرادی برمی آی ب
وزارت بهداشــت پســت و جایــگاه دولتــی نداشــته باشــند 
چــرا کــه پیگیــری امــور صنفــی و اســتیفاء حقــوق صنفــی 
و ســازمانی تکنســین ها مســتلزم آزاد بــودن از قیــد و بنــد 

پســت های دولتــی اســت.
تأسیس شعب شهرستان ها، نیازی ضروری

اورژانــس پیش بیمارســتانی کشــور بیشــتر از 41 ســال 
ــان  ــر مردم ــر س ــود را ب ــمند خ ــات ارزش ــه خدم ــت ک اس
ایــن جامعــه گســترانیده. شــروع فعالیــت انجمــن صنفــی 
نزدیــک  ســال های  بــه  ایــران  پزشــکی  فوریت هــای 
بازمی گــردد. ایــن انجمــن از ســال 1379 شــروع بــه 
ــی  ــه صنف ــا عقب ــه م ــت ک ــن معناس ــن بدی ــرده و ای کار ک
مطلوبــی نداریــم. بــرای آنکــه بتوانیــم عقب افتادگــی 
خــود را در ایــن زمینــه جبــران کنیــم الزم اســت کــه 
ــای  ــن فوریت ه ــریع تر انجم ــه س ــر چ ــای ه ــد و ارتق رش
پزشــکی ایــران را در دســتور کار قــرار دهیــم. رشــد و 
ــذرد؛  ــیر می گ ــک مس ــا از ی ــی تنه ــن صنف ــای انجم ارتق
تأســیس شــعب شهرســتان ها و کشــوری شــدن انتخابــات 
انجمــن و صــد البتــه آشــکار اســت کــه بــرای دســت یابی 

ــت. ــروری اس ــی ض ــار مال ــود اعتب ــور وج ــن منظ ــه ای ب
گام اول در تأســیس شــعب شهرســتان ها، فعال ســازی 
شــعب دانشــگاه های قطــب علــوم پزشــکی اســت. مراکــز 
حــوادث قطــب عبارت انــد از: تهــران، تبریــز، شــیراز، 
اصفهــان، مشــهد، کرمــان، اهــواز، کرمانشــاه و ســاری. 
الزم اســت کــه هــر کــدام از شــعب یــک رابــط جهــت 
ــور  ــام ام ــت انج ــری جه ــای دفت ــک فض ــری و ی عضوگی

ــوارد  ــن م ــام ای ــام تم ــند. انج ــته باش اداری داش
منابــع  بایــد  اســت.  اعتبــار  صــرف  نیازمنــد 
اعتبــاری الزم را تعریــف و تأمیــن کــرد. بــدون 
صــرف اعتبــار، ارتقــای انجمــن شــدنی نیســت.

انجمــن  توصیــف  در  فــر  قــادری  محمــد 
یت هــا ر فو

گفتــی  و  گــپ  نوشــتار،  ایــن  ادامــه  در 
فوریت هــای  انجمــن  رئیــس  بــا  خودمانــی 

پزشــکی ایــران داشــتیم. محمــد قــادری فــر، کارشــناس 
پرســتاری و تکنســین رســمی اورژانــس تهــران اســت 
کــه از ســال 1393 بــه عنــوان عضــو هیئت مدیــره و 
ایــران مشــغول  رئیــس انجمــن فوریت هــای پزشــکی 
بــه فعالیتمــی باشــد. در کارنامــه وی مســئولیت های 
مختلــف ســتادی بــه چشــم می خــورد کــه آخریــن آن هــا، 
مســئولیت اورژانــس ناحیــه غــرب تهــران را می تــوان 
ــه خــود از ســمت ســنگین  ــه گفت ــر ب ــادری ف ــرد. ق ــام ب ن
مســئول ناحیــه ای اســتعفا داد تــا بتوانــد وقــت بیشــتری 

ــد. ــرف کن ــن ص ــرای انجم را ب
تاریخچه انجمن از زبان رئیس آن

ــان  ــران در بی ــکی ای ــای پزش ــن فوریت ه ــس انجم  رئی
ــد: »انجمــن فوریت هــای  تاریخچــه ایــن انجمــن می گوی
پزشــکی ایــران در ســال 1379 فعالیــت خــود را آغــاز کرد. 
ــی  ــی و غیرسیاس ــن، غیرانتفاع ــن انجم ــت ای ــوع فعالی ن
اســت کــه حــول دو محــور علمــی- آموزشــی و صنفــی-

رفاهــی در راســتای ارتقــاء جایــگاه علمــی و صنفــی 
فوریت هــای پزشــکی تــالش می کنــد. ایــن انجمــن تنهــا 
پایــگاه قانونــی فعالیت هــای صنفــی نیروهــای اورژانــس 
ــی  ــر، هماهنگ ــدت نظ ــب وح ــد موج ــد و می توان می باش
ــای  ــجم فوریت ه ــه منس ــک جامع ــکیل ی ــن تش و همچنی
ایــن  پزشــکی در سراســر کشــور شــود. هیئت مدیــره 
انجمــن هــر ســه ســال یک بــار بــه واســطه انتخابــات 
ــال 1393  ــی از س ــره فعل ــود. هیئت مدی ــده می ش برگزی
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و هم اکنــون در راســتای 
اهــداف و برنامه ریزی هــای انجــام شــده در حــال تــالش 

ــت.« ــت اس و فعالی
اهداف انجمن چیست؟

ــن  ــکیل انجم ــداف تش ــان اه ــر در بی ــد قادری ف محم
ــا  ــن بن ــن انجم ــد: ای ــان می کن ــکی بی ــای پزش فوریت ه

ــگاه  ــن جای ــالء و تبیی ــدف اعت ــا ه ــود و ب ــالت خ ــه رس ب
بیمارســتانی  پیــش  پزشــکی  فوریت هــای  حرفــه ای 
نــزد مســئوالن و همچنیــن ارتقــاء خدمــات اورژانســی 
مطلــوب بــه مددجویــان برنامه ریــزی و تــالش می نمایــد. 
برنامه هــای راهبــردی انجمــن عبــارت اســت از: 1- آشــنا 
ســاختن مــردم جامعــه نســبت بــه وظایــف و نــوع خدمــات 

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا از پایگاه هــای اورژانــس بازدیــد و از پرســنل خــدوم اورژانــس تقدیــر نمــود. روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــت  ــتاد هدای ــس و س ــای اورژان ــد از پایگاه ه ــن بازدی ــا ضم ــکی فس ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــکری، ریاس ــا عس ــر علیرض ــت: دکت ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــا ب ــکی فس پزش
شهرســتان، چهــل و یکمیــن ســال تأســیس اورژانــس پیــش بیمارســتانی را بــا تقدیــم گل بــه پرســنل خــدوم اورژانــس تبریــک گفتنــد. در ایــن دیــدار صمیمانــه، پرســنل 
ــه بیــان برخــی مشــکالت  ــه درخواســت شــهروندان، مأموریت هــای درون شــهری و برون شــهری ب ــه گزارش هایــی از فعالیت هــا، نحــوه رســیدگی ب اورژانــس ضمــن ارائ
پرداختنــد. علیپوریــان افــزود: ریاســت دانشــگاه در ادامــه بــا حضــور در ســتاد ارتباطــات مرکــز اورژانــس فســا  طــی ارتبــاط بی ســیم بــا پایگاه هــای اورژانــس شهرســتان، 

ضمــن تبریــک روز اورژانــس بــه پرســنل شــاغل در شــیفت شــب، از زحمــات شــبانه روزی پرســنل اورژانــس تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

انجمنی برای تکنسین های سراسر ایران
جایگاه و نقش انجمن صنفی فوریت های پزشکی ایران در ارتقای اورژانس پیش بیمارستانی چیست؟!
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رضا ولی زاده، دبیر کمیته علمی 
انجمن فوریت های پزشکی ایران:

گیالنقزوین مازندرانقم

تصــادف دو دســتگاه ســواری پــژو بــه مصدومیــت 
ــد ــر ش ــر منج ــت نف هف

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی قزویــن 
پیــام ۱۱۵ فوریت هــای  بــا مرکــز  تمــاس  یــک  گفــت: طــی 
ــی  ــن جنوب ــادف در الی ــالم تص ــک و اع ــتان آبی ــکی شهرس پزش
اتوبــان قزویــن – تهــران بیــن آبیــک و کارخانــه ســیمان بــه ســرعت 
ــدند. ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــس ب ــگاه اورژان ــین های پای تکنیس
ــت  ــه مصدومی ــر ب ــه منج ــن حادث ــه داد: ای ــدار ادام ــان نام پیم
ــا همــکاری  هفــت نفــر از سرنشــینان ایــن خودروهــا شــده کــه ب
چهــار  و  رهاســازی  مصدومــان  هالل احمــر،  و  آتش نشــانی 
و  شــهری  اورژانس هــای  از  آمبوالنــس  دو  توســط  مصــدوم  
جــاده ای آبیــک بــه بیمارســتان امــام حســن )ع( شهرســتان 
ــدند. ــان ش ــل، درم ــر در مح ــه نف ــدند و س ــل ش ــاد منتق نظرآب

برخــورد پیــکان وانــت بــه تیــر بــرق منجــر بــه مجــروح 
شــدن ســه تن شــد

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــی مرک ــط عموم ــر رواب مدی
گیــالن گفــت: بــر اســاس گــزارش مســئول پایــگاه رودســر 
ــه  ــرق در مســیر کالچــای ب ــه تیــر چراغ ب برخــورد پیــکان وانــت ب

چابکســر مصدومیــت 3 تــن از سرنشــینانش را رقــم زد.
ســاعت 2 و 13 دقیقــه بامــداد 16 شــهریورماه 1395 ایــن 
حادثــه بــه مرکــز فوریت هــای پزشــکی گیــالن اعــالم شــد و 
نیروهــای پایــگاه فوریت هــای پزشــکی نزدیــک بــه محــل حادثــه 
ــرد 20 ، 22 و23  ــدوم م ــه مص ــه س ــن حادث ــدند. در ای ــزام ش اع
ــای  ــات فوریت ه ــه خدم ــا ارائ ــس 115 ب ــه اورژان ــد ک ــاله  بودن س
پزشــکی، آن هــا را بــه بیمارســتان شــهید انصــاری رودســر منتقــل 

ــد. کردن

واژگونی پژو با پنج کشته و مجروح

ــم  ــکی ق ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
گفــت: ســاعت 12 و 50 دقیقــه، خبــری مبنــی بــر واژگونــی 
ــه  ــه ب ــت معصوم ــل بهش ــران مقاب ــان قم_ته ــژو دراتوب ــودرو پ خ
ــه  اورژانــس 115 اعــالم گردیــد کــه چهــار آمبوالنــس اورژانــس ب
محــل اعــزام شــدند کــه اولیــن امبوالنــس و تیــم اعزامــی اورژانس 

ــدند. ــر ش ــه حاض ــه حادث ــه در صحن ــاعت 12 و 55 دقیق س
ــج  ــده پن ــون ش ــودرو واژگ ــد خ ــخص ش ــه مش ــی اولی در ارزیاب
سرنشــین داشــته کــه بــه علت شــدت بســیار ســنگین آســیب های 
وارده، دو نفــر در محــل فــوت کــرده و ســه مجــروح بدحــال و 
وخیــم نیــز بــا ســه آمبوالنــس اورژانــس و همــراه بــا عملیــات احیــا 

ــدند. ــل ش ــم منتق ــتی ق ــتان شهیدبهش ــه بیمارس ب

تصــادف نیســان و خــودروی پرایــد بــا 3 کشــته و 2 
مصــدوم

و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
15 دقیقــه  و  فوریت هــای پزشــکی مازنــدران، در ســاعت 10 
29 شــهریورماه، خبــر ایــن حادثــه بــه مرکــز پیــام اورژانــس 115 
ــهر  ــرز- بهش ــیر زاغم ــه در مس ــن حادث ــد. ای ــالم ش ــدران اع مازن
ــای  ــه آمبوالنس ه ــاد و بالفاصل ــاق افت ــد اتف ــه ون ــه زین در منطق
پایگاه هــای اورژانــس زاغمــرز، طوســکال و ولوجــا بــه محــل 
ــم 60 و  ــته،  دو خان ــه کش ــه س ــن حادث ــدند. ای ــزام ش ــه اع حادث
ــدوم  ــن دو مص ــت؛  همچنی ــاله داش ــرد 55 س ــک م ــاله و ی 35 س
حادثــه بــه بیمارســتان امــام حســین )ع( نــکا و  بیمارســتان 

منتقــل شــدند. بهشــهر  )ره(  امام خمینــی 

 محمد قادری فر، رئیس انجمن 
فوریت های پزشکی ایران:

   

 کیوان صیفوری، روابط عمومی انجمن فوریت های پزشکی ایران:
ــس و وزارت  ــتم اورژان ــه سیس ــوط ب ــی مرب ــائل داخل ــده دارد: 1- مس ــل عم ــهرها دو دلی ــی در کالن ش ــکالت اصل مش
بهداشــت از جملــه کمبــود نیــرو و آمبوالنــس، اســتاندارد نبــودن پایگاه هــا و مســائل رفاهــی پرســنل اورژانــس 2- مشــکالتی 
ــوزش  ــه آم ــا از جمل ــر ارگان ه ــکاری دیگ ــه هم ــاز ب ــه نی ــت بلک ــت نیس ــه وزارت بهداش ــوط ب ــا مرب ــدن آن ه ــرف ش ــه برط ک
عمومــی مــردم و بــاال بــردن ســطح شــناخت جامعــه از حیطــه کاری و اختیــاری اورژانــس 115 کــه بــه همــکاری رســانه های 
گروهــی و ملــی در ایــن زمینــه نیــاز می باشــد. مشــکل ترافیــک در کالن شــهرها کــه گاهــی موجــب دیــر رســیدن 
ــژه تــردد خــودرو امــدادی در  ــا اختصــاص دادن خــط وی ــه شــده کــه در چنــد ســال اخیــر ب ــه صحنــه حادث آمبوالنس هــا ب
ــرده  ــان ک ــه مصدوم ــریع تر ب ــر و س ــانی بهت ــادی را در امدادرس ــک زی ــت و کم ــده اس ــل ش ــهر ح ــای ش ــی از بخش ه بعض
اســت. ناگفتــه نمانــد در اکثــر شــهرها، هنــوز معضــل ترافیــک حــل نشــده کــه امیدواریــم بــا همــکاری شــهرداری ها ایــن 

مشــکل در همــه شــهرها حــل شــود.
ــس را  ــای اورژان ــوان آمبوالنس ه ــی از ت ــی، بخش ــز درمان ــتیم مراک ــاهد هس ــهرها ش ــه ش ــزود: در هم ــوری اف ــوان کیف کی
بــرای انتقــال بیمــار از درمانــگاه بــه بیمارســتان در اختیــار خــود دارنــد کــه علی رغــم نامه نگاری هــا و پیگیری هــای انجــام 
شــده از طــرف انجمــن، همچنــان ایــن مشــکل وجــود دارد کــه امیدواریــم بــا توجــه مســئولین، ایــن مســئله نیــز حــل شــود.

ــگاه  ــن جای ــالء و تبیی ــدف اعت ــا ه ــود و ب ــالت خ ــه رس ب
بیمارســتانی  پیــش  پزشــکی  فوریت هــای  حرفــه ای 
نــزد مســئوالن و همچنیــن ارتقــاء خدمــات اورژانســی 
مطلــوب بــه مددجویــان برنامه ریــزی و تــالش می نمایــد. 
برنامه هــای راهبــردی انجمــن عبــارت اســت از: 1- آشــنا 
ســاختن مــردم جامعــه نســبت بــه وظایــف و نــوع خدمــات 

مشــارکت  جلــب   -2 بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس 
رســانه های گروهــی و رســانه ملــی جهــت فرهنگ ســازی 
انعــکاس و پیگیــری موانــع و  عمومــی در جامعــه 3- 
ــه  ــه ارائ ــکی در زمین ــای پزش ــز فوریت ه ــکالت مراک مش
خدمــات مطلــوب و همچنیــن ارائــه گــزارش به مســئولین 
وزارت بهداشــت 4- حمایــت از حقــوق مــادی، معنــوی و 

صنفــی کارکنــان اورژانــس و تقویــت روحیــه ایثار، 
تــالش، رســیدن بــه خودبــاوری و پــای بنــدی بــه 
تکنســین های  نــزد  حرفــه ای  اخــالق  منشــور 
اورژانــس 5- ارائــه نظــرات کارشناســی و تشــریح 
ســختی کار ایــن حرفــه بــه مراکــز تصمیم گیرنــده 
و نیــز ارائــه آمــوزش کمک هــای اولیــه، دوره هــای 

ــدادی ــود ام ــگ خ ــت فرهن ــری و تقوی امدادگ
انجمن دارای کمیته های مختلفی است

انجمــن  کمیته هــای  معرفــی  در  قادری فــر 
این گونــه توضیــح می دهــد: ریاســت کمیتــه صنفــی 
ــن  ــه از اصلی تری ــت ک ــدی اس ــا محم ــای عبدالرض ــا آق ب
کارگروه هــای انجمــن محســوب شــده و نقــش بســیار 
مهمــی در بررســی و تحلیــل شــرایط کنونــی اورژانــس در 
کشــور را دارد. ایــن کارگــروه پــس از تحلیــل کارشناســی 
ــا  موانــع، مشــکالت را اســتخراج و دســته بندی کــرده و ب
مشــارکت در کانون هــای تصمیم ســاز ســعی می کنــد 
تــا موجبــات رفــع مشــکالت اعــم از پرســنلی یــا مردمــی 
ــه  ــت کمیت ــد. ریاس ــم باش ــذار ه ــوده و اثرگ ــم نم را فراه
ــروه  ــن کارگ ــت. ای ــی زاده اس ــا ول ــده رض ــه عه ــی ب علم
ــی  ــی و بررس ــای علم ــت ها، همایش ه ــزاری نشس ــا برگ ب
پزشــکی،  فوریت هــای  پرســنل  مختــص  درس  طــرح 
ــی  ــگاه علم ــاء جای ــش و ارتق ــق و پژوه ــتای تحقی در راس
تکنســین های اورژانــس و ارائــه خدمــات پزشــکی بــه 
ــا  ــی ب ــه رفاهی-ورزش ــی دارد. کمیت ــان گام برم مددجوی
ــختی کار  ــه س ــدف مطالع ــا ه ــدم و ب ــاد مق ــت فره ریاس
موجــود در حرفــه فوریت هــای پزشــکی اســت کــه راهــکار 
ــس را  ــین های اورژان ــمی تکنس ــالمت جس ــی و س بازتوان
ــنهادات الزم را  ــر پیش ــئولین ام ــه مس ــوده و ب ــم نم فراه
فوریت هــای  انجمــن  کمیتــه  دیگــر  می نمایــد.  ارائــه 
ایــران، کمیتــه روابــط عمومــی اســت؛ کــه  پزشــکی 
بــر عهــده گرفتــه و  مدیریــت آن را کیــوان صیفــوری 
وظیفــه آن معرفــی ایثارگری هــا، رشــادت های پرســنل 
و برگــزاری یادمــان جان باختــگان، تقدیــر و تکریــم از 
خانــواده آنــان اســت. همچنیــن اطالع رســانی بــه مــردم، 
در مــورد نقــش و اهمیــت اورژانــس در حــوادث و بالیــا از 

ــت. ــن ارگان اس ــف ای ــر وظای دیگ
موضوعات فراموش شده را پیگیری کردیم

فعالیت هــای  تشــریح  بــا  ادامــه  در  فــر  قــادری 

هیئت مدیــره فعلــی انجمــن می گویــد: در ایــن دوره، 
ــات  ــه موضوع ــد ب ــم گرفتن ــره تصمی ــای هیئت مدی اعض
فراموش شــده توجــه نمــوده و پیگیــری مســائلی کــه 
مــورد غفلــت واقــع شــده را در دســتور کار خــود قــرار 
دهنــد. از جملــه ایــن مســائل، موضوعــات مغفــول مانــده 
در حــوزه صنفــی اســت. بــا نشســت ها و مطالعــات طــی 
ــس را  ــی اورژان ــکالت اصل ــته ایم مش ــال توانس ــن دو س ای
اســتخراج کنیــم. متأســفانه پــس از گذشــت 41 ســال از 
عمــر اورژانــس و ســابقه حرفــه ای اورژانــس در ایــران، 
ــای  ــکیالتی فوریت ه ــارت تش ــاختار اداری و چ ــوز س هن
پزشــکی بســیار قدیمــی و ناکارآمــد اســت و متناســب 
بــا نیازهــای جامعــه و شــرایط کنونــی کشــور نیســت. 
در  الزم  اقدامــات  و  برنامه ریــزی  یکپارچگــی  عــدم 
مراکــز اورژانــس اســتان های مختلــف، موجــب مدیریــت 
ــدم  ــت. ع ــده اس ــلیقه ای ش ــی س ــی گاه ــاوت و حت متف
تحقــق قانــون ارتقــاء بهــره وری در مراکــز اورژانــس پــس 
ــه در شــأن  از گذشــت هفــت ســال، عــدم پرداخــت کاران
ــت  ــال از پرداخ ــه 20 س ــب ب ــه قری ــس ک ــنل اورژان پرس
آن در مراکــز بیمارســتانی می گــذرد و همچنیــن عــدم 
ــر  ــخت و پ ــه س ــا حرف ــده ب ــختی کار تعریف ش ــب س تناس
ریســک اورژانــس از دیگــر مشــکالتی اســت کــه در حــال 

ــتیم. ــل آن هس ــرای ح ــالش ب ت
حرف آخر

ــا  ــان می افزایــد: در تــالش هســتیم ت قادری فــر در پای
موانعــی کــه در پیــش روی اهــداف تعریــف شــده انجمــن 
قــرار دارد را پشــت ســر گذاشــته و بــه مرحلــه اجــرا 
برســیم. هم اکنــون در حــال رایزنــی بــا نهادهــای مختلــف 
ــنل  ــاه پرس ــا رف ــتیم ت ــود هس ــکالت موج ــع مش ــرای رف ب
فوریت هــای پزشــکی افزایــش یابــد و نیروهــای اورژانــس 
دیگــر شــاهد تبعیــض رفاهــی و مــادی نباشــند. اورژانــس 
پیش بیمارســتانی بــه عنــوان خــط مقــدم نظــام ســالمت 
ــه و  ــد مطالب ــوق بای ــن حق ــه ای ــت ک ــی اس دارای حقوق
احیــاء شــود تــا کیفیــت ارائــه خدمــات آســیب نبینــد. مــا 
ــان  ــا همکارانم ــم ت ــه کار گرفته ای ــود را ب ــالش خ ــام ت تم
در اورژانــس از حقــوق خــود بهره منــد و از رفــاه بیشــتری 

برخــوردار شــوند.

مهدی فروزان کمالی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان دشتستان از احیای موفق جوانی 24 ساله خبر داد و گفت: در روز 
چهارشنبه 10 شهریورماه طی تماسی با مرکز پیام اورژانس برازجان خبری مبنی بر برق گرفتگی جوانی 24 ساله اعالم و بالفاصله نیروها به محل اعزام 

شدند. وی در ادامه افزود: این جوان که در ابتدای خیابان طالقانی برازجان در حال کار بر روی پایه برق بوده دچار برق گرفتگی و ایست قلبی می شود. 
تکنسین ها ابتدا او را درحالی که هیچ گونه عالئم حیاتی نداشت از ارتفاع پایین آورده و سپس اقدامات اولیه درمانی را شروع کردند. فروزان کمالی گفت: 

آن ها به سرعت عملیات احیا را بر روی او انجام دادند، خوشبختانه عملیات موفقیت آمیز بود و مرد جوان به زندگی بازگشت. سپس برای ادامه درمان به 
بیمارستان شهید گنجی انتقال داده شد.

