
ضــرورت پزشــکان ده-پنجاه در 
اورژانــس  پیش بیمارســتانی

وجــود پزشــک مشــاور )50-10( یکــی از ضروریــات 
اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســت کــه نبــود آن ســبب 
مشــکالت حقوقــی و قانونــی بــرای تکنســین های اورژانــس 
ــه لحــاظ قانونــی حــق  می شــود. تکنســین های اورژانــس ب
تجویــز و حتــی برخــی مداخــالت تهاجمــی بــرای بیمــاران 
و مصدومیــن در شــرایط بحرانــی را ندارنــد کــه ایــن مســئله 
ســبب می شــود در برخــی مــوارد بــه دلیــل تــرس از تبعــات 
حقوقــی و قانونــی اقــدام مناســب بــرای بیمــار انجام نشــود. 
ــالء  ــن خ ــس 115 ای ــاور در اورژان ــک مش ــتفاده از پزش اس
بــا  قانونــی را برطــرف نمــوده و تکنســین ها می تواننــد 
مشــورت بــا پزشــک مداخــالت دارویــی و درمانــی موردنیــاز 
بــرای بیمــار را انجــام دهنــد و مســئولیت ایــن اقدامــات بــر 

ــد. ــاور می باش ــک مش ــده پزش عه
ــس  ــاور در اورژان ــک مش ــب پزش ــای مناس ــم مزای علیرغ
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــتانی، محدودیت های ــش بیمارس پی
ــت مواجــه ســاخته  ــا محدودی ــن خدمــت را ب اســتفاده از ای
ــردن  ــا ک ــا اکتف ــار و صرف ــتقیم بیم ــت مس ــدم رؤی ــت. ع اس
ــا بی ســیم تکنســین،  ــه گــزارش تلفنــی ی پزشــک مشــاور ب
و  عدم تشــخیص  ســبب  کــه  اســت  مشــکالتی  از  خــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــک می ش ــوی پزش ــب از س ــه مناس مداخل
ایــن مشــکل، تدویــن پروتکل هــای مداخلــه و درمــان در 
مــوارد مختلــف ســبب می شــود رویــه واحدتــری در اورژانــس 
ــاء  ــه آن ارتق ــه نتیج ــود ک ــا ش ــتانی حکم فرم ــش بیمارس پی

ــود. ــد ب ــی خواه ــی و درمان ــات مراقبت ــت خدم کیفی
الــزام تمامــی مراکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
تدویــن  و  مشــاور  پزشــک  از  اســتفاده  بــه  پزشــکی 
پروتکل هــای آفالیــن واحــد و یکســان، بــرای تکنســین های 
اورژانــس یکــی از قدم هــای بســیار مؤثــر در ارتقــاء خدمــات 
ــرای  ــی ب ــی و قانون ــائل حقوق ــگیری از مس ــس و پیش اورژان
تکنســین های اورژانــس خواهــد شــد کــه الزم اســت در 

برنامه ریــزی اورژانــس کشــور لحــاظ گــردد.
ــای کاری  ــش انگیزه ه ــوق افزای ــوارد ف ــام م ــار تم در کن
پزشــکان ده-پنجــاه نیــز مســئله ای اســت کــه بایســتی 
و  قــوی  مشــاور  پزشــکان  داشــتن  شــود.  توجــه  بــدان 
ــتانی  ــش بیمارس ــس پی ــان در اورژان ــدگاری آن ــرب و مان مج
مســتلزم آن اســت کــه بــه مشــکالت آنهــا رســیدگی شــود. 
عــالوه بــر ایــن تربیــت پزشــکان مشــاور بــا رویکــرد اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی نیــز مســاله مهمــی اســت کــه مســتلزم 

بررســی های بیشــتر و دقیق تــر اســت.