انجمنی برای تکنسین های سراسر ایران
جایگاه و نقش انجمن صنفی فوریت های پزشکی ایران در ارتقای اورژانس پیش بیمارستانی چیست؟!
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...ادامه از صفحه یک
ــت های  ــوع پیوس ــر، موض ــال حاض ــرد. در ح ــرار گی ــه ق ــالش موردتوج پرت
ــرای اورژانس هــای پیش بیمارســتانی در بعضــی از اســتان ها شــروع  ورزشــی ب

شــده اســت.
»یک یک پنج«: در مورد جزئیات پیوست ورزشی بیشتر توضیح دهید.

 پریــدار: بــا هماهنگی هایــی کــه بــا ســازمان برنامــه  و بودجــه صــورت 
ــد  ــرای تمــام مراکــزی کــه ظرفیت هــای الزم را دارن ــم ب گرفتــه اســت؛ درصددی
اقدامــات الزم را انجــام دهیــم. مهم تریــن برنامــه ای کــه در جهــت رفــاه نیروهــای 
اورژانــس در نظــر گرفته شــده؛ همیــن پیوســت های ورزشــی اســت و مســئله ای 
اســت کــه به صــورت متمرکــز انجــام می شــود. دیگــر مســائل رفاهــی ازجملــه 
پرداخت هــای نقــدی و غیــر نقــدی بایــد از طــرف دانشــگاه های علوم پزشــکی 
انجــام شــود و بــه حــوزه کاری مــا ارتبــاط زیــادی نــدارد. مصوبــه کمیتــه ورزش با 
هماهنگــی ســازمان ورزش و جوانــان بــه دفتــر فنــی ابــالغ شــده و پروژه هایــی 
کــه از ســال 95 شــروع شــده بــا توجــه بــه فضــا و امکاناتــی کــه مراکــز در اختیــار 

ــد اجــرا می شــوند. دارن
»یک یک پنــج«: آیــا مقــدور اســت فضــای خوابگاه هــای علوم پزشــکی 

ــرد؟ ــرار بگی ــس ق ــای اورژان ــار نیروه ــافرت در اختی ــت مس جه
پریــدار: در ایــام تعطیل ســال می تــوان از ظرفیــت خوابگاه های دانشــجویی 
جهــت اســکان کارکنــان اورژانــس اســتفاده کــرد؛ البتــه عمــده دانشــگاه های 
کشــور مهمان ســرا دارنــد. همکاران مــا در ســتاد مرکــزی ســامانه ای را راه اندازی 
کرده انــد کــه همــه کارکنــان وزارت بهداشــت ازجملــه نیروهــای اورژانس بــا ورود 
ــد. تابه حــال  ــد مهمان ســرای مدنظرشــان را رزرو کنن ــن ســامانه می توانن ــه ای ب
20 مــورد از دانشــگاه های علوم پزشــکی در ایــن ســامانه ثبــت شــده اند کــه در 

حــال تکمیــل این ســامانه کشــوری هســتیم.
ــز 315 در  ــای بن ــد آمبوالنس ه ــه خری ــه اینک ــه ب ــا توج ــج«: ب »یک یک پن

ــت؟ ــور چیس ــن منظ ــرای ای ــا ب ــا و راه کاره ــت؛ برنامه ه ــام اس ــال انج ح
پریــدار: وزارت بهداشــت تقریبــًا هشــت ســال آمبوالنــس خریــداری نکــرده 
ــن زده  ــال تخمی ــت س ــا هف ــج  ت ــن پن ــا بی ــط آمبوالنس ه ــر متوس ــت. عم اس
ــی  کــه عمــده آمبوالنس هــای مــا عمــری بیــش از یــک دهــه  می شــود در حال
دارنــد. مــا در ســال های 87 و 88 دو قــرارداد بــرای خریــد آمبوالنــس داشــتیم 
ولــی بــه دلیــل مشــکالتی کــه در پروســه خریــد بــه وجــود آمــد؛ ایــن قراردادهــا 
اجرایــی نشــدند و بــا تأخیــر چندســاله خریــد ایــن آمبوالنس هــا صــورت گرفتــه 
ــرا  ــت زی ــرو اس ــددی روب ــکالت متع ــا مش ــا ب ــردن آمبوالنس ه ــاده ک ــت. آم اس
قطعــات داخلــی آن تأمیــن نشــده ولــی بــا تالشــی کــه همــکاران مــا داشــته اند 
ترخیــص ایــن آمبوالنس هــا در هفته هــای آینــده صــورت می گیــرد. همچنیــن 
ــرارداد منعقــد  ــزل ق ــا ایران خــودرو  دی ــد 800 دســتگاه آمبوالنــس ب ــرای خری ب

شــده اســت.
»یک یک پنــج«: آیــا در بحــث خریــد آمبوالنــس از ایران خــودرو دیــزل و 

ــود دارد؟ ــی وج ــته ایم راه حل ــته داش ــه در گذش ــکالتی ک مش
پریــدار: بــه دلیــل مشــکالتی کــه در قراردادهــای گذشــته وجــود داشــت؛ 
قــرارداد مجــدد بــا ایران خــودرو دیــزل نداشــتیم. متأســفانه بــه دلیــل مشــکالت 
فنــاوری کــه در تولیــد داخلــی وجــود دارد؛ گاهــی مجبوریــم از تولیــدات دیگــر 
ــه  ــم ب ــه اقتصــاد مقاومتــی نمی توانی ــا توجــه ب ــا ب ــم ام کشــورها اســتفاده کنی
تولیــدات داخلــی بی توجــه باشــیم. بــرای همیــن در ایــن جهــت ایران خــودرو 
دیــزل بــا مشــارکت شــرکت اروپایــی آمبوالنــس تولیــد می کنــد. تمــام ســعی مــا 

بــر ایــن اســت مشــکالتی کــه در گذشــته وجــود داشــت؛ تکــرار نشــود.
»یک یک پنــج«: در مــورد بیمــه تکمیلــی نیروهــای اورژانــس مشــکالت 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــه نظ ــن رابط ــرار دارد. در ای ــر راه ق ــادی س زی
پریــدار: در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مــورد بیمــه تکمیلــی بــه 
دســتگاه ها اجــازه داده نشــده اســت و پیگیــری بیمــه تکمیلــی بــر عهــده خــود 
ــن  ــد؛ ای ــی باش ــات تکمیل ــه خدم ــن هزین ــه تأمی ــرار ب ــر ق ــت. اگ ــان اس کارکن

ــت. ــکی اس ــگاه های علوم پزش ــده دانش ــر عه ــئله ب مس
»یک یک پنــج«: بــا توجــه بــه اینکــه نیروهــای اورژانــس، خدمــات ســالمت 
ــد  ــه خدمــات دارن ــاز ب ــه می دهنــد؛ وقتــی خودشــان بیمــار می شــوند و نی ارائ
ــر  ــه تغیی ــاز ب ــون نی ــن قان ــا ای ــد، آی ــی دارن ــن اجتماع ــه تأمی ــه پای ــا دفترچ تنه

ــدارد؟ ن
ــادی در حــوزه بهداشــت و درمــان  پریــدار: مســائل نگران کننــده بســیار زی
وجــود دارد. بــه دلیــل مشــکالتی کــه در تأمیــن منابــع مالــی حــوزه بهداشــت 
و درمــان داریــم؛ تمــام ایــن مســائل را نمی شــود در مــدت کوتــاه موردبررســی 

قــرارداد و رســیدگی کــرد.
ــنل  ــرای پرس ــافرتی ب ــج مس ــک پکی ــه ی ــکان اینک ــا ام ــج«: آی »یک یک پن

ــود دارد؟ ــود وج ــف ش ــس تعری اورژان
پریــدار: وظیفــه مــا سیاســت گذاری اســت و امــور اجرایــی، خــارج از 
حــوزه کاری مــا اســت. همــکاران مــا در حــوزه پشــتیبانی دســتورالعمل جامــع 
ــر  ــدی و غی ــای نق ــامل پرداخت ه ــه ش ــد ک ــف کرده ان ــان را تعری ــی کارکن رفاه
نقــدی می شــود. همچنیــن بــا ابــالغ معاونــت توســعه و مدیریــت منابــع، قــرار 
اســت فرانشــیز پرســنل اورژانــس کــه در بیمارســتان های دولتــی شــش  درصــد 
اســت؛ در صــورت امــکان ایــن شــش  درصــد اخــذ نشــود کــه ایــن دســتورالعمل 
هم اکنــون در چنــد اســتان در حــال اجراســت و قــرار اســت بــا بــرآورد هزینــه و 

تأمیــن منابــع مالــی آن، در کل کشــور اجــرا شــود.
»یک یک پنج«: در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

نیروهــای  بــرای همــه  و توفیــق  آرزوی ســالمتی  پریــدار: ضمــن   
ــر  ــن قش ــه ای ــی ک ــه زحمت ــه ب ــا توج ــدوارم ب ــس، امی ــش اورژان زحمت ک

خــدوم متحمــل می شــوند؛ موردتوجــه قــرار بگیرنــد.

صــادق حیــدری زاده مســئول روابــط عمومــی 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی 
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا اعــالم خبــر احیــاء 
روز  در  گفــت:  ســاله   16 جــوان  یــک  موفــق 
چهارشــنبه، 17 شــهریورماه و در ســاعت 14 طی 
تمــاس تلفنــی بــا مرکــز پیــام اورژانــس شهرســتان 
لنــده، خبــر خودکشــی یــک جــوان 16 ســاله 
ــه یــک کــد و تکنســین ها  اعــالم شــد؛ و بالفاصل
در  کریمــی زاده  حســین  و  صمدیــان  اســحاق 
کوتاهتریــن زمــان بــه محــل اعــزام شــده و در 
کمتــر از چهــار دقیقــه بــه محــل مــورد نظــر 
رســیدند. ارزیابــی اولیــه، حکایــت از حلقآویــز 
ــینها  ــه تکنس ــت ک ــاله داش ــوان 16 س ــردن ج ک
ــه او، متوجــه عــدم نبــض و تنفــس  پــس از معاین
ــا  ــه عملیــات احی در بیمــار شــدند، آنهــا بالفاصل
ــی  ــی و درمان ــات حمایت ــرده و اقدام ــروع ک را ش
شــامل ماســاژ قفســه ســینه و تنفــس بــا آمبوبــگ 
را انجــام دادنــد و ســپس بــاز کــردن یــک راه 
ــردن  ــد و گ ــام گردی ــه انج ــار اینتوب ــدی و بیم وری

ــد. ــس نمودن ــا کالر فیک ــار را ب بیم
حیدریــزاده در ادامــه اظهــار داشــت: حمایــت 
ممکــن  زمــان  کمتریــن  در  مصــدوم  تنفســی 
ــا موفقیــت  انجــام شــد و خوشــبختانه عملیــات ب

انجــام و جــوان بــه زندگــی دوبــاره بازگشــته و 
ســپس مصــدوم جهــت ادامــه اقدامــات درمانــی 
ــال داده  ــی )ره( انتق ــام خمین ــتان ام ــه بیمارس ب

ــد. ش
حســین کریمیــزاده، تکنســینی کــه بــه همــراه 

یکــی از همکارانــش ایــن مأموریــت را انجــام داده 
ــه را چنیــن بیــان نمــود: ســاعت 14  شــرح حادث
بــود کــه مأموریــت بــه مــا اعــالم شــد و مــن و 
همــکارم در ســاعت 14 و چهــار دقیقــه در محــل 
حادثــه حاضــر شــدیم. محــل حادثــه، تپهــای در 

شهرســتان لنــده اســت کــه در ورودی ایــن شــهر 
قــرار دارد و تپــه شــهدا نامیــده می شــود. زمانــی 
ــک  ــد، ی ــز می کن ــودش را حلق آوی ــوان خ ــه ج ک
ســرباز کــه در حــال گــذر از تپــه شــهدا بــوده 
ــالع  ــس اط ــه اورژان ــد و ب ــه را می بین ــن صحن ای
می دهــد. همــکاران مــا در واحــد مرکــز ارتباطات، 
راهنمایــی اولیــه را بــه ســرباز ارائــه داده و تــا 
رســیدن آمبوالنــس، مصــدوم را پاییــن آورده بــود. 
ابتــدا عالئــم حیاتــی او را بررســی کردیــم و وقتــی 
ــی  ــم حیات ــه عالئ ــه او هیچ گون ــدیم ک ــه ش متوج
ــپس  ــرده و س ــروع ک ــا را ش ــات احی ــدارد عملی ن
ــان راه  ــد و همزم ــام ش ــینه انج ــاژ س ــروع ماس ش
ــه  ــدود 25 دقیق ــم. ح ــاز کردی ــم ب ــی او را ه هوای
عملیــات را ادامــه دادیــم؛ امیــدوار بــودم کــه احیــا 
ــاره  ــد دوب ــوان بتوان ــد و آن ج ــز باش موفقیت آمی
زندگــی را از ســر بگیــرد؛ ناگهــان در حین ماســاژ، 
ــروع  ــاش ش ــدم؛ نبض ــب او ش ــش قل ــه تپ متوج
ــا  ــال ب ــتم آن را کام ــن می توانس ــرد و م ــه کار ک ب
ــه  ــاعت 14 و 36 دقیق ــم. س ــس کن ــتانم ح انگش
ــه  ــت ادام ــد؛ و او را جه ــام ش ــا تم ــه کار م ــود ک ب
درمــان بــه بیمارســتان امــام خمینــی )ره( منتقــل 

ــم. کردی

خودکشی جوان 19 ساله که با حضور به موقع 
اورژانس 115 ناکام ماند

محمدمهــدی عســکری، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی بــم، از تــالش 2 ســاعته بــرای نجــات مــرد 50 ســاله در 
مناطــق ســخت گذر خبــر داد و گفــت: عصــر روز چهارشــنبه 31 شــهریورماه حــدود ســاعت 15 گزارشــی مبنــی بــر ســقوط مــردی 50 ســاله از حوالــی 
منطقــه گردشــگری دهبکــری بــه مرکــز پیــام شهرســتان اعــالم شــد. بــا اعــالم ایــن گــزارش و بــا توجــه بــه کوهســتانی و ســخت گذر بــودن ایــن منطقــه، 
ــه  ــالش بی وقف ــاعت ت ــس از 2 س ــتند پ ــیده و توانس ــوه رس ــاالی ک ــه ب ــاعته ب ــاده روی نیم س ــس از پی ــدی پ ــی و محم ــس، موالی ــین های اورژان تکنیس
مصــدوم را کــه بــه علــت ســقوط از درخــت دچــار شکســتگی ســر و شــانه شــده بــود نجــات دهنــد. پــس از انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی مصــدوم را بــا 

آمبوالنــس بــه بیمارســتان پاســتور بــم منتقــل کردنــد.

پیش ترهــا در راهروهــای هــر اداره و ســازمانی کــه 
ــا  ــدی کــه ب ــی را می دی ــای کوچک ــی جعبه ه می رفت
ــود »صنــدوق  خطــی خــوش رویشــان نوشــته شــده ب
انتقــادات و پیشــنهادات« و یکــی هــم کــه معمــواًل 
ــوار  ــا بقیــه فــرق داشــت و درســت پشــت دی رنگــش ب
اتــاق مدیریــت قــرار گرفتــه بــود، مخصــوص انتقــاد از 

ــود. ــر و رئیــس اداره ب مدی
ــردم  ــه م ــرای هم ــا ب ــن صندوق ه ــود ای ــه وج بااینک
امــری عــادی و طبیعــی بــود امــا هیــچ گاه جــدی 
ــی  ــای فراوان ــود دلیل ه ــه خ ــه البت ــد ک ــه نمی ش گرفت
ــی از  ــد اندک ــا بتوان ــی آن ه ــاید بررس ــه ش ــت؛ ک داش
رفــع  را  جدیــد  ســامانه های  پیــش روی  مشــکالت 

ــد. کن
ایــن روزهــا پیشــرفت علــم و وســایل ارتباط جمعــی 
بــه کمــک ایــن صندوق هــا آمده انــد و کارشــان را 
حــوادث  مراکــز  البتــه  بخشــیده اند؛  رونــق  کمــی 
مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  پزشــکی  فوریت هــای  و 

نبوده انــد.
مقــام  دســتور  اســاس  بــر   1395 ســال  ابتــدای 
ــت  ــور، ثب ــس کش ــت اورژان ــس وق ــی وزارت و رئی عال
فوریت هــای  حــوزه  در  پیشــنهادات  و  شــکایات 
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــاع ش ــامانه 1590 ارج ــه س ــکی ب پزش
پیــش از ایــن، رســیدگی به شــکایات در اداره بازرســی 
اورژانــس کشــور انجــام می گرفــت امــا حســن ایــن کار 
ــت.  ــورت گرف ــد آن ص ــه در فراین ــود ک ــی ب در تغییرات
ــس  ــی اورژان ــم، اداره بازرس ــن تصمی ــالغ ای ــد از اب بع
ــام  ــی انج ــوزه آی ت ــا ح ــه ب ــی ک ــی هماهنگ ــور ط کش

ــش  ــگاه ها و در بخ ــام دانش ــامانه را در تم ــن س داد ای
ــس  ــز اورژان ــام مراک ــه تم ــرد و ب ــتقر ک ــا مس فوریت ه
هــم اعــالم شــد کــه شــماره 1590 را بــرای معرفــی 
ــی  ــه تمام ــر روی بدن ــردم؛ ب ــه م ــان تر ب ــت و آس راح

آمبوالنس هــا نصــب کننــد.
دکتــر دهقــان زاده، رئیــس اداره بازرســی اورژانــس 
در  »یک یک پنــج«  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  کشــور 
ــد  ــه داده ان ــی را ارائ ــامانه توضیحات ــن س ــوص ای خص

ــم. ــه آن می پردازی ــه ب ــه در ادام ک
آنچــه هــدف اصلــی ایجــاد ایــن ســامانه بــوده 

اســت:
ــت از حقــوق تکنســین ها و  ــا صیان ــی م هــدف اصل
بیمــاران اســت. مــا خواســتار ایــن بودیــم کــه زحمــات 
ــال  ــور در ح ــاط کش ــی نق ــه در اقص ــین هایی ک تکنس
انتقــادات،  قالــب  در  هســتند؛  خدمت رســانی 
ــر و تشــکر در ســامانه ثبــت شــود؛  پیشــنهاد ها و تقدی
از آن طــرف هــم مــردم دسترســی آســان تری بــرای 
باشــند.  داشــته  و شــکایت  یــا درخواســت  انتقــاد 
مراکــز  تمامــی  بــرای  ســامانه  ایــن  بــه  دسترســی 
فوریت هــا ایجــاد شــده و اداره بازرســی روزانــه بــر 
تمامــی  آنالیــز  می کنــد.  نظــارت  ســامانه ها  تمــام 
ایــن  در  کــه  انتقــادات  و  پیشــنهادات  شــکایات، 
ــت  ــه دریاف ــورت ماهان ــود؛ به ص ــت می ش ــامانه ثب س
می شــود. نحــوه کار بدیــن شــکل اســت کــه بعــد 
ــود  ــه آن از خ ــیدگی ب ــرای رس ــکل، ب ــکاس مش از انع
می کنیــم.  کمــک  درخواســت  مربوطــه  دانشــگاه 
آن هــا کارشناســی را انجــام داده و درنهایــت نتیجــه را 

بــرای مــا می فرســتند.
ماهیت اصلی شــکایت هایی که ثبت می شوند

و  هســتند  قابل پیگیــری  شــکایت ها  از  بعضــی 
گاهــی مــردم از وظایــف  بعضــی دیگــر بــه دلیــل عــدم آ
ــیدگی  ــا قابل رس ــه آن ه ــت؛ در کل هم ــا اس فوریت ه
پیگیــری  و  بررســی  تاکنــون  ابتــدا  از  کــه  هســتند 
ــوری  ــس آن ط ــکایت و جن ــوع ش ــی ن ــده اند. گاه ش
اســت کــه نیــاز بــه پیگیــری ســریع تری دارد؛ در 
ایــن مواقــع عــالوه بــر رونــد عمومــی، پیگیــری 

تماس هــای تلفنــی نیــز انجــام می شــود.
1590 یــک ســامانه دوطرفــه اســت هــم بــرای 

تکنســین ها بــرای  هــم  و  مــردم 
ــن  ــود را در ای ــکایات خ ــد ش ــین ها می توانن تکنس
ســامانه ثبــت کننــد. سیســتم ثبــت شــکایت در خــود 
دانشــگاه مربوطــه وجــود دارد و یــک کارشــناس 
ــه آن مشــکل مســتقر اســت.  ــرای رســیدگی ب هــم ب
ــد  ــامانه می توانن ــن س ــا ای ــاس ب ــا تم ــین ها ب تکنس
ــه  ــد. هم ــت کنن ــود را ثب ــنهادهای خ ــرات و پیش نظ
نیــاز  اگــر  و  می گیرنــد  قــرار  موردبررســی  آن هــا 
بــه پیگیــری بیشــتری داشــته باشــد از اداره و یــا 
ــات  ــه اطالع ــود ک ــت می ش ــه درخواس ــز مربوط مرک
کامل تــری را ارســال نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه آمــار شــکایات تکنســین ها نســبت بــه شــکایات 
دلیــل  شــاید  اســت؛  پایین تــر  بســیار  مردمــی 
اصلــی آن، ایــن باشــد کــه تکنســین ها هنــوز بــه 
ســامانه اعتمــاد کامــل ندارنــد و گمــان می کننــد 
ــی  ــای مردم ــرای تماس ه ــا ب ــامانه تنه ــن س ــه ای ک
ــب  ــه از جان ــکایاتی ک ــن ش ــون بیش تری ــت. تاکن اس
بــه حقــوق،  مربــوط  اســت  ثبت شــده  تکنســین ها 

ــت. ــوده اس ــتخدامی ب ــائل اس ــا و مس مزای
کــد رهگیــری فرامــوش نشــود، تمــام اطالعــات 

می مانــد باقــی  محرمانــه 
تکنســین ها نبایــد ایــن نکتــه را فرامــوش کننــد کــه 
در صــورت ثبــت پیامشــان یــک کــد رهگیــری دریافــت 
ــد را  ــن ک ــان ای ــری شکایت ش ــرای پیگی ــد و ب می کنن
بــه خاطــر بســپارند. آن هــا ایــن اعتمــاد را داشــته 
باشــند کــه ایــن اطالعــات محرمانــه اســت. بــا توجــه 
ــیدگی،  ــی، رس ــی اداره بازرس ــه ذات ــه وظیف ــه اینک ب
ثبــت شــکایات و بررســی ضعف هــا و عملکردهاســت؛ 
ــی  ــا تلفن ــوری و ی ــد حض ــی می توانن ــین ها حت تکنس
بــا ایــن اداره ارتبــاط مســتقیم داشــته و مشکالتشــان 

را پیگیــری کننــد.
تغییرات جدید ســامانه در راه است

ایــن ســامانه کار خــود را از صفــر شــروع کــرده و بــا 
ــدم  ــود؛ در ق ــزرگ ب ــد و ب ــه کاری جدی ــه اینک ــه ب توج
ــطح  ــه س ــوز ب ــا هن ــت ام ــی داش ــرد خوب اول، عملک
نرم افــزاری  چارچــوب  در  نرســیده ایم.  مطلــوب 
مرتفــع  بــه زودی  کــه  دارد  وجــود  ضعف هایــی 
ــی  ــای خوب ــه در کل توانمندی ه ــد اگرچ ــد ش خواهن

ــد. دارن
درمــان  و  بهداشــت  وزارت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ــف دارد، از  ــای مختل ــرای بخش ه ــامانه ب ــن س چندی
ابتــدای ســال 95 تصمیــم گرفتــه شــد کــه تمامــی 
در   1590 ازجملــه  بهداشــت  وزارت  ســامانه های 

شــماره واحــد 190 ادغــام  شــوند.

حرف هایتان شنیده می شود!
1590 سامانه ای برای شکایات پیشنهادات و انتقادات تکنسین ها
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حال و هوای خوش اورژانس در هفته دولت

عملکرد وزارت بهداشت در خصوص اورژانس 115 در هفته 
دولت

هفتــه دولــت چیــزی شــبیه بــه دفاعیــه اســت. در ایــن هفتــه، تمامی 
مــردان دولــت روبــه روی مــردم قــرار می گیرنــد و پاســخ می دهنــد البتــه 
نــه بــه شــیوه عمومــی و همیشــگی بلکــه بــر اســاس همــان ضرب المثــل 
معروفــی کــه می گویــد: »بــه عمــل کار برآیــد/ بــه ســخن دانی نیســت«.
ــن هفتــه، پروژه هــای تمام شــده را افتتــاح  معمــواًل تمامــی وزرا در ای
می کننــد کــه بــه ایــن معنــی اســت؛ در طــول یــک ســال گذشــته درگیــر 
ــه و  ــود را ارائ ــاله  خ ــرد یک س ــی از عملک ــد. گزارش ــی بوده ان ــه  کارهای چ
برخــی از نیازهــای مجموعه هــای تحــت نظرشــان را برطــرف می کننــد. 
از همــه مهم تــر، قول هایــی اســت کــه بــرای ماه هــای آینــده و رفــع دیگــر 

ــد. مشــکالت می دهن
امســال مراکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی روزهــای خوشــی را در 
هفتــه دولــت داشــت. تجهیــز نــاوگان آمبوالنس هــا، ایجــاد پایگاه هــای 
جدیــد و قــول راه انــدازی چندیــن پایــگاه اورژانــس هوایی ازجملــه کارها 

و وعده هایــی بــود کــه در ایــن هفتــه انجــام شــد.
ــمی در  ــر هاش ــای دکت ــی در صحبت ه ــس هوای ــژه اورژان ــگاه وی جای

ــه دولت هفت
رو  پیــش  را  خوبــی  روزهــای  هفتــه،  ایــن  در  هوایــی  اورژانــس 
داشــت. دکتــر هاشــمی در روز چهارشــنبه، ســوم شــهریورماه در جمــع 
ــس  ــگاه اورژان ــم 21 پای ــت یازده ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاران، ب خبرن
ــی در  ــز کــرده اســت گفــت: تعــداد اورژانس هــای هوای ــی را تجهی هوای
کشــور در آینــده نزدیــک بــه 45 پایــگاه خواهــد رســید و بالگــرد هوایــی با 
رفتــن بــه مناطــق صعب العبــور، بســیاری از افــراد را از معلولیــت و مــرگ 

ــد داد. ــات خواه نج
آمبوالنس های تازه نفس

آمبوالنس هــا بــرای اورژانــس، حکــم اکســیژن بــرای انســان ها را 
دارنــد. اگــر نباشــند؛ تمــام پایگاه هــا در آن تعطیــل می شــوند. اگــر هــم 
خــراب و یــا فرســوده باشــند که بــاز مشــکالت خــاص خودشــان را دارند و 
باعــث ایجــاد اختــالل در سیســتم امدادرســانی خواهنــد شــد. به همین 
ــرای  ــژه ای ب ــاص و وی ــگاه خ ــا جای ــا و طرح ه ــی برنامه ه ــل در تمام دلی

آن هــا در نظــر گرفتــه  شــده اســت.
در هفتــه دولــت در بعضــی از مراکــز اورژانــس، تعــدادی آمبوالنــس به 
ــازه در شــریان های  ــی ت ــا چــون خون ناوگانشــان اختصــاص داده شــد ت
اورژانــس جــاری شــوند. ورود 20 دســتگاه آمبوالنــس بــه شــبکه اورژانس 
ــتم  ــه سیس ــد ب ــس جدی ــان و 13 آمبوالن ــه زنج ــتگاه ب ــادان، 31 دس آب
بــه  آمبوالنــس  دســتگاه  تحویــل 5  همین طــور  لرســتان  اورژانــس 
اورژانــس مرنــد؛ ازجملــه مراکــزی بودنــد کــه در هفتــه دولــت مقــداری از 

کمبودهایشــان رفــع شــد.
ــد  ــه ۱۰۰ درص ــان ب ــای زنج ــس در جاده ه ــش اورژان ــه پوش روزی ک

رســید
پزشــکی  فوریت هــای  مرکــز  رئیــس  زراعت چــی،  علی رضــا 
ــی  ــم رونمای ــهریورماه در مراس ــنبه، دوم ش ــان در روز سه ش ــتان زنج اس
از ۳۱ دســتگاه  بهره بــرداری  »بــا  آمبوالنس هــای جدیــد گفــت:  از 
ــد، پوشــش پایگاه هــای جــاده ای و شــهری  آمبوالنــس پیشــرفته و جدی

بــه ۱۰۰ درصــد رســید.«
وی در ادامــه افــزود: »احــداث و بهره بــرداری از ۱۰ پایــگاه اورژانــس 
ــگاه  ــه ۴۸ پای ــا از ۳۸ ب ــداد پایگاه ه ــش تع ــال های ۹۴ و ۹۵ و افزای در س
فعــال از اقدامــات مهــم اورژانــس اســتان اســت. بــا افتتــاح ایــن پایگاه هــا 
پوشــش جــاده ای اصلــی و شــهری اســتان بــه ۱۰۰ درصــد و در مناطــق 
روســتایی بــه بــاالی ۷۰ درصــد رســیده و زمــان رســیدن بــه محــل حادثــه 

هــم کاهــش  یافتــه اســت.«
افتتاح و بهره برداری از پایگاه های جدید

یکــی از اتفاقــات خــوب دیگــر کــه بــه مناســبت هفتــه دولــت انجــام 
ــز رســولی،  ــود. عزی ــد ب ــرداری از پایگاه هــای جدی شــد؛ افتتــاح و بهره ب
ــع  ــهریور در جم ــنبه، دوم ش ــک در سه ش ــت قرچ ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــرداری دو پایــگاه اورژانــس خبــر داد و  ــگاران از آمــاده بــودن بهره ب خبرن
ــز اشــاره  کــرده و گفــت: در ســطح  ــه تعــداد آمبوالنس هــا نی در ادامــه ب
شهرســتان، دو آمبوالنــس فعــال بــا نیــروی الزم آمــاده اســت امــا دو 

ــه دلیــل کمبــود نیــرو زمین گیــر اســت. آمبوالنــس دیگــر ب
در شهرســتان دیــر اســتان بوشــهر نیــز اتفاقــات خوشــایندی رخ داد. 
ــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه دولــت،  روز یک شــنبه، هفــت شــهریور ب
پایــگاه اورژانــس شــهری دیــر بــا دو کــد عملیاتــی و  اعتبــار ۱۰ میلیــارد 
ریــال از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی بــا حضــور اســتاندار و مســئوالن 
اســتان و شهرســتان دیــر بــه بهره بــرداری رســید. در ایــن پایــگاه، 
آمبوالنــس ICU دار، بــا داشــتن تجهیزاتــی از قبیــل مانیتــور، ونتیالتور و 

دسی شــک بــرای انتقــال بیمــاران قلبــی و عروقــی مســتقر اســت.
ختم پرونده

ــه ســر رســید  ــا تمــام دلهره هــا و خوبی هایــش ب ــت هــم ب هفتــه دول
ــا  ــود ت ــر ب ــی دیگ ــه دولت ــر و هفت ــالی دیگ ــم به راه س ــد چش ــاال بای و ح
ــه  ــت جام ــر بهداش ــای وزی ــد از وعده ه ــد درص ــه چن ــود ک ــخص ش مش

عمــل پوشــیده اند.

اولیاســمیع، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی همــدان از تولــد نــوزادی در یــک خــودروی واژگــون شــده خبــر داد و 
گفــت: در روز شــنبه، 16 شــهریورماه خانــم بــارداری از روســتای پهن آبــاد شــورین کــه دچــار درد زایمــان شــده  به وســیله ی خــودروی شــخصی در حــال 
انتقــال بــه بیمارســتان بــود کــه در میانــه راه دچــار ســانحه گردیدنــد. وی در ادامــه افــزود: بعــد از تمــاس بــا مرکــز پیــام اورژانــس همــدان، تکنســین ها 
موســیوند و زارعــی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. خــودروی پرایــد بــه دلیــل ســرعت زیــاد واژگــون شــده بــود؛ نیروهــا بــا مشــاهده وضعیــت بــد مــادر و 
شــرایط بحرانــی وی و بــا توجــه بــه اینکــه هرلحظــه نــوزاد بــه دنیــا می آمــد؛ دســت بــه کار شــدند و خوشــبختانه توانســتند جــان نــوزاد را نجــات دهنــد. 

بعــد از انجــام اقدامــات اولیــه بــرای نــوزاد و مــادر، آن هــا را بــه بیمارســتان فاطمیــه منتقــل کردنــد.

ــه دوم اوســت.  محــل کار هــر کســی خان
هــر فــردی نیمــی از عمــرش را در محــل 
بایــد  قاعدتــًا  می کنــد.  زندگــی  کارش 
ملزوماتــی کــه در خانــه تأمیــن اســت در 
چــون  مســائلی  باشــد؛  هــم  کار  محــل 
بــه  توجــه  همچنیــن  و  امنیــت  آرامــش، 
انســان ها  اولیــه  و  ضــروری  نیازهــای 
شــرایط  گاهــی  امــا  ســاخت  زمــان  در 
موجودباعــث می شــود محــل کار، برخــی 
از ایــن ویژگی هــا را نداشــته باشــد. مثــاًل در 
شــغل فوریت هــای پزشــکی، مکان هایــی 
ایــن خصوصیــات  فاقــد  کــه  وجــود دارد 
هســتند. بــه عنــوان مثــال کانکــس و یــا 
ــرق و  ــالب و آب و ب ــد فاض ــی فاق ــکان های م
گاز. یــا فضاهایــی کــه ایمنــی مناســب کاری 
در آن وجــود نــدارد. شــاید بتــوان چنیــن 
آورد  تــاب  کوتاه مــدت  در  را  معضالتــی 
امــا مســلمًا در طوالنی مــدت آســیب های 
جســمی و روحــی زیــادی را بــه نیــرو وارد 
فــرد  نتیجــه در عملکــرد  و در  می نماینــد 
تأثیــر گذاشــته و کیفیــت خدمــات را نیــز 

داد.  کاهــش خواهــد 
کشــور  سراســر  اورژانــس  مراکــز 
ســروکار  مشــکالت  ایــن  بــا  کم وبیــش 
ایــن  از  یکــی  نیــز  بــزرگ  تهــران  دارنــد. 
ــه دارای 154  ــهری ک ــت؛ کالن ش شهرهاس
ــهری  ــگاه ش ــامل 1 پای ــس ش ــگاه اورژان پای
191دســتگاه  جــاده ای،  پایــگاه   21 و 
ــس  ــتگاه آمبوالن ــال، 60 دس ــس فع آمبوالن
پشــتیبان، 8 دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس، 
فرونــد   ۱ و  موتورالنــس  23دســتگاه 
ــزار  ــن2 ه ــت. همچنی ــی اس ــس هوای اورژان
هــزار  یــک  شــامل  انســانی  نیــروی  نفــر 
نفــر  عملیاتــی250  نیــروی  نفــر   550 و 
کارشناســان مرکــز پیــام و 200 نفــر نیــروی 
ســتادی )ســتاد مرکــزی و ســتاد نواحــی( را 
در خــود گنجانــده اســت. کالن شــهری کــه 
بــه دلیــل موقعیــت خــاص و ویــژه مشــکالت 
پایگاه هایــش  خصــوص  در  بی شــماری 
دارد؛ مشــکالتی کــه باعــث شــده فشــار 
ــع  ــًا رف ــد و قاعدت ــر کن ــن براب کاری را چندی
آنــان نیــز نیــاز بــه همــت و درایــت مســئولین 

و گذشــت زمــان دارد.
از  تهــران  چهارگانــه  نواحــی  وضعیــت 

زبــان روســای آن هــا
ــه  ــس ناحی ــس اورژان ــور، رئی ــا صمدپ رض
غــرب می گویــد: اورژانــس ناحیــه غــرب 
41 پایــگاه فعــال دارد کــه 15  پایــگاه در 
در  پایــگاه   3 و  شــهرداری  بحــران  ســوله 
ــس و  ــدد کانک ــتقرند. 9 ع ــانی مس آتش نش
14 ســاختمان داریــم کــه ایــن ســاختمان ها 
یــا مراکــز بهداشــتیاند و یــا ســاختمان هایی 
گذاشــته  اختیارمــان  در  شــهرداری  کــه 
ایــن  بــر  ملکیتــی  تهــران  اورژانــس  و 
ســاختمان  خــود  نــدارد.  ســاختمان ها 
ــران  ــی عم ــم در اراض ــی ه ــتاد فرمانده س
ــش  ــال پی ــان مســتقر اســتکه از 15 س اکبات

در اینجــا قــرار دارد.
پایگاه هــا مشــکالت متعــددی دارندمثــاًل 
ــود  ــران کمب ــوله بح ــه در س ــی ک پایگاه های
فضــا دارنــد. نهایــت فضــای مــا 35 متــر 
اســت کــه شــامل دو اتــاق می شــود و تمامــی 
ــار و  ــتراحت و انب ــاق اس ــون ات ــا چ بخش ه
ــم  ــی ه ــد. مکان های ــرار دارن ــا ق ... در یکج
همیــن  مســتقرند  آتش نشــانی ها  در  کــه 
ــای  ــک فض ــس، ی ــد. کانک ــت را دارن وضعی
موقــت اســت و بایــد در کنــارش ســاختمان 
تمامــی  حاضــر  حــال  در  ســاخته شــود. 
پایگاه هــای مــا فاقــد پارکینــگ هســتند کــه 
ــا و  ــه آمبوالنس ه ــیب زدن ب ــث آس ــن باع ای

می گــردد. سریع ترشــان  فرســودگی 
اورژانــس  غالمــی  روح ا...  گفتــه  بــه 
 7 کــه  دارد  پایــگاه   29 شــرق،  ناحیــه 

در  پایــگاه   10 کانکــس،  شــامل  پایــگاه 
در  پایــگاه   2 و  شــهرداری  بحــران  ســوله 
ــم  ــی ه ــتند. مابق ــتقر هس ــانی مس آتش نش
درمانگاهــا  و  متفرقــه  ســاختمان های  در 
قــرار دارنــد. از بیــن تمامــی آن هــا، تنهــا 
ســاختمان ســتاد فرماندهــی در مالکیــت 

اســت.  تهــران  اورژانــس 
پایــگاه هــا بــا مشــکالت بســیاری دســت 
ایــن  از جملــه  کــه  گریبــان هســتند  بــه 
مشــکالت اســتاندارد نبــودن مــکان،  نبــود 
امکانــات شســت و شــوی آمبوالنــس هــا 
و همچنیــن محــل پــارک و ســایه بان کــه 
ــاد  ــا و فس ــس ه ــه آمبوالن ــیب ب ــا آس نتیجت
مهم تــر  همــه  دارد.از  پــی  در  را  داروهــا 
بــرای اســتراحت و  اینکــه فضــای کافــی 

انجــام کارهــا در اختیــار نیســت.
ــه  ــس ناحی ــس اورژان ــی زاده رئی ــا ول رض
جنــوب می گویــد: ناحیــه جنــوب در کل 
پایــگاه  کــه  می باشــد؛  پایــگاه   36 دارای 
امــداد هوایــی نیــز در ایــن منطقــه مســتقر 
اســت. ما شــش تــا ســوله و 30 تا ســاختمان 
داریــم کــه 12 تــای آن هــا در ســوله بحــران 
ــا در آتش نشــانی و مابقــی  شــهرداری، پنج ت
ــی  ــتی درمان ــز بهداش در ورزشــگاه ها و مراک
مســتقر هســتند. بیش تریــن مشــکل مــا در 
فضــای پایگاهــی اســت؛ چــون مــا مســتأجر 
اگــر  و  نداریــم  تصــرف  امــکان  هســتیم 
مشــکلی پیــش بیایــد قــادر بــه تعمیــر مــکان 
اورژانــس  مشــکل  اصلی تریــن  نیســتیم. 

ــت. ــت پایگاه هاس ــدم مالکی ــران ع ته
اورژانــس  رئیــس  تقــوی زاده  هــادی 
ــان  ــوص پایگاه هایش ــمال در خص ــه ش ناحی
ــه  ــگاه دارد ک ــمال 38 پای ــه ش ــت: ناحی گف
ــوله  ــا در س ــانی، چهارت ــا در آتش نش هفت ت
ــای دیگــر در ســاختمان های  بحــران و 14 ت
مراکــز درمانــی و غیــره مســتقر هســتند. 
ــتند.  ــس هس ــم در کانک ــی ه ــای مابق 13 ت
ــاالی  ــه ب ــا هزین ــه م ــکالت ناحی ــده مش عم
را  مــا  کار  همیــن  و  اســت  زمیــن  تهیــه 
ســخت تر کــرده اســت؛ کــه حتــی بــرای 
پیــدا کــردن محلــی بــرای اســتقرار کانکــس 
نیــز بــا مشــکل مواجــه هســتیم. از آن طــرف 
کانکس هــا همگــی مســتهلک شــده اند و 
هزینــه بازســازی و تعمیراتــش نیــز باالســت 
و بایــد تعویــض شــوند. پایگاه هایــی هــم 
یــا  و  شــهرداری  بحــران  ســوله  در  کــه 
ــان  ــکالت خودش ــتند مش ــانی هس آتش نش
را دارنــد ازجملــه تعمیــرات و بازســازی فضــا 
و همچنیــن کمبــود مــکان؛ و گاهــی تعامــل 

ــد. ــا ندارن ــا م ــم ب ــی ه خوب
اورژانــس تهــران: وضعیــت پایگاه هــا، 

راه حل هــا و  مشــکالت 
 _ فنــی  معــاون  فراهانــی  اســماعیل 
خصــوص  در  تهــران  اورژانــس  عملیاتــی 
کالن شــهر  ایــن  پایگاه هــای  وضعیــت 
 154 کل  در  تهــران  اورژانــس  می گویــد: 
پایــگاه   132 شــامل  کــه  دارد  پایــگاه 
شــهری، 21 پایــگاه جــاده ای و یــک پایــگاه 

هســت. هوایــی 
وی در خصــوص مشــکالت پایگاه هــای 
ــکل  ــن مش ــت: بزرگ تری ــار داش ــران اظه ته
اورژانــس تهــران عــدم مالکیــت اســت؛ کــه 
ــی  ــتیجاری، اهدای ــًا اس ــاختمان ها عموم س
ــود  ــئله خ ــن مس ــه ای ــت؛ ک ــی اس و تفاهم
شــده  فراوانــی  مشــکالت  ایجــاد  باعــث 
نتوانســته  اورژانــس   )1 ازجملــه:  اســت 
پایگاه هایــی کــه در یــک مــکان یــا زمــان 
خــاص مدنظــرش بــوده و یــا اینکــه نیــاز 
بــوده را بســازد. 2( هــر پایــگاه 100 متــر 
درصورتی کــه  دارد  نیــاز  فیزیکــی  فضــای 
هســتند.  متــر   40 تنهــا  مکان هــا  ایــن 
دارنــد  بی ســیم  مشــکالت  پایگاه هــا   )3
 )4 نداریــم.  را  دکل  نصــب  اجــازه  مــا  و 

ــرای رفــع مشــکالت گرمایشــی  ــوان ب نمی ت
بــرای   )5 داد.  انجــام  کاری  سرمایشــی  و 
بــه  هــم  آب  و  گاز  و  بــرق  انشــعابات 
ســختی می تــوان وارد شــد. 6( پرداخــت 
هزینه هــای عمرانــی و انشــعابات نیــز بــه 
پایگاه هــا   )7 می گیــرد.  صــورت  ســختی 
پارکینــگ  فاقــد  و  نــدارد  امنیــت  عمومــًا 
خیابــان  در  بایــد  آمبوالنس هــا  هســتند. 
ــم  ــا ه ــی آنج ــی حت ــه گاه ــوند ک ــارک ش پ
مجبــور  و  نمی شــود  پیــدا  پــارک  محــل 
توقــف  هســتند کــه در فاصلــه ای دورتــر 
هــم  جــاده ای  پایگاه هــای   )8 کننــد. 