پدیــده اورژانــس در هــر جامعــه ای به عنــوان یــک نیــاز اجتماعی و ســپس 
بهداشــتی-درمانی موردتوجــه قــرار می گیــرد؛ زیــرا خدمــات اورژانــس 
ــرای جامعــه یــک موضــوع امنیــت بخــش اجتماعــی، ســالم ســاز روحیــه  ب
ــه  ــد. ب ــه شــمار می آی ــی ب و انگیــزش رفتارهــای اجتماعــی در مواقــع بحران
همیــن دلیــل رابطــه خدمــات اورژانســی و نیازهــای ســالمتی و بهداشــتی 
جامعــه ارتباطــی متقابــل و پیوســته بــوده و دارای ابعــاد روان شــناختی 
ویــژه ای می باشــد کــه بایســتی موردمطالعــه و بررســی قــرار بگیــرد. مــواردی 
ــتی  ــه بایس ــس را چگون ــین اورژان ــک تکنس ــی ی ــت روان ــه بهداش ــل  اینک مث
ــی  ــته تخصص ــن رش ــغلی ای ــی و ش ــترس های روح ــا اس ــم؟ و ی ــن کنی تأمی
ــه مــوارد روانشناســی اورژانــس  ــت کنیــم؟ ازجمل ــه بایســتی مدیری را چگون
ــن  ــرد. ای ــرار گی ــه ق ــن موردتوج ــوی متخصصی ــتی از س ــه بایس ــد ک می باش
ــات  ــن مطالع ــان و انجم ــرفته جه ــی پیش ــات روانشناس ــوع در مؤسس موض
خانــواده در ایــران از ســوی کارگروه هــای علمــی به صــورت پیوســته ای 
ــه  ــماره ب ــن ش ــج از ای ــک پن ــک ی ــانه ی ــت و در رس ــه اس ــه قرارگرفت موردتوج
بعــد بــا تعامــل دوســویه متخصصیــن و خواننــدگان محتــرم مــورد تحلیــل و 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ارزیاب
استرســی کــه در یــک فــرد شــاغل به عنــوان تکنســین اورژانــس موجــود 
اســت بســیار باالتــر از یــک پرســتار و حتــی یــک جــراح اســت، امــا جامعــه مــا 
به ویــژه برنامــه ریــزان، مســئوالن و مدیــران تأمین کننــده نیازهــای خدمــات 
اورژانــس کشــور ایــن موضــوع را به صــورت همه جانبــه موردتوجــه قــرار 
ــی  ــه همیــن علــت بایســتی موضــوع مطالعــات ســالمت روان نمی دهنــد. ب
ــاز شــغلی  ــوان یــک نی و ســالمت خانوادگــی جامعــه اورژانــس کشــور به عن
ــه  ــور موردتوج ــس کش ــازمان اورژان ــازمانی، در س ــار س ــرورت رفت ــک ض و ی
ــع  ــود وض ــرای بهب ــی الزم ب ــی و عمل ــای علم ــرد و راهکاره ــرار گی ــق ق دقی

ــردد. ــم گ ــس فراه ــین های اورژان تکنس
ــی،  ــالمت عاطف ــی و س ــات روانشناس ــد موضوع ــه بع ــماره ب ــن ش از ای
ــاختار  ــه س ــت ب ــی پرداخ ــه عبارت ــس و ب ــاری اورژان ــی و رفت ــی، بدن انگیزش
ــاری در  ــوم رفت ــن عل ــی از متخصصی ــوی گروه ــس از س ــی اورژان روانشناس
ــواده  ــات خان ــی مطالع ــز جهان ــران و مرک ــواده در ای ــات خان ــن مطالع انجم
ــت  ــود وضعی ــد بهب ــن فرآین ــدف از ای ــت. ه ــد گرف ــرار خواه ــه ق موردتوج
روانشناســی اورژانــس کشــور و تــالش در جهــت ارتقــای ایــن وضعیــت 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــاله نظ ــم انداز 20 س ــند چش ــاس س ــر اس ب
به عنــوان یــک سیســتم خدمــات دهنــده درمانــی، الگویــی بــرای کشــورهای 

اســالمی و منطقــه می باشــد.
محورهایــی کــه می توانیــم در ایــن ســتون بــه آن هــا بپردازیــم عبارت انــد 
از: 1- حــوزه ســالمت روان کارکنــان اورژانــس کشــور2- راهکارهــای ارتقــای 
ــغلی  ــترس های ش ــه اس ــور 3- مطالع ــس کش ــان اورژان ــالمت روان کارکن س
ایــن رشــته تخصصــی 4- بررســی الگوهــای ســایر کشــورهای جهــان در ایــن 
ــردی در جهــت افزایــش ســطح توانمنــدی  ــه طرح هــای کارب ــه 5- ارائ رابط
ــاط  ــد و نش ــه امی ــش روحی ــور 6- افزای ــس کش ــان اورژان ــزش کارکن و انگی
ــای  ــا ارتق ــات ب ــت خدم ــود کیفی ــور 7- بهب ــس کش ــین های اورژان در تکنس