تأمیــن آب و گاز دارنــد. مشــکل 
نیــز  کانکس هــا  وجــود  بــه  فراهانــی 
ــزود: کانکــس یــک ســازه  اشــاره کــرده و اف
موقــت اســت؛ مــا نبایــد آن هــا را بــه عنــوان 
کانکس هــا  کنیــم.  معرفــی  پایــگاه  یــک 
سرمایشــی  و  گرمایشــی  سیســتم  فاقــد 
بیهــوده  کاری  آن هــا  بازســازی  هســتند؛ 
اجــازه  فنــی  مســائل  خاطــر  بــه  اســت. 
ایمنــی  فاقــد  و  نــدارد  گاز کشــی وجــود 
هســتند.  رعدوبــرق  زمــان  در  خصوصــًا 
قــرار  ســبز  فضــای  در  چــون  کانکس هــا 
ــادی در  ــوذی زی ــرات م ــًا حش ــد، قاعدت دارن

دارد. آن هــا وجــود 
تفاهم نامه هــا  کــه  زمانــی  افــزود:  وی 
ــری  ــر کارب ــک تغیی ــا مل ــود و ی ــام می ش تم
ــه رو شــده  ــا مشــکل روب می دهــد؛ مجــددًا ب
ــرد.  ــی ک ــل را ط ــام مراح ــد تم ــاره بای و دوب
ــن مراکــز بســیار پاییــن  ــات رفاهــی ای امکان
اســت. از آن گذشــته پایگاه هایــی کــه در 
ســاختمان های دیگــر هســتند مشــکل ورود 
و خــروج دارنــد و اورژانــس هوایــی مــا کــه در 
ناجــا قــرار دارد جــز بــا ارســال معرفی نامــه و 

ــد. ــازه ورود نمی ده ــد اج تأیی
راه حل چیست؟

هــر کــدام از روســای نواحــی بــه فراخــور 
ــنهاداتی  ــان پیش ــت کاری ش ــکان و موقعی م
ــد؛  ــه نمودن ــکل ارائ ــن مش ــع ای ــرای رف را ب
و  اجرایــی  نظــر  بــه  کــه  راه حل هایــی 

می رســند. کاربــردی 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی معتقدن ــور و غالم صمدپ
رفــع ایــن مشــکل بایــد اعتبــاری ویــژه بــرای 
نظــر  در  اســتاندارد  پایگاه هــای  ســاخت 
ــد  ــه بای ــد ک ــم می گوی ــی زاده ه ــت. ول گرف
ابتــدا بررســی کــرد کــه کــدام مناطــق نیــاز 
بــه پایــگاه دارنــد و بعــد می تــوان پایــگاه 

ــد. ــک خری ــا مل ــاخت و ی س
پیشــنهاد تقــوی زاده هــم ایــن اســت کــه 
ــرای رفــع ایــن مشــکالت وزارت بهداشــت  ب
می توانــد مثــل شــهرداری پایگاهایــی بــا 
فرمــت یکســان در کل شــهر بســازد و یــا 
اینکــه ایــن کار بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
ــا  ــرات آمبوالنس ه ــث تعمی ــل بح ــد؛ مث کن
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــال ب ــان انتق ــه از زم ک
ــت. ــده اس ــع ش ــکالتش رف ــیاری از مش بس

هــر  در  اگــر  می گویــد:  نیــز  فراهانــی 
ــل  ــا تبدی ــد از پایگاه ه ــا 10 درص ــال تنه س
ــال  ــرض 10 س ــوند؛ در ع ــاختمان ش ــه س ب
هــم  اگــر  می رســد.  اتمــام  بــه  کار  ایــن 
ــل  ــازمان ها مث ــر س ــه در دیگ ــد ک ــرار باش ق
ــک  ــه ی ــد؛ در نقش ــرار بگیرن ــانی ق آتش نش
ــر  ــتانداردهایش در نظ ــام اس ــا تم ــگاه ب پای
گرفتــه شــود نــه یــک اتــاق تحویــل داده 

ــود. ش
شــاید بتــوان تمامــی ایــن پیشــنهادت 
را در کنــار همدیگــر قــرارداد و هــر کــدام 
ــود، آن  ــی نم ــاص عملیات ــی خ را در مناطق
ــل  ــه حداق ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــان می ت زم
در یــک دوره زمانــی تمامــی ایــن مشــکالت 
رفــع خواهنــد شــد؛ نــه اینکــه همیشــه 
دوشــادوش اورژانــس و تکنســین ها حضــور 

ــند. ــته باش داش

گزارشی از وضعیت نابسامان ساختمان پایگاه های اورژانس تهران

اورژانس، کانکس، جان انسان ها...!
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نرگــس راشــکی در ســال 1358 در اســتان 
زاهــدان  شــهر  و  بلوچســتان  و  سیســتان 
دیــده بــه جهــان گشــود. پــدرش نظامــی و 
دانشــگاه  بیمارســتان  کارمنــد  هــم  مــادرش 
همســر  اســت.  بــوده  زاهــدان  علوم پزشــکی 
وی اهــل اصفهــان اســت و هم اکنــون دو فرزنــد 
پســر دارد. خانــم راشــکی اکنــون 15 ســال 
ــغول  ــکی مش ــگاه علوم پزش ــه در دانش ــت ک اس
بــه خدمــت اســت و امــروز او را نخســتین راننــده 
می خواننــد. کشــور  آمبوالنــس  اتوبــوس  زن 

»یک یک پنــج«: بــا ســالم. در مــورد مــدرک 
تحصیلی تــان توضیــح بفرماییــد؟

راشــکی: بنــده مــدرک ســطح یــک حــوزه 
علمیــه را دارم امــا پــس از ورود بــه اورژانــس بــه 
ــن واحــد  ــه کار در ای ــادی کــه ب ــه زی دلیــل عالق
عملیاتــی داشــتم در رشــته کاردان حرفــه ای 
ــدرک آن  ــردم و م ــل ک ــوانح« تحصی ــداد و س »ام

ــودم. ــذ نم را اخ

ــس  ــالی وارد اورژان ــه س ــج«: از چ »یک یک پن
شــدید و چــرا تصمیــم گرفتیــد راننــده اتوبــوس 

آمبوالنــس شــوید؟
ــس  ــال 1390 وارد اورژان ــن از س ــکی: م راش
شــدم. اورژانــس یــک کار عملیاتــی اســت و 
بــه کار در فوریت هــای  زیــادی  بنــده عالقــه 
تصمیــم  دلیــل  همیــن  بــه  دارم؛  پزشــکی 
بــه  ِصــرف،  نیــروی ســتادی  یــک  از  گرفتــم 
بــا محیــط  یــک نیــروی عملیاتــی و ســازگار 
کار اورژانــس تبدیــل شــوم بنابرایــن در تمــام 
تخصصــی  رانندگــی  بــه  مربــوط  دوره هــای 
اتوبــوس آمبوالنــس، احیــای قلبــی ریــوی و 
ســایر کالس هــا شــرکت کــردم و گواهینامــه 
نخســتین  نیــز  اکنــون  گرفتــم؛  ســطح بندی 
هســتم.  کشــور  آمبوالنــس  اتوبــوس  زن 
عملیاتــی  جمــع  یــک  در  خوشــحالم  بســیار 
ــه کار هســتم و بــه همکارانــم افتخــار  مشــغول ب
ــختی ها  ــام س ــود تم ــا وج ــه ب ــرا ک ــم؛ چ می کن
و اســترس هایی کــه در کارشــان وجــود دارد، 
خدمــت بــه مــردم را در اولویــت کاری خــود 
یــا  مصــدوم  یــک  جــان  نجــات  و  می داننــد 
و  دارد  اهمیــت  بســیار  آن هــا  بــرای  بیمــار 
ــیرین  ــا ش ــرای آن ه ــختی های کار ب ــه ی س هم

. د می شــو
»یک یــک پنــج«: یعنــی اورژانــس باعــث شــد 

شــما راننــده پایه یــک شــوید؟
ــش  ــال پی ــت س ــن از هش ــر. م ــکی: خی راش
و قبــل از ورود بــه اورژانــس بــه دلیــل عالقــه 
گرفتــم.  پایه یــک  گواهینامــه  رانندگــی،  بــه 
البتــه جالــب اســت بدانیــد کــه از خانــواده 
ــوس دارد و  ــه اتوب ــس ن ــرم، هیچ ک ــن و همس م
ــل  ــه دلی ــن ب ــی م ــک! ول ــه پایه ی ــه گواهینام ن
عالقــه ای کــه از قبــل داشــتم راننــده اتوبــوس-

ــدم. ــس ش آمبوالن
ــما  ــه ش ــا روحی ــغل ب ــن ش ــج: ای ــک پن یک ی

ــت؟ ــازگار اس س
راشــکی: بــه نظــر مــن زن و مــرد تفاوتــی 
ندارنــد چــون هــر دو آن هــا انســان هســتند 
و هــر انســانی اســتعدادهایی دارد کــه بایــد 
ــس  ــر دو جن ــه از ه ــد اگرچ ــکوفا کن ــا را ش آن ه

تعریــف خاصــی وجــود دارد امــا گاهــی بعضــی 
ــد.  ــر می ده ــا را تغیی ــی م ــیر زندگ ــائل مس مس
مثــاًل هــر خانــواده ای از یــک زن و مــرد تشــکیل 
شــده اســت امــا اگــر بــر اثــر یــک اتفــاق ناگــوار 
طــرف  شــود  مشــکل  دچــار  آن هــا  از  یکــی 
ــی  ــار زندگ ــی ب ــه تنهای ــت ب ــور اس ــل مجب مقاب
ــن کار  ــا ای ــکلی ب ــده مش ــد. بن ــه دوش بکش را ب
نــدارم همان طــور کــه بعضــی خانم هــا کارهــای 
ســنگینی از جملــه جراحــی در اتــاق عمــل و کار 
در معــدن را انجــام می دهنــد در واقــع بســتگی 
ــت  ــم لطاف ــر بخواهی ــراد دارد. اگ ــق اف ــه عالی ب
زنانگــی را در نظــر بگیریــم نمی توانیــم بســیاری 
ــیاری  ــه بس ــم و از ورود ب ــام دهی ــا را انج از کاره
ــاز می مانیــم. در ایــن پنــج ماهــی  از عرصه هــا ب
ــی  ــتم حت ــس هس ــوس آمبوالن ــده اتوب ــه رانن ک
یک بــار هــم اذیــت نشــده ام بلکــه از ایــن کار 

لــذت می بــرم.
ــه  ــن زمین ــرتان در ای ــج«: همس ــک پن  »یک ی

ــا شــما مخالفتــی نداشــتند؟ ب
راشــکی: نــه! اتفاقــًا مشــوق مــن در ایــن 
کار همســرم بــود. مــن و همســرم بــا هــم در 
دوره هــای رانندگــی اتوبــوس شــرکت کردیــم 
افســرهای  گرفتیــم.  پایه یــک  گواهینامــه  و 
کــرده  شــرط بندی  رانندگــی،  و  راهنمایــی 
ــه  ــر گواهینام ــا زودت ــک از م ــه کدام ی ــد ک بودن

می کنــد. اخــذ  را  خــود 
بــا  مخالفتــی  فرزندان تــان  »یک یک پنــج«: 

ــد؟ شــغل شــما ندارن
خوشــحال  خیلــی  بزرگــم  پســر  راشــکی: 
می کنــم  افتخــار  می گویــد  همیشــه  و  اســت 
ــاد  ــی ی ــه خوب ــوس را ب کــه مــادرم رانندگــی اتوب
گرفتــه؛ وقتــی بــه او می گویــم: پــدرت هــم 
ــی،  ــرق می کن ــما ف ــد ش ــک دارد؛ می گوی پایه ی
مــردان  ســایر  پــدر  از  غیــر  بــه  هســتی!  زن 
براننــد  اتوبــوس  می تواننــد  هــم  اطراف مــان 
امــا شــما بــه عنــوان یــک زن توانایــی رانندگــی 
اتوبــوس آمبوالنــس را داری و ایــن عالــی اســت.
ــترک تان  ــی مش ــرای زندگ ــج«: ب ــک پن »یک ی

چطــور برنامه ریــزی می کنیــد؟
 راشــکی: از زمانــی کــه شــاغل شــدم همیشــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــت کردن ــن حمای ــواده از م خان
حمایت هــای  دلیــل  بــه  کار  بــودن  ســنگین 
همســرم تــا بــه حــال دچــار مشــکل نشــدم. 
هــر دو پســرم کــه یکــی 17 ســاله و دیگــری 
ــتند  ــل هس ــغول تحصی ــتند مش ــاله هس 11 س
ــدارس  ــیفت م ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ام ب و س
ــم  ــم کن ــودم تنظی ــیفت کاری خ ــا ش ــا را ب آن ه
ــم  ــار ه ــم کن ــتری را بتوانی ــان بیش ــدت زم ــا م ت
باشــیم. تفریحــات ســالم و مســافرت را همیشــه 
در برنامــه زندگــی مدنظــر داریــم. اگــر در زندگــی 
برنامه ریــزی داشــته باشــیم در کارهــا موفــق 
ــم  ــم خواهی ــه ه ــت اضاف ــی وق ــویم و حت می ش

ــت. داش
ــل  ــان و فامی ــش اطرافی ــج«: واکن »یک یک پن

بــه شــغل جدیــد شــما چطــور بــود؟
راشــکی: دوســتان و خویشــاوندان بــا شــنیدن 
ایــن خبــر بســیار خوشــحال شــدند و گفتنــد مــا 
ــدی  ــرد توانمن ــا ف ــع م ــم در جم ــار می کنی افتخ
مثــل شــما وجــود دارد البتــه بعضــی از آشــنایان 

هــم بــا توجــه بــه ســلیقه خودشــان گفتنــد ایــن 
ــه  ــا روحی ــب ب ــت و متناس ــه اس ــک کار مردان ی
ــی  ــای متفاوت ــت. در کل واکنش ه ــک زن نیس ی
را تجربــه کــرده ام امــا معمــواًل ابــراز خوشــحالی 

داشــتند.
ــای  ــس فوریت ه ــش رئی ــج«: واکن »یک یک پن
ــی  ــما مبن ــت ش ــه درخواس ــان ب ــکی اصفه پزش
ــه  ــدن چگون ــس ش ــوس آمبوالن ــده اتوب ــر رانن ب

بــود؟
راشــکی: وقتــی ایــن مســئله را مطــرح کــردم 
ــت  ــابقه نداش ــون س ــدند چ ــب ش ــیار متعج بس
امــا مخالفــت نکردنــد. بعــد از صحبت هــای 
اولیــه و تســت هایی کــه انجــام شــد و همچنیــن 
بــه دلیــل این کــه توانایــی انجــام ایــن کار را 
بــه عهــده گرفتــه  داشــتم و مســئولیتی کــه 
ــد و  ــد کردن ــام دادم تأیی ــی انج ــه خوب ــودم را ب ب
بــا شــناختی کــه حاصــل شــد کم کــم اعتمادهــا 

ــد. ــب ش جل
حــوزه ای  چــه  در  اکنــون  »یک یک پنــج«:   

می کنیــد؟ فعالیــت 
بــه  راشــکی: مــن عاشــق خدمــت کــردن 
ــت  ــرار اس ــس ق ــن پ ــتم و از ای ــم هس هم وطنان
بــه طــور جــدی، وارد کارهــای عملیاتــی شــوم. 
در حــال حاضــر نیــز در شــیفت صبــح، مســئول 
دفتــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
بعضــی  در  و  هســتم  اصفهــان  پزشــکی 
نیــز در دیســپچ شهرســتان  نوبت هــای کاری 

می کنــم. خدمــت  اصفهــان 

ایران زمیــن  بانــوان  بــا  »یک یک پنــج«: 
بفرماییــد. داریــد  صحبتــی 

راشــکی: همــه انســان ها فــارغ از مــرد یــا زن 
ــکوفا  ــد ش ــه بای ــد ک ــتعدادهایی دارن ــودن اس ب
اســتعدادها  شــکوفایی  در  اول  قــدم  شــود. 
و  اســت  بالقــوه  توانایی هــای  شــناخت 
ــد  ــر رش ــه ه ــه الزم ــود ک ــه خ ــاد ب ــپس اعتم س
توانایی هــای  بــه  اگــر  اســت.  پیشــرفتی  و 
ــا  ــم آن ه ــیم می توانی ــته باش ــان داش ــود ایم خ
را بــه عرصــه ظهــور و بــروز برســانیم و هیــچ 
بــا حجــاب  مــن  نــدارد.  وجــود  محدودیتــی 
ــا چــادر رانندگــی اتوبــوس آمبوالنــس  کامــل و ب
را انجــام می دهــم و چــادر بخشــی از وجــود 
ــد  ــم نمی توان ــادر ه ــی چ ــت حت ــده اس ــن ش م
ــرطی  ــه ش ــود ب ــا ش ــد خانم ه ــرای رش ــی ب مانع
ــر  ــال ه ــر ح ــه ه ــم. ب ــاور کنی ــان را ب ــه خودم ک
کاری ســختی خــاص خــود را دارد مثــاًل اگــر 
ــم؛  ــته باش ــانی داش ــتم کار آس ــده می خواس بن
در ســتاد حــوادث و فوریت هــای پزشــکی کار 
وارد  و می توانســتم  مــی دادم  انجــام  ســتادی 
بخــش عملیاتــی نشــوم امــا بــه دلیــل عالقــه ای 
ــقات  ــختی ها و مش ــتم س ــن کار داش ــه ای ــه ب ک
ــم. ــم برس ــه اهداف ــا ب ــدم ت ــان خری ــه ج کار را ب

ــی  ــه صحبت ــئولین چ ــا مس ــج«: ب »یک یک پن
داریــد؟

ــا  ــد ت ــاد کنن ــه اعتم ــان جامع ــه زن ــکی: ب راش
و  پیشــبرد  در  آنــان  ظرفیت هــای  از  بتواننــد 
پیشــرفت جامعــه اســتفاده کننــد چــرا کــه نیمی 

ــد. ــکیل می دهن ــان تش ــران را زن ــه ای از جامع

روی خط دیسپچگزارش

ــد  ــتاری، متول ــناس پرس ــی، کارش ــه دهقان مرضی
ســال 1364 در بوشــهر دیــده بــه جهــان گشــود و 
اکنــون ســاکن شــیراز اســت. او ســال 1382 وارد 
ــدن  ــد از گذران ــد و بع ــیراز ش ــتاری ش ــکده پرس دانش
دوره طــرح خــود در بیمارســتان »امــام حســین )ع(« 
ســپیدان، در دی مــاه 1387 وارد اورژانــس شــد و هــم 
اکنــون بــه عنــوان ســوپروایزر مرکــز ارتباطــات اورژانس 
ــی  ــم دهقان ــت. خان ــت اس ــه خدم ــغول ب ــیراز مش ش
ســال ها پیــش بــا یکــی از همــکاران خــود ازدواج کــرده 
ــوی  ــن بان ــا ای ــاعتی را ب ــت. س ــر اس ــک پس و دارای ی
ــا شــرایط کاری  ــا ب ــه گفت وگــو نشســتیم ت شــیرازی ب
ــنا  ــتر آش ــن کار بیش ــختی های ای ــپچ و س ــد دیس واح

شــویم.
یک یک پنــج: بــا توجــه بــه اینکــه همســرتان از 
ــث  ــئله باع ــن مس ــد، ای ــس بودن ــین های اورژان تکنس

ــد؟ ــما نش ــرای ش ــغل ب ــاب ش ــر در انتخ ــد نظ تجدی
دهقانــی: آشــنایی ابتدایــی مــن از طریق همســرم 
ــا  ــدم ام ــک می دی ــان را از نزدی ــختی کار ایش ــود و س ب
چــون به عنــوان خــط مقــدم ســالمت در امدادرســانی 
ــی  ــت و در پ ــت داش ــاران فعالی ــن و بیم ــه مصدومی ب
نجــات جــان انســان ها بــود، بــه ایــن کار عالقــه 
پیــدا کــردم و بــا اینکــه قبــل از ورود بــه اورژانــس 
ــح دادم در  ــا ترجی ــودم ام ــرده ب ــتان کار ک در بیمارس

ــوم. ــغول ش ــس مش اورژان
ــس  ــود در اورژان ــه خ ــن تجرب ــج: از اولی یک یک پن

بفرمایید.
دهقانــی: زمانــی کــه وارد اورژانــس شــدم 5 ســال 
در ســتاد حــوادث و فوریت هــای پزشــکی خدمــت 
کــردم و بعــد وارد واحــد ارتباطــات شــدم. بــا توجــه بــه 
ــت  ــتری داش ــت بیش ــات، جذابی ــد ارتباط ــه واح اینک
تقاضــای انتقــال دادم و االن ســه ســال اســت کــه 
ــار  ــوادث کن ــتاد ح ــد س ــتم. واح ــد هس ــن واح در ای
ــد  ــن دو واح ــون ای ــود چ ــتقر ب ــات مس ــد ارتباط واح
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد. زمانــی کــه در ســتاد 
ــات  ــد ارتباط ــا واح ــی ب ــودم گاه ــغول ب ــوادث مش ح
ــا ایــن  همــکاری نزدیکــی داشــتم بــه همیــن دلیــل ب
واحد آشــنایی کلــی داشــتم و وقتــی وارد کار ارتباطات 
شــدم فضــای غریــب و تــازه ای نبــود امــا زمانــی کــه بــه 
طــور رســمی وظایــف ایــن واحــد را بــه عهــده گرفتــم 
بــا اســترس و مســئولیت ســنگین ایــن شــغل بیشــتر 
آشــنا شــدم. بــا گذشــت چندیــن ســال همچنــان برای 
مــن شــغل جذابــی اســت و بــه کار کــردن در اورژانــس 

ــم. ــار می کن افتخ
یک یک پنــج: واحــد ارتباطــات چــه جذابیتــی 

دارد؟
ــت  ــی اس ــد پویای ــک واح ــات ی ــی: ارتباط دهقان
حــوادث  ســتاد  امــا  دارد  فعالیــت  شــبانه روز  و 
فوریت هــای پزشــکی یــک واحــد برنامه ریــزی اســت؛ 
برنامه ریــزی قبــل از حادثــه و در حیــن و بعــد از حادثــه 
را انجــام می دهــد. بــه علــت هیجــان کاری واحــد 
ــون  ــم چ ــد باش ــن واح ــح دادم در ای ــات ترجی ارتباط

شــغل آرام و بــدون هیجــان را نمی پســندم.
یک یک پنــج: ویژگی هــای شــخصیتی شــما در 

انتخــاب واحــد ارتباطــات تأثیــر داشــت؟

ــان  ــل هیج ــی اه ــده در زندگ ــه؛ بن ــی: بل دهقان
و فعالیــت هســتم. ترجیــح می دهــم یــک زندگــی 
ــل  ــی آرام. اوای ــک زندگ ــا ی ــم ت ــته باش ــان داش پرهیج
ــس  ــد اورژان ــردم در واح ــتان کار می ک ــه در بیمارس ک
مشــغول شــدم چــون هیجــان و تغییــرات اش بیشــتر 
ــا توجــه بــه شــخصیت و  بــود. البتــه انتخــاب شــغل ب

عالقه منــدی افــراد می توانــد متغیــر باشــد.
یک یک پنج: از مشکالت مرکز پیام بفرمایید.

دهقانــی: عــدم آگاهی مــردم از دســتورالعمل های 
ــواردی  ــه م ــه در چ ــی از اینک ــدم آگاه ــس و ع اورژان
همچنیــن  اســت.  اورژانــس  بــا  تمــاس  بــه  نیــاز 
ــد  ــغال می کنن ــوط را اش ــه خط ــی ک ــن تلفن مزاحمی
یــا مأموریت هــای کاذب بــه مــا اعــالم می کننــد و 
ــا  ــل م ــتانه تحم ــود آس ــث می ش ــئله باع ــن مس همی
پاییــن بیایــد و نتوانیــم بیمــاران و مصدومانــی کــه 
واقعــًا نیازمنــد مشــاوره هســتند را بــه بهتریــن شــکل 
راهنمایــی کنیــم. از دیگــر مشــکالت مــا، کمبــود نیــرو 
و محــدود بــودن فضــای فیزیکــی اســت کــه آلودگــی 
ــی  ــت. از طرف ــیده اس ــدت بخش ــط را ش ــی محی صوت
انتظــارات جامعــه از اورژانــس 115 باالســت و مــا هــم 
ــم؛  ــانی داری ــرای خدمت رس ــع ب ــود مناب ــکل کمب مش
ــط  ــاالی کار در محی ــترس ب ــم اس ــکل ه ــن مش آخری

ــت. ــپچ اس دیس
ایــن  حــل  راه  شــما  نظــر  بــه  یک یک پنــج: 

چیســت؟ مشــکالت 
دهقانــی: در مــورد مزاحمیــن تلفنــی بایــد برخورد 
قاطــع شــود. افــرادی کــه تمــاس می گیرنــد بــا شــماره 
ثابــت یــا تلفــن همــراه تمــاس می گیرنــد و ایــن 
ــت  ــه مزاحم ــی ک ــود. در صورت ــت می ش ــماره ها ثب ش
ــد.  ایجــاد کننــد الزم اســت مــورد مجــازات قــرار گیرن
ــیع تر  ــی وس ــای فیزیک ــر فض ــی اگ ــی صوت در آلودگ
شــود آلودگــی صوتــی محیــط کمتــر می شــود و از 
ــذب  ــکان ج ــای کار ام ــدن فض ــر ش ــا بزرگ ت ــی ب طرف
ــرو،  ــذب نی ــا ج ــع ب ــد و بالطب ــود می آی ــه وج ــرو ب نی
ــه  ــود ک ــم می ش ــر فراه ــانی بهت ــت رس ــکان خدم ام
ــاز  ــورد نی ــع م ــه مناب ــت ک ــرو الزم اس ــذب نی ــرای ج ب
ازجملــه آمبوالنــس تأمیــن شــود. در مســئله عــدم 
آگاهــی مــردم از وظایــف و حیطــه اختیــاری اورژانــس 
الزم اســت رســانه ها اطالعــات مــردم را در ایــن زمینــه 
ارتقــا دهنــد کــه بــا بــاال رفتــن ســطح آگاهــی جامعــه 

ــود. ــر می ش ــم کمت ــا ه ــترس کاری م ــًا اس طبیعت
اســترس  بــر  غلبــه  بــرای  شــما  یک یک پنــج: 

کرده ایــد؟ چــه  کار  محیــط 
ــتم. از  ــوری هس ــخصیت صب ــده ش ــی: بن دهقان
ــه  ــا اســتفاده از تجرب ــی کــه وارد دیســپچ شــدم ب زمان
همــکاران و مشــاهده عکس العمــل آن هــا در برخــورد 
ــه  ــترس غلب ــر اس ــتم ب ــدودی توانس ــا ح ــائل ت ــا مس ب
کنــم. از طرفــی در زمینــه غلبــه بــر اســترس مطالعــه 
کــردم و بــا گذشــت زمــان و افزایــش تجربــه توانســتم با 

مشــکالت کنــار بیایــم.
و  کاری  شــیفت  ســنگینی  یک یک پنــج: 
اســترس ها تأثیــری بــر زندگــی شــما نداشــته اســت؟

ــای  ــب کاری و بیداری ه ــتگی و ش ــی: خس دهقان
طوالنــی مــدت بــر رفتــار هــر فــردی تأثیــر می گــذارد؛ 

مثــاًل 
ــی  وقت

ــا مــن  ــازه پســرم می خواهــد ب ــه برمی گــردم ت ــه خان ب
ــد و طبیعتــًا انــرژی الزم بــرای هــم بــازی  ــازی کن ب
شــدن بــا او را نــدارم گرچــه تمــام ســعی خــود را 
ــخصی  ــی ش ــغله های کاری را از زندگ ــا مش ــم ت می کن
ــر دو در  ــرم ه ــده و همس ــون بن ــه چ ــم. البت ــدا کن ج
اورژانــس کار می کنیــم طبیعتــًا درک بهتری از شــرایط 

کاری یکدیگــر داریــم.
چــه  دیســپچ  سرپرســت  یک یک پنــج: 

باشــد؟ داشــته  اســت  الزم  ویژگی هایــی 
دهقانــی: صبــور باشــد؛ قــدرت برقــراری ارتبــاط 
ــا قشــرهای مختلــف مــردم و قــدرت کنتــرل خشــم  ب
و اســترس را داشــته باشــد؛ همچنیــن بــه علــم تریــاژ 

مســلط باشــد.
یک یک پنــج: کار کــردن در مرکــز پیــام بــرای یــک 

خانم ســنگین نیســت؟
ــدرت  ــت و ق ــنگین اس ــپچ س ــی: کار دیس دهقان
روحــی باالیــی را می طلبــد امــا بــه نظــر مــن خانم هــا 
بهتــر می تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد. چــون 
ــت  ــا دق ــوال خانم ه ــی دارد ومعم ــت باالی ــه دق ــاز ب نی
ــت  ــن الزم اس ــت؛ همچنی ــان اس ــتر از آقای ــان بیش ش
هم زمــان چنــد کار را بــا هــم انجــام دهیــم کــه تجربــه 
ثابــت کــرده اســت خانم هــا در ایــن زمینــه تبحــر 

ــد. ــتری دارن بیش
ــن  ــه در ای ــره ای ک ــن خاط ــج: از تلخ تری یک یک پن

ــد بگوییــد. ــه کرده ای ســال ها تجرب
دهقانــی: خاطــره ای کــه همــه پرســنل اورژانــس 
را ناراحــت و کام شــان را تلــخ کــرد ســقوط بالگــرد 
ــان در  ــر از همکاران م ــه دو نف ــود ک ــوروز 1395 ب در ن
ایــن حادثــه شــهید شــدند. مــن آن روز در شــیفت 
ــم  ــن بودی ــه زمی ــرد ب ــتن بالگ ــر نشس ــودم. منتظ نب
کــه اطــالع دادنــد بالگــرد ســقوط کــرده اســت. 
خیلــی ســریع خــودم را بــه مرکــز پیــام رســاندم. همــه 
ــردم  ــعی ک ــود س ــد ب ــان ب ــی حال ش ــکاران خیل هم
همــکاران را آرام کنــم. از طرفــی تمــاس بــا 115 ادامــه 
داشــت و مــردم نیــاز بــه کمــک داشــتند ولــی روحیــه 
پاســخگویی وجود نداشــت؛ مجبور شــدم پاســخگوی 
ــود. ــی ب ــیار تلخ ــم. روز بس ــی باش ــای تلفن تماس ه

یک یک پنــج: بهتریــن خاطــره ای کــه یــادآوری آن 
هنــوز برایتان شــیرین اســت؟

دهقانــی: تماس هایــی کــه منجــر بــه نجــات 
جــان انســان ها می شــود بهتریــن خاطــرات در واحــد 
دیســپچ اســت؛ امــا بــه طــور خــاص، در واحــد ســتاد 
ــادات و  ــخگوی انتق ــودم پاس ــغول ب ــه مش ــوادث ک ح
ــم  ــک خان ــک روز ی ــودم. ی ــم ب ــردم ه ــنهادات م پیش
ــی  ــن یک ــماره تلف ــت ش ــرار داش ــت و اص ــاس گرف تم
ــه  ــت از او ب ــد داش ــم. قص ــه او بده ــین ها را ب از تکنس
دلیــل نجــات جــان همســرش تشــکر و قدردانــی 
کنــد. وقتــی اســم تکنســین را پرســیدم متوجــه شــدم 
ــرای  ــد. ب ــکر کن ــودم تش ــر خ ــد از همس او می خواه
مــن بســیار شــیرین بــود کــه همســرم بــا احیــا موفــق، 
زندگــی یــک انســان و پدر یــک خانــواده را نجــات داده 
اســت. شــماره همســرم را بــه او دادم کــه هــردو آن 
خانــم را مالقــات کردیــم و بســیار خوشــحال بودنــد و 

ــد. تشــکر کردن

به کار کردن در اورژانس افتخار می کنم
گفت وگو با بانوی دیسپچر شیرازی

کار درجمع عملیاتی هیجان انگیز است

دکتــر مجیــد نجفــی، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی فســا از افتتــاح دو پایــگاه اورژانــس خبــر داد و گفــت: در هفتــه دولــت و بــا حضــور 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان فســا، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی،  مســئولین ادارات شهرســتان و بخش هــای شــیبکوه و 
نوبنــدگان؛ پایگاه هــای اورژانــس نصیرآبــاد و دوراهــی جلیــان بــه بهره بــرداری رســید. وی در ادامــه افــزود: پایــگاه اورژانــس دوراهــی جلیــان در زمینــی بــه مســاحت 
ــس  ــات اورژان ــر از خدم ــت 4766 نف ــا جمعی ــتا ب ــت و 12 روس ــده اس ــداث گردی ــال اح ــون ری ــار 1300 میلی ــا اعتب ــع و ب ــای 141 مترمرب ــع و زیربن 752 مترمرب
ــا  ــع ب ــع و زیربنــای 144 مترمرب ــه مســاحت 542 مترمرب ــاد نیــز در زمیــن اهدایــی ب ــگاه اورژانــس نصیرآب ــان بیــان کــرد: پای ــد. نجفــی در پای بهره منــد می گردن

اعتبــاری بالــغ بــر 1200 میلیــون ریــال جهــت خدمات رســانی بــه 9 روســتا بــا جمعیــت 11879 نفــر احــداث گردیــده اســت.

نخستین راننده زن اتوبوس آمبوالنس کشورازتلخ و شیرین کارش می گوید
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بــا  کریمی فــرد  موســی 
همــکاری هدایت الــه اللیگانــی 
و مســعود میرهاشــم، اختراعــی 
را بــه مــردم و جامعــه فوریت هــا 
ــد  ــه می توان ــد ک ــم کرده ان تقدی
از  را  بی شــماری  مشــکالت 
ــی و  ــاران ترومای ــش روی بیم پی

ــردارد. ــتان ب ــان بیمارس کارکن
کریمی فــرد متولــد 1372 
او  اســت.  فوریت هــا  کاردان 
ــه  ــواره دغدغ ــه هم ــد ک می گوی
ایــن را داشــته اســت کــه بــه 
نحــوی بــه بیمارانــی کــه دچــار 
هســتند  جــدی  آســیب های 
زمــان  در  تــا  کنــد  کمــک 
مشــکالت  عکس بــرداری 
شــوند؛  متحمــل  را  کمتــری 
ایــن دغدغــه باعــث شــد حــدود 
یــک ســال و نیــم بــرای ســاخت 
تختــه ای باقابلیــت عبــور اشــعه 
ــرداری،  ــت عکس ب ــس جه ایک

ــد. ــرف کن ــان ص زم
مشکالت فنی و بیان اهداف اختراع:

در برخــی حــوادث و فوریت هــای پزشــکی بایــد تمامــی 
بــدن مصدومیــن به وســیله وســایل و تجهیــزات امــدادی قبــل 
از انتقــال، محــدود و بی حرکــت گــردد. حداقــل تجهیــزات 
الزم بــرای انتقــال و محدودســازی حــرکات ســتون مهره هــا، 
ــاه اســت. از ســوی دیگــر، پــس  تخته هــای پشــتی بلنــد و کوت
ــًا  ــی غالب ــز درمان ــه مراک ــه ب ــه حادث ــدوم از صحن ــال مص از انتق
ضــرورت دارد کــه به منظــور کمــک بــه تشــخیص صحیــح  
ــل  ــه عم ــس ب ــعه ایک ــا اش ــرداری ب ــدوم، عکس ب ــکل مص مش
آیــد. ایــن امــر خــود مســتلزم جداســازی مصــدوم از کالرهــا و 
ــرده شــده در روی تخته هــای پشــتی و انتقــال  بندهــای به کارب
ــس و  ــعه ی ایک ــا اش ــرداری ب ــتگاه عکس ب ــز دس ــر روی می آن ب
گــذاردن صفحــات فلــزی جهــت عکس بــرداری در زیــر ســطح 
ــرداری  ــت عکس ب ــرد جه ــدن ف ــاره ب ــازی دوب ــت س ــدن و ثاب ب
اســت... انجــام ایــن پروســه عــالوه بــر زمان بــر بــودن احتیــاج 
ــن  ــی در حی ــت خطرات ــن اس ــدد دارد؛ و ممک ــرات متع ــه نف ب
ــل  ــه دلی ــن ب ــد؛ همچنی ــاد کن ــدوم ایج ــرای مص ــی ب جابه جای
ــن  ــرات ای ــد به ک ــول روز بای ــتانی در ط ــان بیمارس ــه کارکن اینک
عمــل را تکــرار کننــد احتمــال خطــر بــروز اختــالالت اســکلتی-

عضالنــی بــرای آن هــا وجــود دارد.
ــه پشــتی  ــوان تخت ــا عن ــو و ابتــکاری ب ــن طــرح ن ــذا در ای ل
ــس  ــه از جن ــس ک ــعه ایک ــور اش ــت عب ــا قابلی ــی ب ــه ریل دوالی
پالســتیک و تفلــون مخصــوص، بــرای عبــور اشــعه ایکس جهت 
عکس بــرداری رادیولــوژی ســاخته شــده اســت. بــا دوالیــه 

ــا تعبیــه ریل هایــی در ســطح زیریــن آن  کــردن تختــه پشــتی ب
ــرداری در  ــت عکس ب ــزی جه ــات فل ــذاری صفح ــکان جایگ ام
ــر روی ریل هــا  داخــل تختــه پشــتی و حرکــت ایــن صفحــات ب
ــل  ــرداری کام ــش تصویرب ــکان پوش ــتی ام ــه پش ــول تخت در ط
بــدون  را  بــدن  از ســطح  رادیولــوژی  دســتگاه های  توســط 
جداســازی و جابه جایــی مصــدوم و بــدون نیــاز بــه تعــداد نفــرات 
و آســیب های احتمالــی بــه بیمــار و کارکنــان را فراهــم ســاخته 

ــت. اس
شرح وضعیت دانش پیشین:

از آنجایــی کــه ایــن طــرح یــک طــرح ابتــکاری اســت، بــه 
جــزء انــواع معمولــی آن کــه در بخــش اورژانــس مرکــز خدمــات 
ــابه آن  ــه ای مش ــون نمون ــوند تاکن ــتفاده می ش ــتی اس بهداش
ســاخته نشــده اســت. درگذشــته ایــن تخته هــای پشــتی 
به صــورت مســتطیلی شــکل و محکــم به صــورت مســطح و 
بلنــد و از جنــس چــوب ســاخته می شــده امــا بــه دلیل ســنگین 
بــودن و عــدم عبــور اشــعه ایکــس امــروزه از مــواد دیگــری کــه 
از  نمونه هایــی  می شــوند.  ســاخته  پلی اتیلن انــد  بیشــتر 
ایــن طــرح بــا قرارگیــری صفحــات فلــزی به صــورت ثابــت 
در درون تختــه پشــتی و ســپس روکــش دهــی آن توســط 
ــاخته  ــکا س ــور آمری ــال 2013 در کش ــتیکی در س ــواد پالس م
ــل  ــه دلی ــی ب ــه آمریکای ــن نمون ــی ای ــت. ول ــده اس و آزمایش ش
ثابــت بــودن صفحــات فلــزی در درون تختــه پشــتی عــالوه بــر 
بــاال بــردن هزینــه خریــد و ســاخت )بــاال بــودن قیمــت صفحات 

نمی باشــد. مقرون به صرفــه  فلــزی( 
بیان واضح و دقیق مزایای اختراع:

بــا قابلیــت دوالیــه و ریلــی شــدن تختــه پشــتی و درنتیجــه ی 

بــه جداســازی  نیــاز  عــدم 
پشــتی  تختــه  از  مصــدوم 
عکس بــرداری،  بــرای 
ــرداری  ــی تصویرب ــازده زمان ب
تشــخیص  و  کوتــاه  را 
بــرای  درمانــی  کارکنــان 
حیاتــی  اقدامــات  انجــام 
کــرده  ســریع تر  را  درمــان 
اســت. همچنیــن کارکنــان 
کــه  متعــددی  نفــرات  و 
مصــدوم  جداســازی  بــرای 
بــرای  پشــتی  تختــه  از 
عکس بــرداری مورداســتفاده 
قــرار می گرفتنــد را کاهــش 
در  کــه  را  خطراتــی  و  داده 
بــرای  جابه جایــی  حیــن 
مصــدوم ازجملــه احتمــال 
تشــدید  و  بیشــتر  آســیب 
گســترده  خونریزی هــای 
به طورکلــی  را  داخلــی 

اســت. کــرده  برطــرف 
یــک  حداقــل  توضیــح 

اختــراع: به کارگیــری  بــرای  اجرایــی  روش 
در ایــن وســیله ابتــکاری اولیــن گام درمــان، تشــخیص و 
عکس بــرداری به موقــع و ســریع مصــدوم ترومایــی ســتون فقــرات 
و نخــاع کــه به صــورت فیکــس شــده بــا کالرهــا و بندهــای تختــه 
پشــتی از طریــق اورژانــس پیش بیمارســتانی بــه مراکــز درمانــی و 
رادیولــوژی جهــت درمــان انتقــال پیــدا می کننــد هســت. با بــه کار 
بــردن مــاده ای در ســاخت ایــن طــرح و دوالیــه و ریلــی شــدن آن، 
امــکان این کــه مصــدوم بــدون جداســازی از تختــه پشــتی بــه روی 
ــرداری  ــتگاه عکس ب ــر دس ــتقیما در زی ــرداری و مس ــز عکس ب می
قــرار گیــرد و عــدم نیــاز بــه جابه جایــی جهــت جایگــذاری 
ــم  ــتی فراه ــه پش ــل تخت ــرداری در داخ ــزی عکس ب ــات فل صفح
شــده اســت. حرکــت دادن ایــن صفحــات بــر روی ریل هــا در طــول 
تختــه پشــتی، امــکان پوشــش تصویربــرداری کامل ســطح بــدن را 

بــدون جداســازی مصــدوم فراهــم ســاخته اســت.
ــت  ــه ماهی ــراع درصورتی ک ــی اخت ــرد صنعت ــح کارب ــر صری ذک

اختــراع گویــای ایــن امــر نباشــد
بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه کشــور ایــران یــک کشــور 
ــواد  ــه م ــد و اینک ــیمی می باش ــواد پتروش ــت و م ــده نف تولیدکنن
اولیــه ســاخت ایــن نــوع تختــه، مــواد پالســتیکی اســت؛ تولیــد 
ــری  ــت کمت ــا قیم ــد ب ــول می توان ــن محص ــردن ای ــردی ک و کارب
نســبت بــه ســایر کشــورهای واردکننــده نفــت و مــواد پتروشــیمی 

انجــام شــود.
ایــن یــک گام مؤثــر در راســتای خودکفایــی کشــور در عرصــه 
تولیــدات صنعتــی تجهیــزات پزشــکی و پیشــرفت مهندســی 

ــود. ــد ب ــور خواه ــکی کش پزش

کاهش مرگ ومیر تصادفات 
جاده ای

نقش اورژانس 115 در کاهش تلفات حوادث 
ترافیکی

امــروزه تصادفــات رانندگــی ســهم مهمــی در مرگ ومیــر 
ــد به طوری کــه ســاالنه ســوانح رانندگــي در سراســر  ــراد دارن اف
جهــان منجــر بــه مــرگ حــدود 1/2 میلیــون نفــر و  مصدومیــت 
و معلولیــت 20 تــا 50 میلیــون نفــر مي گــردد. هرســاله در 
ایــران، تصادفــات جــاده اي باعــث مــرگ حــدود 28 هــزار نفــر 
ــردد.  ــر مي گ ــر دیگ ــزار نف ــت 300 ه ــا معلولی ــت ی و مصدومی
ــك نفــر در جاده هــاي کشــور  ــوزده دقیقــه ی ــران در هــر ن در ای
جــان مي ســپارد و در هــر دو دقیقــه، خبــر مصدومیــت جــدي و 
حتــي معلولیــت مادام العمــر یــك نفــر بــر اثــر حــوادث جــاده اي 
ــي از  ــای ناش ــد. مرگ ومیره ــواده اش مي رس ــاي خان ــه اعض ب
ســوانح رانندگــي ســاالنه شــش میلیــارد دالر هزینــه بــر اقتصــاد 
ــد کــه معــادل بیــش از 5 درصــد تولیــد  ــران تحمیــل مي کن ای
ــار  ــه دوم در آم ــران دارای رتب ــت و ای ــور اس ــی کش ــص مل ناخال

تصادفــات جهانــی در کل جهــان اســت.
تصــادف دالیــل مختلفــی می توانــد داشــته باشــد امــا 
مهم تریــن دلیــل هــا آن کــه به مثلــت حادثــه معرفنــد عبارت اند 
از: انســان، جــاده، خــودرو. در طــول ســال های گذشــته، 
تالش هــای بســیاری بــرای کاهــش آمــار تصادفــات و در هر ســه 
بخــش صــورت گرفتــه کــه پــاره ای از آن هــا موفقیت آمیــز بــوده 
اســت امــا همچنــان نتوانســته کاهــش چشــم گیری در حوادث 

ترافیکــی ایجــاد کنــد.
ــه  ــوط ب ــه مرب ــاری را ک ــور آم ــس راه ــال پلی ــن امس فروردی
ــار کشته شــدگان  ــی ده ســاله منتشــر کــرد  و آم یــک دوره زمان
و مصدومیــن طــی ســال های 84 تــا 94 در آن بیــان شــده 
ــی در  ــه کاهش ــه اینک ــه ب ــا توج ــدول و ب ــن ج ــق ای ــود. طب ب
بــه صــورت قابل توجهــی  میــزان تصادفــات واقــع نشــده 
تعــداد کشته شــدگان بســیار کمتــر از تعــداد مصدومیــن بــود. 
ــود  ــری وج ــل دیگ ــا دلی ــوده و ی ــر ب ــات کمت ــدت تصادف ــا ش آی
ــه  ــن ب ــاندن مصدومی ــل در رس ــرعت عم ــلمًا س ــته؟ مس داش
ــرای بیمــاران نقــش  ــی و انجــام اقدامــات اولیــه ب مراکــز درمان
مهمــی دراین بــاره داشــته اســت؛ کاری کــه بــر دوش اورژانــس 
ــش  ــه افزای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــراردارد. ب ــتانی ق پیش بیمارس
اورژانــس هوایــی در  پایگاه هــای جــاده ای، وجــود  تعــداد 
ــر  ــر س ــین ها ب ــع تکنس ــور به موق ــه و حض ــیرهای پرحادث مس
صحنه هــای حادثــه توانســته نقــش مؤثــری را بــر کاهــش آمــار 
ــتری  ــالش بیش ــر ت ــاید اگ ــد. ش ــا کن ــاده ای ایف ــر ج مرگ ومی
در جهــت رفــع کمبودهــای مراکــز اورژانــس ازجملــه نیــروی 
انســانی، تجهیــزات، وســایل اولیــه و ... صــورت گیــرد، بتــوان 

ــود. ــاده ای ب ــات ج ــم گیر تلف ــش چش ــاهد کاه ش

بازی با مرگ برای خلق یک لبخند
ــدا  ــه ص ــتان ب ــی لرس ــس هوای ــام اورژان ــز پی ــن مرک ــگ تلف زن
ــود در  ــل می ش ــع و وص ــدام قط ــه م ــرزان ک ــی ل ــد. صدای درمی آی
ــد:  ــده ادا می کن ــالت را بریده بری ــن جم ــه ای ــط بی وقف ــت خ پش
بــه دادم برســید. زنــم از دســت رفــت؛ بیچاره شــدم. خلبــان، بالگرد 
ــای  ــی روزه ــمان آب ــد. آس ــن می َکن ــکی را از زمی ــای پزش فوریت ه
پایــان مــرداد، ســوز گرمــا را بــا بــادی حزن انگیــز بــه داخــل کابیــن 
خلبــان می کشــاند. رشــید عــرب زاده، مســئول اورژانــس هوایــی 
لرســتان بــا دو تکنســین دیگــر از شیشــه بیــرون را نــگاه می کننــد. 
مقصــد، روســتای دره بــاغ »مــرگ ســر« مــرز میــان سپیددشــت و 

الیگــودرز-دو شهرســتان از اســتان لرســتان- اســت.
»مــرگ ســر« چــه اســمی! گویــی در ایــن منطقــه بــرای 
ــد.  ــرم کن ــت وپنجه ن ــرگ دس ــا م ــد ب ــد؛ بای ــی بیفت ــس اتفاق هرک
نمی شــود گفــت آخــر دنیــا امــا دنیایــی کــه بــا تمــام زیبایی هــای 

خــدادادی اش زندگــی را ســخت کــرده اســت.
ــود  ــه خ ــوا، ب ــی ه ــام گرم ــا تم ــد و ب ــود می پیچی ــه خ ــم ب مری
ــدای  ــرد. ص ــگاه می ک ــمان را ن ــه آس ــوهرش بی تابان ــد. ش می لرزی
ــادر را  ــتان م ــان دس ــید. فرزندش ــوش می رس ــه گ ــرد از دور ب بالگ
می فشــرد؛ اضطــراب تمــام وجــودش را فراگرفتــه و بــا نگاهــی بــه 

ــود. ــه آســمان چشــم انتظار رســیدن کمــک ب ــدر و نگاهــی ب پ
مریــم را بــا هــر مشــقتی کــه وجــود داشــت؛ بــه باالتریــن نقطــه 
روســتا بــرده بودنــد تا بــه محض رســیدن بالگــرد او را انتقــال دهند. 
منطقــه بــه علــت ســخت گــذر بــودن؛ کار نشســتن را بــرای بالگــرد 
مشــکل کــرده بــود. ســخت تر از آن شــعله های ســوزان آتشــی بــود 
کــه زبانــه می کشــید. خلبــان از عــرب زاده می خواهــد پــس از کــم 
کــردن ارتفــاع پاییــن پریــده و آتــش را خامــوش کند تا بتوانــد بالگرد 
را بــه زمیــن بنشــاند. بــاد، شــعله های آتش را به ســمت بــاال هدایت 

می کــرد و عــرب زاده، میــان آســمان و زمیــن مانــده بــود.
ــه پاییــن می پــرد و آتــش  ــا وجــود ارتفــاع بیــش از ســه متــر ب ب
ــه از  ــم را ک ــته و مری ــن نشس ــر زمی ــرد ب ــد بالگ ــوش می کن را خام
درد بی هــوش شــده را می بیننــد. دو تکنســین اعزامــی اولیــن 
ــه بیمارســتان تأمیــن  اقدامــات پزشــکی را انجــام داده و مریــم را ب
ــد،  ــاعت بع ــی دو س ــد. یک ــال می دهن ــاد انتق ــی خرم آب اجتماع
ــش  ــی« زینت بخ ــام »عل ــود. ن ــد می ش ــم متول ــد مری ــن فرزن دومی
شناســنامه کــودک شــده وگریه هایــش بــا لبخندهــای گــروه 

ــورد. ــی خ ــم گرهم ــه ه ــم ب ــوق مری ــای ش ــکی و گریه ه پزش
اســتاد پــرواز: محمــد علــوی، کاپیتــان: حســن امیــری، 
ــی  ــس هوای ــم اورژان ــراه تی ــه هم ــادی ب ــک آب ــی بس ــدس عل مهن
فوریت هــای پزشــکی لرســتان؛ رشــید عــرب زاده، محمدرضــا 
فتحی پــور و حجــت خوشــگوار. خســته امــا امیــدوار از این کــه جان 
مــادر و فرزنــدی را نجــات داده انــد؛ بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی 
خرم آبــاد را تــرک می کننــد تــا رقــص دوبــاره آتــش، خطــر و نجــات 

ــری. ــان دیگ ــان انس ج

یادداشت

قلــی زاده، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکي ســمنان از تولــد نــوزادی در آمبوالنــس پایــگاه اورژانــس دامغــان 
ــاردار و  ــر شــروع درد زایمــان مــادری ب ــام اورژانــس 115 مبنــی ب ــا مرکــز پی ــی تماســی ب خبــر داد و گفــت: روز چهارشــنبه، ســوم شــهریورماه در پ
ــر در  ــل موردنظ ــه مح ــان ب ــهید چراغی ــتانی ش ــس پیش بیمارس ــگاه اورژان ــس از پای ــتگاه آمبوالن ــك دس ــه ی ــرای وی، بالفاصل ــک ب ــت کم درخواس
روســتای فیروزآبــاد دامغــان اعــزام شــد. وی در ادامــه بیــان کــرد: بــا توجــه بــه شــروع مرحلــه زایمــان در حیــن انتقــال مــادر بــاردار بــه بیمارســتان، 
ــا موفقیــت در آمبوالنــس انجــام شــد. قلــی زاده در پایــان افــزود: بعــد از اقدامــات اولیــه،  ــاردار ب ــا تــالش تکنســین های اورژانــس زایمــان مــادر ب ب
مــادر و نــوزاد ســالم بــه بیمارســتان والیــت دامغــان منتقــل شــدند. گفتنــی اســت شــعبانی و عــرب تکنســین های حاضــر در ایــن مأموریــت بودنــد.

تخته پشتی دوالیه باقابلیت عبور اشعه ایکس
گزارشی از ابداع و اختراعی ارزشمند توسط تکنسین اورژانس 115

چهل و یک سال خدمت بی منت ...ادامه از صفحه یک
ــر  ــود در مق ــور خ ــیه حض ــمی در حاش ــن هاش ــید حس ــر س دکت
فرماندهــی اورژانــس ناحیــه شــرق تهــران کــه بــه مناســبت چهــل 
و یکمیــن ســالگرد تأســیس اورژانــس صــورت گرفــت، گفــت: کار 
پرســنل اورژانــس در بخش هــای بیمارســتانی و پیش بیمارســتانی 
بســیار ســخت، طاقت فرســا و مهــم اســت. امیدواریــم تصمیماتــی 
ــس  ــژه اورژان ــاده وی ــات فوق الع ــوص خدم ــده در خص ــه در آین ک
گرفتــه می شــود، کمــک بزرگــی بــه ایــن ســازمان باشــد. مــا 
معتقدیــم اورژانــس کشــور در آینــده بایــد بتوانــد هماننــد پلیــس، 
بــا ســرعت، قاطعانــه و تخصصــی، حــوادث و ســوانح پیــش آمــده 
بــرای مــردم به ویــژه اقشــار آســیب پذیر و محــروم را مدیریــت کنــد.

اورژانــس  نیروهــای  امیــد  بــه  شــب ها  کشــور،  مســئولین 
بنــد ا می خو

دکتــر ایــرج حریرچــی در جشــن چهــل و یکمیــن ســالروز تأســیس 
ــه  ــب ها ب ــور ش ــئولین کش ــه مس ــد ک ــت: بدانی ــس ۱۱۵ گف اورژان
ــرای  ــه ب ــاری ک ــد و افتخ ــد می خوابن ــما بیداری ــه ش ــد ک ــن امی ای
شــبانه روزی  تالش هــای  حاصــل  می مانــد  بهداشــت  وزارت 
شماســت. وی بــه ازخودگذشــتگی پرســنل اورژانــس اشــاره کــرد و 
افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــی بــرای یکــی از نزدیــکان مــا 
ــد  ــال ببینی ــد. ح ــه درد می آی ــان ب ــد؛ دلم ــش می آی ــالتی پی کس
افــرادی کــه هــرروز جــان خــود را بــرای خدمــت بــه مــردم بــه خطــر 

ــند. ــته باش ــد داش ــه ای بای ــه روحی ــد؛ چ می اندازن
کانکس هــا حــذف می شــوند؛ خبــر خــوش دکتــر آقاجانــی بــرای 

اورژانس
و یکمیــن ســالگرد  آقاجانــی در مراســم چهــل  دکتــر محمــد 
تأســیس اورژانــس پیش بیمارســتانی گفــت: بحــث اورژانــس و 
ــان  ــک از ایرانی ــچ ی ــر هی ــد ب ــه می کن ــور ارائ ــه در کش ــی ک خدمات
پوشــیده نیســت. چــرا کــه نیروهــای اورژانــس در لحظات حســاس 
کــه مجروحــی در هــر نقطــه از کشــور نیــاز بــه کمــک داشــته باشــد 
حضــور پیــدا می کننــد و بــرای نجــات جــان مــردم، خدمات شــان 
را ارائــه می دهنــد. آقاجانــی در ادامــه اظهــار کــرد: خبــر خوشــی 
را بــرای نیروهــای اورژانــس پیش بیمارســتانی داریــم؛ همــواره 
شــاهد بودیــم کــه نیروهــای اورژانــس پیش بیمارســتانی در سراســر 

کشــور در کانکــس فعالیــت می کننــد کــه از حیــث حشــرات و گرمــا 
ــازمان  ــا س ــاس ب ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــبی ندارن ــرایط مناس ــرما ش و س
ــه  ــه در بودج ــم ک ــگ کردی ــور هماهن ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری
ســال آینــده 76 میلیــارد اعتبــار را بــرای تبدیــل 380 پایــگاه  

ــد. ــگاه ثابــت در نظــر بگیرن ــه پای کانکســی اورژانــس ب
بــرای خــودم هیــچ چیــزی نمی خواهــم امــا بــرای ســازمانم و 

بــرای نیروهایــم همــه  چیــز می خواهــم
در انتهــا دکتــر کولیونــد بــا دســتانی پــر بــر روی ســن حاضــر شــد و 
بــا خبرهــای خوبــش خســتگی را از تــن تکنســین ها زدود. رئیــس 

ــث  ــت: بح ــین ها گف ــی تکنس ــه تمام ــاب ب ــور خط ــس کش اورژان
ــب آن  ــت تمــام در حــال پیگیــری اســت و تصوی ــا جدی ســازمان ب
ــین ها  ــه تکنس ــورد و از کلی ــد خ ــم خواه ــه زودی رق ــس ب در مجل
خواســتند کــه بــا نماینــدگان خــود جهــت تصویــب نهایــی ســازمان 

شــدن، مذاکــره نماینــد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: دیــدار بــا رهبــر معظــم انقــالب، در 
حــال پیگیــری اســت و بــه زودی ایــن دیــدار فراهــم خواهــد شــد. 
ــوا  ــد محت ــس، در تولی ــای اورژان ــط عمومی ه ــه رواب ــت ک الزم اس
ــن  ــیما تأمی ــرای صداوس ــوراک الزم را ب ــب و خ ــوند و مطل ــوی ش ق

نماینــد. هیــچ محدودیتــی بــرای حضــور در صداوســیما نداریــم و 
حضــور در برنامــه خندوانــه بــه زودی میســر خواهــد شــد.

کولیونــد بــه پرداخــت کارانه هــا و مشــکالت فضــای فیزیکــی 
سروســامان  کارانه هــا،  پرداخــت  افــزود:  و  کــرده  اشــاره  هــم 
پیش بیمارســتانی،  بهــره وری  ارتقــاء  قانــون  گرفــت.  خواهــد 
مجــدد در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و بــا تصویــب نهایــی 
ــد  ــی خواه ــت، اجرای ــک دول ــی و الکترونی ــیون اجتماع در کمس
شــد. بــرای خــودم هیچ چیــزی نمی خواهــم و چیــزی بــرای از 
ــه  ــم هم ــرای نیروهای ــازمانم و ب ــرای س ــا ب ــدارم ام ــت دادن ن دس
ــا  چیــز می خواهــم. بحــث نوســازی فضــای فیزیکــی پایگاه هــا، ب
دســتور وزیــر محتــرم بهداشــت، در اســرع وقــت اجرایــی خواهــد 

ــد. ش
رئیــس اورژانــس بــه ثبــت یــک روز در تقویــم بــه عنــوان روز 
فوریت هــا هــم اشــاره کــرده و گفــت: جهــت نام گــذاری یــک 
روز بــرای فوریت هــای پزشــکی، مذاکراتــی بــا آقــای جنتــی، 
وزیــر ارشــاد صــورت گرفتــه اســت و امیــد اســت بتوانیــم روز 

کنیــم. ثبــت  تقویــم  در  را  پزشــکی  فوریت هــای 
رونمایی از اولین نسخه کتاب شهدای اورژانس

از دیگــر اتفاقــات خــوب ایــن همایــش رونمایــی از کتــاب شــهدای 
اورژانــس بــود؛ کتابــی کــه جــای خالــی اش کامــاًل احســاس 
می شــد و امیدواریــم کــه بتوانــد نقــش مؤثــری در تعییــن وضعیــت 

ــد. ــته باش ــان داش ــای ایش ــهدا و خانواده ه ش
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

41 ســالگی  پــا در  بــا تمامــی مشــکالتش  اورژانــس  باألخــره 
ــه  ــکالتی ک ــید؛ مش ــان رس ــه پای ــم ب ــن ه ــم جش ــت و مراس گذاش
تعدادشــان هــم کــم نیســت و سال هاســت کــه مراکــز اورژانــس و 

نیروهایشــان بــا آن هــا دســت وپنجه نــرم می کننــد.
ــد نامیــد.   امــا شــاید بتــوان ایــن جشــن را ســرآغاز تحــوالت جدی
ــان  ــر نشستن ش ــه ثم ــرای ب ــادی ب ــان زی ــاید زم ــه ش ــی ک تحوالت
الزم باشــد امــا همیــن کــه باألخــره صــدای تکنســین ها بــه گــوش 
مســئولین ارشــد رســیده و مشــکالت دیــده شــده؛ خــود می توانــد 

مــژده خوبــی باشــد و آینــده مبهــم اورژانــس را روشــن نمایــد.
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آمبوالنس های تازه نفس که در هفته دولت به 
کمک تکنسین ها شتافتند

۵ ساعت کوهنوردی پرسنل پایگاه شهرستانهای 
گالیکش و مینودشت استان گلستان به مناسبت 

روز فوریتهای پزشکی

کمک نقدی کودک 8 ساله به مبلغ پانصد هزار ریال برای ساخت 
ساختمان اورژانس 115کاخک گناباد. این کودک  حین مراجعه 

گفت پول قلکم را برای ساخت ساختمان اورژانس هزینه کنید
پوشش مراسم یکصدمین سالگرد سردار جنوب شهید 

رئیس علی دلواری توسط پایگاه115دلوار- بوشهر. 
تکنسین ها غالمحسین دریانورد، سید روح الله لطیفی، 

اسماعیل یوسفی

بازدید وزیر ارتباطات از نمایشگاه اورژانس
 در هفته دولت

دیدار وزیر بهداشت با پرسنل اورژانس تهران

ضبط برنامه آموزش نحوه برخورد با مصدوم حوادث ترافیکی 
ویژه شهروندان.پخش در برنامه سیب سالمتی شبکه 5 اصفهان

تفاوت مشهود کار در اورژانس پیش بیمارستانی 
و اورژانس بیمارستانی - ببین تفاوت ره از 

کجاست تا به کجا

همایش بزرگ نقاشی با موضوع اورژانس که به 
مناسبت سالروز تاسیس اورژانس در رفسنجان 

برگزار گردید.

عکس یادگاری دانش آموزان با تکنسین ها و 
کتاب های کودکانه اورژانس

کیک تولد اورژانسی به مناسبت چهل و یکمین 
سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی

مراسم کلنگ زنی سومین پایگاه جاده ای دزفول 
توسط یکی از خیران این منطقه

تقدیر مردم شاهرود از پرسنل زحمت کش 
اورژانس منطقه یک اورژانس به مناسبت روز 

اورژانس

شرکت پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی زابل در روز رژه ارتش

تقدیر مردم شاهرود از پرسنل زحمت کش 
اورژانس منطقه یک اورژانس به مناسبت روز 

اورژانس

صعود پرستار بازنشسته اورژانس فسا به قله 
دماوند

سارینا نورموسوی 
پایه اول - لنگرود

مهدیار علیزاده
پایه چهارم - گیالن 

سید ماهان فکاهی
 پایه هفتم - انزلی

نگار معلومی 
پایه دوم - لشت نش

سیده زینب طاهری 
پایه سوم - گیالن

هستی ایمانی 
کالس چهارم - گیالن

علی شبان  
پایه هفتم - لنگرود

هستی سلطانی 
پایه اول - گیالن

فرهان قلی زاده 
پایه چهارم  - انزلی

هلیا حمیدی 
 پایه سوم - گیالن

امیر رضا کهن 
 پایه دوم - آستارا

حسین خاکی
 پایه دوم - گیالن

مهدی عیسی زاده
پایه یکم - رودسر

دانیال درزی 
 پایه سوم - رشت

مهدی محمدی
 پایه سوم - سالکویه

سارا عیسی زاده 
 پایه هفتم - رودسر

مهدی مهدوی
 پایه هشتم - گیالن

ساقی فیض ثابت 
 پایه نهم - رشت

کوثر نصیری 
پایه هفتم -  جیرفت

نگار نصیری 
پایه هفتم -  جیرفت
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ــا  ــل زیب ــن ضرب المث ــالم« ای ــدن س ــالم در ب »روح س
ایــن مفهــوم را بــه مــا منتقــل می کنــد کــه بایــد مراقــب 
ســامتی جســمی و روحــی خودمــان باشــیم. تکنســین 
ــود  ــا از خ ــام زمینه ه ــد در تم ــکی بای ــای پزش فوریت ه
ــه دیگــران  ــن خدمت رســانی را ب ــا بهتری ــد ت مراقبــت کن
داشــته باشــد. در مراقبــت از بیماری هــا و صدمــات 
ــد در  بحرانــی، عوامــل بســیاری وجــود دارد کــه می توان
ــد.  ــه کن ــار مداخل ــه بیم ــرای معالج ــین ها ب ــی تکنس توانای
یکــی از آن هــا آمادگی جســمانی مناســب هنــگام 
اســت؛  و بحرانــی  بــا صحنه هــای پرخطــر  مواجهــه 
ــمانی  ــی جس ــه و توانای ــم، تجرب ــی عل ــورت کل ــه به ص ک
ــامتی و  ــود. س ــته می ش ــش گذاش ــه آزمای ــه بوت ــرد ب ف
ــرای انجــام  آمادگی جســمانی مناســب در تکنســین ها ب
احتمالــی  خطــرات  اســت.  حیاتــی   EMS عملیــات 
بســیاری ازجملــه بی توجهــی فــردی، عــدم آمادگــی 
وجــود  انســانی  و  محیطــی  تهدیدهــای  الزم،  بدنــی 
دارنــد کــه ســامتی شــمارا تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. 
ــاظ  ــر ازلح ــین ها اگ ــه تکنس ــت ک ــت اس ــک واقعی این ی
ــته  ــرار داش ــم ق ــطح ه ــن س ــی در باالتری ــی و تجرب علم
مناســب  جســمانی  آمادگــی  غیــاب  در  باشــند، 
نمی تواننــد ایــن ســطح علــم و تجربــه را بــه نمایــش 
بگذارنــد و حتــی ممکــن اســت خودشــان دچــار آســیب 
جســمی شــوند. روشــن اســت کــه در نبــود آمادگــی 
جســمانی مناســب بــه یــک مصــدوم هــم نمی تــوان 

امدادرســانی کــرد؛ بنابرایــن اگــر اهمیــت 
ایــن موضــوع را درک می کنیــم بایــد 

بــه دنبــال کســب آمادگــی جســمانی 
نحــو  بــه  بتوانیــم  تــا  باشــیم 

مؤثرتــری بــا اســترس های شــغلی روبــرو شــویم و شــاهد 
بهتریــن کیفیــت در ارائــه خدمــت بــه مــردم باشــیم 
ــه  ــت«. کمیت ــق نیس ــت خل ــز خدم ــادت به ج ــه »عب ک
ــس  ــواده اورژان ــه خان ــارت را ب ــن بش ــامت ای ورزش و س
کشــور می دهــد کــه همچــون گذشــته ســامت، ورزش 
و آمادگــی جســمانی تکنســین ها در اولویــت دســتور 
ــر  ــت. حقی ــه اس ــس قرارگرفت ــد اورژان ــت جدی کار مدیری
ضمــن تشــکر صمیمانــه از جنــاب دکتــر کولیونــد و 
کــه  کنــم  یــادآوری  می دانــم  الزم  مســئولین،  ســایر 
ــرورت  ــی واال، ض ــن هدف ــه چنی ــن ب ــت یافت ــت دس جه
ــی  ــامت و آمادگ ــب س ــرد کس ــا رویک ــدی ب ــا واح دارد ت
ــایر  ــع در س ــور و به تب ــس کش ــز اورژان ــمانی در مرک جس
مراکــز به صــورت تخصصــی شــروع بــه کار و فعالیــت 
کنــد. بــدون شــک احســاس نیــاز بــه امــر آمــوزش و 
ــوری  ــن ام ــا چنی ــده ت ــث ش ــه باع ــوده ک ــارت و ... ب نظ
به صــورت تخصصــی در قالــب واحــد آمــوزش و نظــارت، 
اهــداف سیســتم را دنبــال کننــد. ســامت تکنســین 
برنامه هــای  تمــام  اجــرای  اصلــی  محــور  به عنــوان 
ــی  ــه اهــداف متعال سیســتم اورژانــس جهــت رســیدن ب
ــب  ــان ش ــی( از ن ــازمانی، اجتماع ــردی، س ــت ف )رضای
هــم واجب تــر اســت. جســم تکنســین ها، مرکــب دانــش 
و تجربــه و مهــارت آن هــا می باشــد. مرکــب ســالم اســت 
ــه  ــاند. ب ــد می رس ــه مقص ــروز ب ــق و پی ــب را موف ــه راک ک
نظــر می رســد کــه در آینــده ای نزدیــک بــا ســازمانی 
محقــق  هــدف  ایــن  اورژانــس  شــدن 
می شــود؛ امــا تــا آن زمــان هــم بایــد 

چــاره ای اندیشــید.
  

نام و نام خانوادگی:  هادی تقی زادگان
ــهری  ــگاه دو ش ــکی، پای ــای پزش ــین فوریت ه ــمت کاری: تکنس س

شهرســتان بــم
ــو و  ــته ووش ــی در رش ــابقه ورزش ــال س ــی:20 س ــارات ورزش افتخ
تکوانــدو، شــرکت در مســابقات جهانــی ســبک آزاد ترکیــه، ســال 85

همکار گرامی همیشه سربلند باشی...

ایستگاه دوایستگاه یک
افزایش انعطاف بدنی ، کاهش آسیب دیدگی

این صفحه به انعکاس فعالیت های کمیته 
ورزش و سالمت اورژانس کشور اختصاص دارد

با سپاس فراوان از دوستانی که در تهیه و تنظیم صفحه ورزشی این 
شماره همکاری نموده اند :

سید احمد بنی احمدی(عکاس)

ستون ورزشی
حسین خدامی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دبیر کمیته ورزش وسالمت اورژانس کشور
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نام و نام خانوادگی: مهدیه عابدانپور
نام پدر: احمدرضا عابدانپور

افتخارات ورزشی: کسب مدال طای کشوری در سبک ریتمینگ 
ژیمناستیک در رده سنی 8 الی 10 سال، دعوت شده به اردوی تیم 

ملی
مهدیه جان پاینده و پیروز باشی

نام تمرین: کشش عضالت پایین تنه
عضالت درگیر اصلی: عضالت داخلی و پشتی ران

آموزش حرکت: مطابق شکل بایستید. با دست راست زیر زانوی 
راست را گرفته و زانو را در شکم جمع کنید. انگشتان پای راست را به 

سمت پایین بکشید. جهت حفظ تعادل، دست چپ را به موازات شانه 
به کنار بازکنید. تاش کنید تا ثابت بایستید. وضعیت بدنتان را 10 

الی 15 ثانیه در همین حالت نگه داشته و حرکت را برای طرف مقابل 
تکرار کنید. طی انجام حرکت، دم و بازدم به شکل معمولی فراموش 

نشود. حرکت را برای هر طرف 6 بار تکرار کرده و بعد از دو دقیقه 
استراحت، مجددًا برای دو بار دیگر این ست تمرینی را با فشار کم 

و همراه با تمرکز انجام دهید.

نام تمرین: کشش عضالت باال تنه و پایین تنه
عضالت درگیر اصلی: عضالت داخلی و پشتی ران

آموزش حرکت: مطابق شکل بایستید و پاها را به هم بچسبانید. بدون خم کردن 
زانوها و با نزدیک کردن سر به زانوها تاش کنید تا نوک انگشتان دستتان را به زمین 

برسانید. وضعیت بدنتان را 10 الی 15 ثانیه در همین حالت نگهدارید؛ دم و بازدم 
را به شکل معمولی فراموش نکنید. به حالت اولیه برگشته و صاف بایستید.10 ثانیه 
استراحت کنید. حرکت را 6 بار تکرار کرده و بعد از 2 دقیقه استراحت، مجددا برای 

2 ست 6 تایی دیگر این تمرین را با تمرکز انجام دهید.

نام تمرین الف و ب: کشش عضالت پایین تنه
عضالت درگیر اصلی در تمرین الف و ب: عضالت پشتی ران و ساق پا

آموزش حرکت: مطابق شکل الف و با حفظ حالت زانو در موقعیت صاف، تاش کنید 
تا نوک انگشتان پای راست را گرفته و به سمت باال بکشید. با دست چپ زانوی راست 

را صاف نگهدارید. مطابق شکل ب به پشت دراز بکشید و با حفظ حالت زانوی چپ در 
موقعیت صاف، زانوی چپ را در شکم جمع کنید. برای کاهش فشار بر ستون مهره ها 

سرتان را کمی از سطح زمین باالتر بیاورید.

نام تمرین الف و ب: کشش عضالت پایین تنه
عضــالت درگیــر اصلــی در تمریــن الــف: عضــالت داخلــی ران و 

ــا ســاق پ
عضــالت درگیــر اصلــی در تمریــن ب: عضــالت پشــتی و داخلــی 

ران
ــت  ــا حفــظ حال ــف بنشــینید. ب ــق شــکل ال آمــوزش حرکــت: مطاب
ــمت  ــه قس ــپ را ب ــای چ ــف پ ــاف، ک ــت ص ــت در موقعی ــوی راس زان
ــای  ــاق پ ــر س ــتانتان را در زی ــبانید. دس ــت بچس ــی ران راس داخل
ــت  ــوی راس ــه زان ــه را ب ــروباال تن ــد و س ــل کنی ــم قف ــه ه ــت ب راس

ــد. ــک کنی نزدی
مطابــق شــکل ب، پــای راســت را خــم کــرده و ســتون کنیــد. 
ــو در  ــه عقــب بکشــید طــوری کــه حالــت زان ــای چــپ را ب پ

موقعیــت صــاف حفــظ شــود.

نکاتی برای انجام تمرینات کششی:
بهتر است قبل از شروع حرکات کششی بدن را با دویدن گرم کنید.

هر کشش را حداقل 8 الی 10 ثانیه ادامه دهید.
هنگام انجام تمرینات کششی، نفس را حبس نکنید.

از ضربه زدن و تکان شدید در حین کشش خودداری کنید.
انجام کشش نباید همراه درد باشد ولی فرد باید کشش را احساس کند.

در موقع کشش بر روی عضله هدف تمرکز کنید و حرکت سایر قسمت های
بدن را به حداقل برسانید.

کشش را در هر دو سمت بدن انجام دهید و هر دو گروه عضانی موافق
و مخالف را بکشید.

در طول روز و در هر جا که امکان داشت به انجام حرکات کششی
بپردازید. این کار را، حتی در موقع تماشای تلویزیون یا پشت میز کار انجام

دهید.

آدرس کانال کمیته ورزش :
@sportchannel_115

حمیدرضا ابراهیمی

علیرضا وطنی

وحید ابراهیمی



شادمانی در سه چیز است:  وفاداری، رعایت حقوق و ایستادگی در سختی ها 
     امام صادق )ع(

 شغل، فعالیت منظمی است که در ازای دریافت مبلغی معین انجام می شود. هر فردی شغلی را 
انتخاب می کند که این شغل ممکن است کارمندی، کارگری یا داوطلبی باشد. بعضی شغل ها با توجه به 

محیط کار و شرایط انجام آن، در زمره  مشاغل سخت و زیان آور قرار می گیرند.
مشــاغل ســخت کارهایــی اســت کــه در آن هــا عوامــل فیزیکــی، شــیمیایی، مکانیکــی و بیولوژیکــی 
محیــط کار، غیراســتاندارد بــوده و در اثــر اشــتغال تنشــی بیشــتر از ظرفیــت طبیعــی جســمی و روحــی 

ــردد. ــاد می گ ــرد ایج در ف
ــر  ــاغل در نظ ــن مش ــرای ای ــی را ب ــودن کار، امتیازات ــار ب ــختی و زیان ب ــه به س ــا توج ــز ب ــا نی دولت ه

ــد. ــا را بکاه ــن کاره ــختی ای ــه ای از س ــاید گوش ــا ش ــد ت می گیرن
فوریت هــای پزشــکی )اورژانــس 115( یکــی از مشــاغلی اســت کــه بــا توجــه بــه تعاریــف قرارگیــری 
ــی  ــر دارد ول ــاری را در ب ــختی و زیان ب ــرایط س ــام ش ــار، تم ــخت و زیان ب ــاغل س ــغل در رده  مش ــک ش ی
ــا گوشــه ای از ســختی شــغل  تاکنــون توجهــی بــه آن نشــده اســت کــه مــا در ایــن نوشــته بنــا داریــم ت

ــم. ــو کنی ــکی را بازگ ــای پزش فوریت ه
ــر  ــختی و دردس ــا س ــودش را دارد ام ــاص خ ــیرینی های خ ــختی ها و ش ــه ای س ــر حرف ــک ه بی ش
ــت. ــاغل اس ــن مش ــی از ای ــکی یک ــای پزش ــت؛ فوریت ه ــتر اس ــه بیش ــه بقی ــبت ب ــغل ها نس ــی ش بعض

پرســنل فوریت هــای پزشــکی بــر اســاس شــغل ویــژه خــود به صــورت 24 ســاعته در معــرض بســیاری 
از اســترس های روحــی و روانــی و صدمــات فیزیکــی و... قــرار می گیرنــد.

ــمی  ــی و جس ــار روح ــل زیان ب ــرض عوام ــت، در مع ــر مأموری ــکی در ه ــت پزش ــین های فوری تکنس
ــار ناشــی از  ــن عوامــل و آث ــد می کنــد کــه برخــی از ای مختلفــی قرارگرفتــه کــه ســامتی آن هــا را تهدی

آن هــا عبارت انــد از:
ــا بیماری هــای خــاص مثــل ایــدز، هپاتیــت و ... کــه هرلحظــه احتمــال انتقــال بیمــاری  برخــورد ب
وجــود دارد، صــدای بی ســیم کــه مشــکات خــاص خــود را ایجــاد می کنــد، اســترس رانندگــی و ترافیــک 
ــد و  ــزول می کن ــن و کورتی ــح آدرنالی ــه ترش ــروع ب ــدن ش ــت ب ــن حال ــه در ای ــه ک ــرایط حادث ــا، ش جاده ه
ایــن هورمون هــا می توانــد بــه بــدن آســیب برســانند، صدمــات فیزیکــی حیــن انتقــال بیمــاران ماننــد 
آســیب بــه ســتون فقــرات و زانوهــا، افســردگی بعــد از دیــدن صحنه هــای دل خــراش و تألــم آور، انجــام 
شــیفت های 24 ســاعتی، پرخاشــگری بیمــاران، همراهــان بیمــاران و مصدومیــن کــه بعضــًا بــا برخــورد 
ــا  ــا ی ــل آمبوالنس ه ــوده مث ــخت افزاری فرس ــات س ــت، امکان ــراه اس ــین هم ــه تکنس ــبت ب ــی نس فیزیک

ــوند. ــل می ش ــرما غیرقابل تحم ــده و در س ــدت داغ ش ــا به ش ــه در گرم ــی ک ــای کانکس پایگاه ه
این هــا فقــط گوشــه ای از مشــکات و ســختی های شــغل فوریت هــای پزشــکی  هســتند کــه 
بی شــک در شــرح هرکــدام از آن هــا می تــوان مقاله هــا نوشــت؛ چه بســا هــر اســتان و شــهری 
مشــکات بی شــماری را پیــش رو دارد. به طــور مثــال کار در گرمــای طاقت فرســای خوزســتان و جنــوب 
ســختی های زیــادی دارد و ســرمای وحشــتناک اردبیــل و شــمال شــرقی نیــز مشــکات خــاص خــود را 
دارد. نقــاط صفــر مــرزی شــرایط و مشــکات خــود را دارد و در شــهری مثــل تهــران بــزرگ هــم بــه خاطــر 

ــع و مســائل دیگــری درگیــر هســتند. ــا موان ــاالی مأموریت هــا ب حجــم ب
در ایــن شــغل فرشــتگان نجاتــی وجــود دارنــد کــه بــدون چشم داشــتی و تنهــا بــرای رضــای خــدا و 
خدمــت صادقانــه و رضایت منــدی مــردم خــوب ســرزمینمان همیشــه آمــاده  خدمت رســانی اند. شــاید 
دیگــر وقــت آن رســیده اســت کــه دولــت محتــرم تدبیــر و امیــد و وزیــر محتــرم بهداشــت ایــن صنــف را 
مــورد لطــف و بزرگــواری خــود قــرار داده و شــغل فوریت هــای پزشــکی را در رده  مشــاغل ســخت و زیــان آور 
بــه شــمار آورنــد تــا ایــن فرشــتگان نجــات از مزایای مشــاغل ســخت برخــوردار شــوند و پــس از 41 ســال از 
ســالگرد تأســیس اورژانــس 115، شــاهد خبــر خــوش قرارگیــری اورژانــس 115 در زمــره  مشــاغل ســخت 

باشیم.
و استاد نادر ابراهیمی چه زیبا می نویسد:

هدف دانش، دانش نیست؛ حضور است و اقدام!
پیوســتن بــه خلــق و خدمــت بــه مخلــوق؛ نــه بریــدن از جهــان ملمــوس و محســوس و فرورفتــن در 

خویــش...
مشقت را به خاطر خدا تحمل کنید؛ اما تسلیم نشوید...

تحمل اندوه، به معنای اندوه پرستی نیست. تحمل درد، غیر از قبول درد است...

خاطره ای از محسن افتخاری، تکنسین اورژانس 115 اصفهان
ســاعت ســه نیمه شــب بــود. آســمان صــاف و ســتاره های چشــمک زن گویــی پــرده 
ــه  ــه خــواب فرورفت ــد. شــهر اصفهــان در آرامــش عمیقــی ب ســیاه شــب را ســوراخ کــرده بودن
ــیم  ــت. بی س ــم می ریخ ــگاه را در ه ــکوت پای ــیم، س ــش بی س ــدای خش خ ــی ص ــود و گاه ب
ــده؛  ــرح حال گرفته ش ــه ش ــه ب ــا توج ــدند. ب ــزام ش ــت اع ــه مأموری ــا ب ــرد و آن ه ــی ک خش خش
ــرد.  ــج می ب ــس رن ــی نف ــب و تنگ ــه از درد قل ــت ک ــی اس ــردی دیابت ــار پیرم ــود بیم ــوم ب معل
ــش  ــار را در ذهن ــت. او بیم ــش می رف ــرعت پی ــا س ــوت ب ــای خل ــان خیابان ه ــس در می آمبوالن
مجســم می کــرد. یک بــار دیگــر تمام کارهایــی کــه احتمــااًل بایــد انجــام مــی داد را در ذهنــش 
مــرور کــرد. بــه محــل کــه رســیدند؛ مــردی را مشــاهده کردنــد کــه ســر کوچــه ای ایســتاده بــود 
و مــدام این پــا و آن پــا می کــرد. پیــاده شــد و جلــو رفــت. فکــر کــرد همــراه بیمــار اســت و بــرای 
ــو آمــد و  ــاد جل ــس افت ــه آمبوالن ــا چشــمش ب ــی آمــده اســت. ســام داد، مــرد هــم ت راهنمای

ــد؟ ــاس گرفتی ــس تم ــا اورژان ــما ب ــید: ش ــرد. پرس ــی ک ــام و احوال پرس س
گفت: بله.

-خب اآلن بیمار کجاست؟ ما را آنجا ببر.
-بیمار خودم هستم.

شــوکه شــده بــود. مــرد کامــًا ســرحال بــود ولــی شــرح حالش چیــز دیگــری می گفــت. مــرد 
بــدون اینکــه تعجــب را از چهــره اش بخوانــد گفــت: راســتش مــن مشــکل قلبــی و دیابــت دارم 
امــا حــاال الحمــدا... حالــم خــوب اســت؛ فقــط داروهایــم تمام شــده بــود. گفتــم شــما بیاییــد؛ 
زحمــت کشــیده و در دفترچــه ام بنویســید. هــاج و واج بــه او خیــره شــده بــود. بــه  کســانی فکــر 
می کــرد کــه ممکــن بــود اآلن بــه کمکشــان نیــاز داشــته باشــند ولــی آن هــا آن جــا ایســتاده  و به 
دفترچــه مــرد نــگاه می کردنــد. ســعی می کــرد بــرای پیرمــرد توضیــح دهــد کــه ایــن کار آن هــا 
نیســت و او بایــد بــه پزشــکش مراجعــه کنــد کــه بی ســیم دوبــاره پیج شــان کــرد. این بــار یــک 
ــوار  ــود. س ــز نب ــر جای ــاندند. تأخی ــان را می رس ــد زود خودش ــا بای ــود و آن ه ــی ب ــورد خودکش م

آمبوالنــس شــدند و بــه ســمت آدرس راهــی شــدند.
در زد. هنــوز دســتش را از روی در برنداشــته بــود کــه زن مســنی سراســیمه در را بــاز کــرد. 
وحشــت زده بــود. بــا گریــه و التمــاس گفــت: شــما را بــه خــدا قســم می دهــم نگذاریــد بمیــرد. 
بــه پســرم کمــک کنیــد او را نجــات دهیــد. پسرشــان مــردی 37 ســاله بــود کــه تعــدادی قــرص 

خــورده و در را هــم بــه روی خــودش بســته بــود.
مــادرش بریده بریــده گفــت: زنــش درخواســت طــاق داده و بچه هایــش را هــم بــرده 

ــان داد. ــرش را نشانش ــط پس ــده توس ــرص مصرف ش ــته ق ــپس بس س
بــا دیــدن قرص هــا فهمیدنــد کــه مــرد فاصلــه چندانــی بــا مــرگ نــدارد و اگــر زودتــر اقــدام 
نکننــد جانــش را از دســت خواهــد داد. صحبت هــای آن هــا بی فایــده بــود. مــرد حاضــر 
ــد.  ــت دادن ــتور برگش ــا دس ــد و آن ه ــزارش کردن ــز گ ــه مرک ــار ب ــود. به ناچ ــردن در نب ــاز ک ــه ب ب
التماس هــای پیــرزن آن هــا را از رفتــن منصــرف کــرد. 45 دقیقــه طــول کشــید تــا بــا او حــرف 

بزننــد.
ــرد.  ــاز ک ــره در را ب ــد. باالخ ــاس کن ــرگ را احس ــت م ــود و می توانس ــاده ب ــس افت ــرد از نف م

تمــام تنــش خیــس عــرق و دیگــر رمقــی برایــش نمانــده بــود.
ســریعا دســت به کار شــده و اقدامــات ضــروری را انجــام دادنــد تــا خطــر رفــع شــد. مصــدوم 
ــی  ــه زندگ ــب وی ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار دادن ــر ق ــت نظ ــرده و تح ــل ک ــتان منتق ــه بیمارس را ب

برگشــت و پیــرزن نیــز بــا دعــای خیــر از آن هــا تشــکر کــرد.

خاطرات اورژانسی ها

شــیراز  در   1344 ســال  در  نــوذری  غامرضــا 
ــتاری،  ــی پرس ــی اش کاردان ــه علم ــد. در کارنام ــد ش متول
ــاد  ــی اقتص ــکی و کارشناس ــای پزش ــی فوریت ه کارشناس
ــان  ــای ایش ــت ه ــه فعالی ــت.از جمل ــده اس ــری ثبت ش نظ
تصــدی داروخانــه، پرســتاری در بیمارســتان، تکنســین 
تکنســین  همینطــور  فوریت هــا،  تدریــس  و  اورژانــس 
مــدرس  و  یــک  منطقــه  پایــگاه  مســئول  عملیــات، 
ــون  ــا کن ــد. وی ت ــان می باش ــکی اصفه ــای پزش فوریت ه
به عنــوان  بــار  دو  و  نمونــه  تکنســین  به عنــوان  بــار  دو 
بســیار  می گویــد  اســت.  انتخاب شــده  نمونــه  پرســتار 
ــر کار در  ــن خاط ــه همی ــه دارد و ب ــس عاق ــه کار اورژان ب
بیمارســتان را رهــا کــرده و تقریبــا 15 ســال در لبــاس 
تکنســین اورژانــس بــه مــردم خدمــات پزشــکی ارائــه داده 
ــن  ــای محمدامی ــه نام ه ــاله ب ــر 19 و 15 س ــت. دو پس اس
و محمدرضــا دارد. محمدامیــن دانشــجوی کامپیوتــر و 
ــی  ــوم تجرب ــته عل ــتان، رش ــوز دبیرس ــا دانش آم محمدرض
اســت. همســرش کــه معــاون مدرســه اســت، بســیار بــا او 
همــراه اســت و زندگــی شــادی دارنــد. آنچــه در متــن بــاال 
از نظــر شــما گذشــت، گوشــه ای از شــرح حال زندگــی 
آقــای نــوذری، تکنســین 115 اصفهــان اســت. نشــریه 
ــا او و همســرش مصاحبــه ای انجــام داده  »یک یک پنــج« ب

اســت کــه در ادامــه آن را می خوانیــد.
هم کارش خوب است و هم اخاقش

سراســر  زندگی شــان  می گویــد:  ســالک  فاطمــه 
خیروبرکــت اســت زیــرا بــا کمکــی کــه غامرضــا بــه بیماران 
ــد  ــا می کنن ــان دع ــردم در حقم ــد، م ــان می کن و مصدوم
حــل  خودبه خــود  مشــکات  کــه  اســت  این گونــه  و 
ــای  ــر دع ــود. تأثی ــان می ش ــا آس ــختی کاره ــود و س می ش
خیــر مــردم، همــواره در زندگــی خــود و فرزندانــم مشــهود 
بــوده و گره گشــای کارهایمــان بــوده اســت. حضــورش 

ــیاری از  ــل بس ــن دلی ــه همی ــت و ب ــم اس ــه ک در خان
اوقــات بــرای فرزندانمــان هــم پــدر بــوده ام و هــم 

مــادر. هنگامی کــه پســر دوم مــان بــه دنیــا آمــد 
ســر شــیفت بــود. حکــم شــغلی اش تکنســین 
ســاده اســت و ســختی کاری بــه او تعلــق 
ــه دارد،  ــادی ک ــه کار زی ــبت ب ــرد. نس نمی گی
حقــوق بســیار کمــی می دهنــد. تعطیلــی 
ــت.  ــه اس ــین ها بیگان ــا تکنس ــتراحت ب و اس
ــواب  ــت از خ ــور اس ــب ها مجب ــیاری از ش بس
ــرود  ــگاه ب ــه پای ــرعت ب ــذرد و به س ــوش بگ خ

تــا گرهــی را بگشــاید. ایــن را می دانــم کــه 
ــروردگاری  ــان پ ــود، مهرب ــع ش ــی از او ضای ــر حق اگ

ــا  ــن ب ــت. م ــاهد اس ــر و ش ــود ناظ ــه خ ــت ک اس
او و کارش کنــار آمــده ام امــا او هــم بســیار بــا 
ــت  ــال های نخس ــت. در س ــوده اس ــراه ب ــن هم م

مــن  و  می کــرد  کار  تهــران  در  او  ازدواج مــان 
ــم  ــم بودی ــال دور از ه ــودم. دو س ــان ب اصفه
دور  خانواده مــان  یک بــار  ماهــی  تقریبــا  و 
ــن  ــال م ــس از دو س ــدیم. پ ــع می ش ــم جم ه

بــه تهــران رفتــم و ســه ســال در تهــران زندگــی 

کردیــم. بعــد از فــوت پــدرم و بــه دلیــل 
تنهــا شــدن مــادرم، تمایــل داشــتم 
ــا  ــه غامرض ــردم ک ــان بازگ ــه اصفه ب
بــا مــن همــراه شــد و زندگــی را در 
ــال  84  ــم. در س ــه دادی ــان ادام اصفه
بیمارســتان  برتــر  پرســتار  به عنــوان 

ــد، ســال 82 به عنــوان تکنســین  دماون
 91 ســال  دماونــد،   115 اورژانــس  برتــر 

به عنــوان تکنســین نمونــه شهرســتان اصفهــان و ســال 89 
به عنــوان پرســتار نمونــه اورژانــس 115 اصفهــان انتخــاب 

ــد. ش
فاطمه سالک

یــک  بــا  زندگــی  »یک یک پنــج«: 
اســت؟  چگونــه  اورژانــس  تکنســین 
ســرکار  اوقــات  بیشــتر  فاطمــه: 

در  هنگامی کــه  امــا  اســت 
تمــام  اســت  خانــه 

نبودن هایش 
جبــران  را 

می کند. 
و  اخــاق 

رفتارش 
عالی 

اســت و 

هیــچ گاه خســتگی و ناراحتــی را بــا خــودش بــه خانــه 
. رد و نمــی آ

»یک یک پنــج«: نگاهتــان بــه کار همســرتان چگونــه 
ــت؟  اس

فاطمــه: کار تکنســین های اورژانــس را دوســت 
ــردم  ــای م ــه دع ــد ک ــت می کن ــی خدم دارم. جای
کارش  از  هیچ وقــت  اســت.  ســرش  پشــت 
گایــه ای نداشــته ام و افتخــار می کنــم کــه 
همســرم در لبــاس یــک تکنســین، 
ســامتی  تأمیــن  واســطه 

مردم 

پسر دوممان که به دنیا آمد سر شیفت بود!
فاطمه سالک، از روزگار خوشش با همسر اورژانسی اش می گوید مجتبی چابک||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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علی و آرش به بیمارستان آمده اند تا دوست 
جدیدشان مهرداد را مالقات کنند. مهرداد در یک روستا 

که دورتادورش کوه های خاکستری بلند و زیباست زندگی می کند. آن ها گوسفندان زیادی دارند و هرروز باید 
برای علف خوردن، دام ها را به دامنه کوه ها ببرند. یک روز صبح که مهرداد به کوهستان رفته بود از کوه باال 
رفت اما در بین راه پایش لیز خورد؛ افتاد و پا و سرش شکست. مهرداد در کوه  گیر افتاده بود و کسی هم 

نمی توانست به او کمک کند. تا اینکه برادرش که کمی آن طرف تر بود صدای گریه اش را شنید و پیدایش 
کرد. برادرش که دید حال مهرداد خیلی بد است؛ زود با اورژانس 115 تماس گرفت و از آن ها خواست تا 

به او کمک کنند.
آن روز پدر آرش در پایگاه اورژانس شیفت بود. او و همکارش وقتی خبر را شنیدند سریع سوار 

آمبوالنس شدند و به سمت روستا راه افتادند.
آن ها تا دامنه کوه را با آمبوالنس رفتند اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به مهرداد داشتند و آمبوالنس 

هم دیگر نمی توانست از کوه باال برود؛ مجبور شدند خودشان از کوه باال بروند. وقتی مهرداد را 
دیدند متوجه شدند که پایش بدجوری شکسته و از سرش هم خون زیادی رفته است. پدر آرش 

به تکنسین همکارش گفت: نمی توانیم  او را تا آمبوالنس ببریم، دیر می شود. او با مرکز اورژانس 
هوایی تماس گرفت و از آن ها خواست تا یک بالگرد  را برای آن ها بفرستند. پدر آرش و تکنسین 
همکارش سر مهرداد را پانسمان کردند و پایش را هم آتل بستند. چند دقیقه بعد بالگرد اورژانس 
هم از راه رسید. آن ها مهرداد را در بالگرد گذاشتند و او خیلی زود به بیمارستان رسید و پایش را 

هم گچ گرفتند.
روز بعد پدر آرش به بیمارستان رفت تا مهرداد را مالقات کند. او درباره علی و آرش با مهرداد 

حرف زد و قول داد روز بعد آن ها را هم با خودش به بیمارستان بیاورد و حاال آن ها در کنار مهرداد 
بودند. علی، آرش و مهرداد از  دوستی باهم خیلی خوشحال بودند. مهرداد هم از آن ها دعوت کرد 

خانه شان بیایند و باهم ازمحل زندگی شان دیدن کنند البته تا به 
آن ها به پدر آرش قول دادند که مواظب 

باشند و به جاهای خطرناک 
نروند.



اورژانس در آینه اسالم

حــدود ســاعت 10 شــب تصــادف شــدیدی خیابــان را مملــو از جمعیــت 
ــرای  ــه، کار را ب ــل حادث ــد مح ــل و بع ــک قب ــول، ترافی ــق معم ــود. طب ــرده ب ک
ــًا  ــزود؛ »حتم ــا می اف ــترس آن ه ــر اس ــرده و ب ــکل ک ــس مش ــین های اورژان تکنس
ــد؟  ــر نیامدی ــرا زودت ــرا االن؟ چ ــه چ ــویم ک ــذه ش ــد مؤاخ ــیم بای ــه می رس االن ک
ــوا  ــاید دع ــد؟ ش ــم ای ــدر بی نظ ــرا این ق ــس؟ چ ــد پ ــه کنی ــه چ ــد ک ــول می گیری پ
شــود؛ شــاید کتــک بخوریــم؛ یکــی ایــن وســط پیــدا نمی شــود یــک خــدا قوتــی 
ــن،  ــل گرفت ــرام، تحوی ــری احت ــد، مختص ــان کن ــک م ــی کم ــد! کم ــا بگوی ــه م ب

ــی رود...« ــه راه دوری نم ــردی ک ــن و جوانم ــوت گفت ــدا ق خ
اگــر منصفانــه بــه موضــوع بنگریــم هــر شــغلی حساســیت مخصــوص بــه خــود 
ــرد  ــه ف ــر ب ــی منحص ــک ویژگ ــان دارای ی ــا کارش ــین فوریت ه ــا تکنس را دارد ام
اســت و آن هــم ایــن کــه عزیزتریــن دارایــی یــک فــرد کــه جانــش می باشــد را در 
ــت  ــات دس ــرگ و حی ــه م ــز ازجمل ــه چی ــد. هم ــت می کنن ــران، مدیری ــع بح مواق
خداســت امــا در آن لحظــه حســاس اگــر یــک متخصــص بــا تبحــر کافــی کارش 
را بــه نحــو احســن انجــام دهــد چه بســا یــک انســان را از مــرگ حتمــی نجــات و 

شــادی را بــه خانــواده  او هدیــه دهــد.
ــاده و همــه  نگاه هــا  ــن شــرایط حســاس کــه فــردی روی زمیــن افت حــال در ای
ــت  ــه ای اس ــاذق و حرف ــین ح ــک تکنس ــوش ی ــر جنب وج ــتان پ ــمت دس ــه س ب
اگــر یکــی پیــدا شــود کــه بــا ادبیــات خــوب و بــا احتــرام و خوش ســلیقگی یــک 
ــاور کنیــد انــرژی او در کار ده برابــر می شــود  ــه او بگویــد، ب ــه ب خــدا قــوت جانان
ــده شــده و تحســین  چــرا کــه او می فهمــد ارزش کار و هنــرش توســط مــردم دی
ــرام و ادب و  ــن احت ــه ای ــی ب ــان ها در زندگ ــا انس ــًا م ــت؛ اص ــوده اس ــز ب برانگی
ــیر  ــی مس ــه، گاه ــک جمل ــا ی ــه و ی ــک کلم ــم. ی ــرم داری ــاز مب ــدن نی ــده ش دی
ــاید  ــد. ش ــدان می کن ــده را دوچن ــه آین ــدواری ب ــر داده و امی ــان را تغیی زندگی م
بگوییــد مــزد عمــل خــوب را خــدا می دهــد و چشــم دوختــن بــه دســت مــردم یــا 
ــا نظــر شــما موافقــم کــه انســان بایــد  زبانشــان کار اشــتباهی اســت. مــن هــم ب
کار را بــرای خــدا انجــام دهــد امــا نــگاه مــن بــه ایــن مســئله از ایــن منظــر اســت 
کــه هــر کارمنــد یــا تکنســینی وظیفــه ای دارد کــه فرضــًا کارش را درســت انجــام 
دهــد و بــرای خوش آمــد ایــن و آن عملــی را انجــام نــداده و فقــط و فقــط در پــی 
رضایــت حضــرت حــق باشــد امــا یــک وظیفــه هــم مخاطــب امــر دارد کــه آن اعــم 

از احتــرام و اکــرام و روحیــه  تشــکر اســت.
ــه  ــث را ب ــه بح ــن نکت ــا ای ــویم و ب ــان ش ــی خودم ــث خانوادگ ــا وارد بح از اینج
سمت وســوی خــودش بکشــانیم کــه اســام چگونــه جایگاهــی را بــرای زن و 
ــک  ــوب و ی ــک زوج خ ــترک ی ــوق مش ــًا حق ــت و اساس ــه اس ــر گرفت ــرد در نظ م
ــی از  ــم کم ــا می خواه ــن این ج ــت؟ م ــواردی اس ــه م ــاط چ ــا نش ــواده ی ب خان
حقــوق مشــترک بگویــم؛ حقوقــی کــه مــرد و زن بایــد رعایــت کننــد تــا فرزنــدان 
ســالم پــرورش دهنــد تــا ایــن گل هــای زندگــی پژمــرده نشــوند. اولیــن حــق زن و 
شــوهر احتــرام متقابــل همدیگــر اســت. امــام جعفــر صــادق )ع( فرمودند: کســی 
ــام)ص(  ــرم اس ــی مک ــد. نب ــش کن ــد اکرام ــد بای ــار می کن ــری اختی ــه همس ک
فرمودنــد: »بدتریــن زنــان کســانی هســتند کــه لجبــاز انــد و رعایــت برخــورد بــا 
ــبت  ــه نس ــانی ک ــد و کس ــرا نمی کنن ــر را اج ــان همس ــد، فرم ــر را نمی کنن همس
ــر  ــای دیگ ــد.« و در ج ــران خوش اخاق ان ــه دیگ ــبت ب ــد و نس ــان تن ــه همسرش ب
می فرماینــد: ســعادت یــک مــرد در ایــن اســت کــه زنــش ایــن ســه ویژگــی 
ــود،نه  ــاد ش ــرد و ش ــذت بب ــد ل ــگاه می کن ــه او ن ــی ب ــد: 1- وقت ــته باش را داش
ــرد  ــگاه می ک ــم اش ن ــه خان ــود و ب ــده ب ــه آم ــه خان ــه ب ــدا ک ــده ی خ ــل آن بن مث
ــای  ــه زن ه ــان ب ــن در خیاب ــت: م ــی؟ گف ــگاه می کن ــدر ن ــرا این ق ــت: چ زن گف
ــگاه  ــو ن ــه ت ــم ب ــاره اش می آی ــرای کف ــت، ب ــاه اس ــه گن ــم ک ــگاه می کن ــرم ن نامح
ــاه  ــو از بــس بدخلقــی مــن از نگاهــت شــاد نمی شــوم. کفــاره  آن گن می کنــم! ت
ایــن اســت کــه می آیــم بــه تــو نــگاه می کنــم. حــاال ایــن یــک شــوخی اســت امــا 
ــت و  ــد، اطاع ــه او می ده ــی ب ــی فرمان ــت. 2- وقت ــور اس ــی همین ط ــًا گاه واقع
ــظ  ــش را حف ــخصیت و مال ــرو و ش ــت، آب ــه نیس ــرد خان ــی م ــد 3- وقت ــروی کن پی
کنــد. امیرالمؤمنیــن )ع( نیــز می فرماینــد: مــن وقتــی بــه فاطمــه می نگــرم هــم 

ــود. ــع می ش ــم رف و غم
تکریــم همســر یکــی از اصولــی اســت کــه بایــد در ازدواج رعایــت شــود. زن مــرد 
را تکریــم کنــد؛ مــرد نیــز زن را تکریــم کنــد. بــه ایــن داســتان دقــت کنیــد. وقــت 
ظهــر بــود کــه خانمــی در کوچه هــای کوفــه وحشــت زده نــزد امیرالمؤمنیــن )ع( 
آمــد و گفــت: یــا ابالحســن، نجاتــم بــده، همســرم می خواهــد مــرا بزنــد، مــرا از 
خانــه بیــرون کــرده اســت. آقــا فرمودنــد: مــن بــه دنبــال تــو می آیــم. در خانــه را 
زدنــد، جــوان مغــروری در را بــاز کــرد. او امیرالمؤمنیــن را نمی شــناخت؛ آقــا بــا 
ــاش! زن را کــه نمی زننــد؛ زن  ــد: بنــده ی خــدا تقــوا داشــته ب ماطفــت فرمودن
ریحانــه اســت؛ زن ماننــد گل اســت. جــوان مغــرور گفــت: حــاال کــه آمــده شــما 
ــد ایــن جــوان  ــم. حضــرت وقتــی دیدن را واســطه کــرده اســت؛ او را آتــش می زن
دارد باطلــی را مطــرح می کنــد بــه تازیانــه دســت بردنــد. جــوان تــا نگاهــش بــه 
ــت  ــث اس ــه راوی حدی ــخصی ک ــورد. ش ــا خ ــاد ج ــرت افت ــب حض ــه و غض تازیان
ــد:  ــا فرمودن ــرد و آق ــی ک ــوان عذرخواه ــردم؛ ج ــی ک ــا را معرف ــن آق ــد م می گوی
ــرش  ــید و همس ــته باش ــوب داش ــی خ ــم زندگ ــا ه ــاش، ب ــان ب ــرت مهرب ــا همس ب
ــر  ــد: »اگ ــر )ص( فرمودن ــه پیامب ــم ک ــت داری ــتاد. در روای ــه اش فرس ــه خان را ب
ــم  ــش جهن ــتر آت ــرمه ای از خاکس ــد، س ــگاه کن ــاک ن ــرش غضبن ــه همس ــی ب زن
ــد  ــرف نمی زنن ــد. ح ــن گونه ان ــا ای ــی خانم ه ــند.« بعض ــمانش می کش ــه چش ب
امــا در نگاهشــان تحقیــر و ذلــت مــرد اســت. بعضــی آقایــان هــم این طــور 
هســتندفرقی نمی کنــد. گــر چــه ایــن حرف هایــی را کــه می زنــم غالبــًا هــر 
کــس آن را بــرای دیگــری می دانــد ولــی اگــر هرکســی بــه میــزان خــودش توجــه 
کنــد میزانــی کــه اســام بــرای تکریــم و بــرای تجلیــل بیــان کــرده اســت، خیلــی 

ــود. ــل می ش ــکات ح از مش
بیاییــم از امــروز تصمیــم بگیریــم کمــی اخــاق خــوش، شــادی و نشــاط تکریــم 
ــش  ــل لذت بخ ــش از قب ــی بی ــا زندگ ــم ت ــود کنی ــی خ ــنی زندگ ــرام را چاش و احت

شــود...

12صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس )رایگان(

. ســت ا
ــار بــه مســافرت  »یک یک پنــج«: معمــواًل ســالی چنــد ب

می رویــد؟ 
ــادی  ــردم ع ــد م ــا مانن ــی م ــه: زندگ فاطم
ــتند  ــفر هس ــه در س ــه هم ــی ک ــت و زمان نیس
مــا در خانــه هســتیم و اگــر هــم بخواهیــم بــه 
ســفر برویــم ســفری دوســه روزه قبــل از نــوروز 

ــم. ــتان می روی ــا در تابس ی
بــا  هــم  کارش  مــورد  در  »یک یک پنــج«: 

می کنیــد؟  صحبــت  یکدیگــر 

احیــای  زمــان  هــر  فاطمــه: 
برایــم  باشــند  داشــته  موفــق 
تعریــف می کنــد  و بــه او افتخــار 

. می کنــم
اورژانــس  از  »یک یک پنــج«: 

گایــه ای داریــد؟ 
ناراحتــی  همســرم  فاطمــه: 
قلبــی دارد بارهــا بستری شــده اســت امــا 
کارش ســنگین اســت. عــاوه بــر این کــه تکنســین اســت،  
مســئولیت آمــوزش را هــم بــر عهــده دارد امــا نه تنهــا 
ســختی کار بــه تکنســین ها تعلــق نمی گیــرد، بلکــه بــرای 
مســئولیت پایــگاه و تدریــس هــم حقــوق کافــی بــه او 
ــس در  ــین های اورژان ــوق تکنس ــد. کا حق نمی دهن

ــت. ــن اس ــور پایی ــر کش سراس

غالمرضا نوذری:
خانــواده  بــه  چطــور  »یک یک پنــج«: 
اورژانــس پیــش بیمارســتانی پیوســتید؟ 
ــتان  ــدا در بیمارس ــا: ابت غامرض
ــودم. از  ــه کار ب ــغول ب ــران مش ته
ــس  ــه کار اورژان ــان ب ــان زم هم
داشــتم.  عاقــه  بســیار 
تصمیــم گرفتــم بــه اورژانــس 
ــروم. ســال 80 در آزمــون  ب
شــرکت  اســتخدامی 
کــردم و نفــر اول آزمــون 
ــای  ــتخدامی فوریت ه اس
شــریعتی  پزشــکی 
کار  و  شــدم  تهــران 
در اورژانــس را 

کــردم. شــروع 
دانشــگاهی  رشــته  ســه  در  چطــور  »یک یک پنــج«: 

؟  یــد ه ا تحصیل کرد
بــه  پرســتاری خوانــدم.  کاردانــی  ابتــدا  غامرضــا: 
اقتصــاد نظــری عاقــه داشــتم بــه همیــن دلیــل تــا مقطــع 
ــتم از  ــا نمی خواس ــدم ام ــته را خوان ــن رش ــی ای کارشناس
ــس از  ــل پ ــن دلی ــه همی ــوم ب ــدا ش ــکی ج ــای پزش کاره
اســتخدام شــدن در دانشــگاه شــریعتی، در کنکــور شــرکت 
ــت را در  ــه نخس ــا، رتب ــور فوریت ه ــون کنک ــردم و در آزم ک

ــردم. ــب ک ــان کس ــتان اصفه شهرس
»یک یک پنج«: کار در اصفهان و تهران تفاوت دارد؟ 

غامرضــا: کار اورژانــس خدمــت بــه مــردم اســت و 
فرقــی نمی کنــد کــه در کجــای کشــور باشــی. مــن در 
ــت  ــان خدم ــران و اصفه ــد، ته ــیران، دماون ــربندان، ش س

کــرده ام و بســیار بــه کارم عاقــه دارم.
»یک یک پنج«: زندگی تان چگونه است؟ 

غامرضــا: زندگــی بســیار خوبــی دارم. همســرم بســیار 
بــا مــن ســازگار اســت و همــواره بــا ســختی های کارم کنــار 

آمــده اســت.
»یک یک پنــج«: همســرتان می گویــد ســرتان خیلــی 

شــلوغ اســت؟ 
ــگاه منطقــه  غامرضــا: در حــال حاضــر مســئولیت پای
یــک اصفهــان را بــر عهــده دارم و عــاوه بــر آن، رشــته های 
فوریت هــا را تدریــس می کنــم. پایــگاه مــا یــک پایــگاه 
آموزشــی اســت و تمــام کارآمــوزان بــه ایــن پایــگاه می آینــد 
بــه همیــن دلیــل زمــان کمتــری را در کنــار خانــواده 

ــتم. هس
»یک یک پنج«: پس حقوق زیادی می گیرید؟! 

غامرضــا: آن گونــه کــه شــما تصــور می کنیــد نــه. 
همــه تکنســین ها بــاکار اورژانــس و نحــوه حقوق هــا آشــنا 
ــی  ــی می توان ــا در صورت ــه تنه ــد ک ــتند و می دانن هس
در ایــن کار موفــق باشــی کــه عاقه منــد بــه کار 

ــی. ــس باش اورژان
اورژانــس  حقــوق  بــا  زندگــی  »یک یک پنــج«: 

راحــت اســت؟ 
ــین ها  ــه تکنس ــه ب ــی ک ــن حقوق ــا ای ــا: ب غامرض
می دهنــد، مجبــور به اضافــه کاری هســتیم و باعــث 
می شــود وقــت کمتــری بــرای خانــواده داشــته باشــیم. 
ــودم  ــت ب ــم مأموری ــد دوم ــدن فرزن ــا آم ــه دنی ــگام ب هن
ــتان  ــه بیمارس ــرم ب ــدار همس ــرای دی ــیفت ب ــد از ش و بع

ــم. رفت
»یک یک پنــج«: تفــاوت کار شــما باکارهــای دیگــر 

ــت؟  چیس
غامرضــا: کار مــا تعطیــل رســمی و ســاعت اداری 
نــدارد اتفاقــا در روزهــای تعطیــل کارمــان بیشــتر 

ــت! اس

فرزندان¬تــان  می کنیــد  فکــر  »یک یک پنــج«: 
راه تــان را ادامــه دهنــد؟ 

غامرضــا: پســر بزرگــم بســیار بــه کار اورژانــس 

پسر دوممان که به دنیا آمد سر شیفت بود!
حجه االسالم حسین امیدی|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||فاطمه سالک، از روزگار خوشش با همسر اورژانسی اش می گوید

کارشناس مذهبی

تصویر سازی این شماره: نرجس علینژاد
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افقی

ــروی  ــع روب ــور- ضل ــس کش ــس اورژان 1 - رئی
ــث ــه ی مثل ــه قائم زاوی

2 - هیجان و احساسات غیرقابل کنترل -
ز دریچه های چشمم نظری به...... .

ــت راه  ــه دوس ــه ب ــی ای دل ک ــد بخت ــه بلن چ
داری

3 – آماس، ورم - از اجزاء تزریق سرم -
همســر مــرد - ابــزاری مکانیکــی کــه بــرای 

شــکاف بیــن اجســام بــه کار مــی رود
4 - بانگ، آواز - چه وقت - کارگر تازی
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شــهری   - اورژانــس  مأموریت هــای  انــواع 

ســاحل عاج در  مشــهور 
7 – آفتــاب، خورشــید - ابتــدای روده بــزرگ 
- در حمــل اکســیژن بــه ســلول های بــدن 
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کشــورهای  ســازمان   - آن  از  بخشــی  یــا 

نفــت صادرکننــده 
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کــرد - آســیب، آفــت - درد، رنجیدگــی

غــذای   -  Miscarriage, Abortion,-  13
آبکــی - بوتــه گل - بزرگ تریــن مرکــز خریــد 
زیرزمینــی جهــان کــه در تورنتــوی کانــادا قــرار 
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ضحــاک مــار دوش
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ــاری، ورم،  ــاز دارد - بیم ــه icu نی ــار ب 1 - بیم

آدم
 - آمبوالنــس  کابیــن  ملزومــات  از   -  2

م یوگــرا رد وکا لکتر ا
 -  spleen طحــال،   - تپانچــه  ســیلی،   -  3
کاشــف اسیدســولفوریک در ایــن شــهر بــه 

دنیــا آمــد- قصــر و خانــه زمســتانی
 - از 4  ســندروم  ایــن 

وحشــتناک ترین بیمــاری کودکانــه و دخترانــه 
اســت - کلمــه ای دال بــر تعجــب - از خطاطان 
میرعمــاد خواهــرزاده  ایــران،  بنــام 

5 - مــاده خاکســتری به هم پیچیــده ای کــه 
80 درصــد از مغــز انســان را تشــکیل می دهــد 
- زادگاه محمدرضــا شــفیعی شــاعر معاصــر - 

Labor,زایمــان
ــه  ــران - بخی ــال ای ــام فوتب ــه ن ــان ب 6 - از مربی
اســتان  شهرســتان های  از  یکــی   - درشــت 

ــوی ــان رض خراس
ــان -  ــتان کرم ــروف در اس ــی مع ــام کوه 7 -ن
نرمــی و ســهولت - بخشــی از کتــاب - رخ، 

ــره چه
Arteries - 8 - نوعی سردرد عصبی

 - مــکان  محــل،   - ابتــدا  بــی  قــوم   -  9
مــن لــِب   - غــرور  جوش هــای 

10 - مربــوط بــه بینــی - تغییــرات ایــن قطعــه، 
در نــوار قلــب یکــی از مشــخصه ها در مراحــل 
پرنــده ای کــه چشــمش  تنهــا   - MI اســت 

ــه را دارد ــد 360 درج ــت دی قابلی
ــام  ــاده انج ــت - آم ــوم نیس ــه مفه 11 - مکالم

ــت روده ــتیم - راس ــت هس مأموری
12 - زوال عقــل - ایــن صــوت داللــت بــر 
درد و بیمــاری ســینه کنــد - بــه مــردم شــجاع 

میگوینــد
یــک   - مغــزی  عصــب  طوالنی تریــن   -  13
ــی از  ــیب ناش ــردار - آس ــی واگی ــاری عفون بیم
ــا  ــر ب ــا فیزیکــی - براب یــک عامــل مکانیکــی ی

100 مترمربــع
14 - تشکیل لخته خون در رگ - صرع

15 - شــش، Lung - از نشــانه های اختــال 
عملکــرد مغــز و اعصــاب
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کارتونیست

 نشریه »یک یک پنج« در نظر دارد موفقیت های فرزندان پرسنل را منعکس 
نماید. لذا همکارانی که فرزندان شان موفقیت هایی در زمینه های فرهنگی، ورزشی، علمی، 

قرآنی و... دارند؛ لطفا عکس کیفیت چاپ فرزندان خود، زمینه موفقیت آن ها و نام شهر خود 
را به شماره تلگرامی نشریه ارسال نمایند. 09011115852

گلهای باغ زندگی
)فرزندان ممتاز کارکنان اورژانس کشور(
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تکنسین اورژانس 115 نائین

کوثر عابدی؛ شاعر منتخب حوزه کودک 
در نشست ادبی اصفهان 

گرفتن جایزه از دست مرحوم قمشه ای

تکنسین کوچک؛ ابوالفضل شجاع
عمار چاپاتی4 ساله  در حال تمرین احیای قلبی- تبریز

از غنچه های اورژانس چابهار