ســالمت روان  8- توســعه پایــدار کیفیــت خدمــات اورژانــس کشــور.
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معاونت پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایرانرییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
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در یــک روز داغ تابســتانی در تیرمــاه 95، در انتهــای خیابــان 
ســعادت آباد تهــران بــه دیــدار مــردی رفتیــم کــه تنهــا ســریال 
تلویزیونــی اورژانــس 115 را در تاریــخ 41 ســاله اورژانــس پیــش 
بیمارســتانی روی آنتــن بــرده اســت. جــواد ارشــاد در ســال 1338 در 
کاشــمر –خراســان- متولدشــده و دوران کودکــی را در مشــهد ســپری 
کــرده اســت. وی در ابتــدای جوانــی چنــد ماهــی را در رشــته علــوم 
آزمایشــگاهی مشــغول تحصیــل بــوده امــا بــا توجــه بــه عالقــه اش بــه 
حــوزه هنــر، انصــراف داده و در ســال 1362 زندگــی هنــری خــود را 
در کرمــان آغــاز می کنــد. »المــاس کویــر« اولیــن اثــر هنــری اوســت 
کــه دیدنی هــای شــهر زیبــای کرمــان را بــه تصویــر می کشــد. او 
همچنیــن فیلم هــای ســینمایی »زیــر ســایه کنــار«، »مــاه پیشــونی« و 

ــود دارد. ــری خ ــه هن ــالم« را در کارنام »س
تاریــخ  در  کــه  اســت  ســریالی  یگانــه  حیــات«  »ســتاره 
ــت  ــرده اس ــعی ک ــتانی، س ــش بیمارس ــس پی ــاله اورژان چهل ویک س
گوشــه ای از زحمــات و مشــقات کاری تکنســین های مشــغول در ایــن 
واحــد را بــه تصویــر بکشــد. کارگــردان ایــن ســریال معتقــد اســت افراد 
ــر را  ــن اث ــمان اند و ای ــده آس ــع انتخاب ش ــس به واق ــغول در اورژان مش
به عنــوان پیــش کشــی بــه جامعــه بــا اخــالص و پــرکار اورژانــس پیــش 

بیمارســتانی تقدیــم کــرده اســت. او ســبک کاری اورژانــس در ایــران 
ــم  ــرا به زع ــد زی ــاوت می دان ــیار متف ــورها بس ــایر کش ــبت س ــه نس را ب
ایشــان تکنســین ها در ایــران بــا ایثــار و چنــگ و دنــدان در پــی نجــات 
بیمــاران هســتند. ســاعتی را بــا ایــن کارگــردان مــو ســپید عرصــه هنر 

ــد. ــرح آن را می خوانی ــه ش ــه در ادام ــته ایم ک ــو نشس ــه گفتگ ب
یــک  یــک پنــج: انگیــزه شــما از ســاخت ســریال »ســتاره حیــات« 

چــه بــود؟
فیلم ســازی  مشــغول  کــه  ســالی  بیســت  طــی  در  ارشــاد: 
بــوده ام متوجــه ایــن حقیقــت شــده ام کــه مــا در جامعــه دچــار فقــر 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــوزش دارن ــه آم ــاز ب ــا نی ــردم م ــتیم و م ــوزش هس آم
ــد  ــه ض ــا ب ــًا هنجاره ــی، بعض ــوزش عموم ــانه ها در آم ــم کاری رس ک
ارزش تبدیل شــده اند. درواقــع تلویزیــون بــه دلیــل فراگیــر بــودن 
ــوص  ــذارد. به خص ــر بگ ــردم تأثی ــی م ــر زندگ ــوزش ب ــا آم ــد ب می توان
اگــر ایــن آموزش هــا به طــور غیرمســتقیم و از طریــق هنــر باشــد و در 

ــود. ــت ش ــب تثبی ــودآگاه مخاط ناخ
سریال »ستاره حیات« فقط یک اثر سرگرم کننده نیست 

                                   ادامه مطلب را در صفحه 3 بخوانید ...

روانشناسی اورژانسسخن مدیر مسئول

کویر  و  دیگر هیچ ...!
اورژانس 115 پتاس ،  پایگاهی 

در میان شوره زار های کویر مرکزی ایران

نهمین سفرنامه یک یک پنج 
در اســتان اصفهــان را متفاوت تــر 

ــد ــه  بخوانی از همیش
صفحات 4 و 5 
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چون پیرشدی حافظ 
از میکده بیرون رو!

جواد ارشاد در گفتگو با یک یک پنج:

پیشکشی برای جامعه اورژانس پیش بیمارستانی
گفتگویی خواندنی با کارگردان سریال ستاره حیات

گفتگو با پیشکسوت اورژانس 
سمنان
صفحه 10

خــدمات رایــگان با طـــعم 
ضرب و شتم فیزیکی

آسیب شناسی و چرایی ضرب وجرح تکنسین های 
اورژانس گرگان

صفحه 9

صفحه 10

صفحه 8

صفحه 2

روی خط دیسپچ
ملیحه باقری، دیسپچر مرکز پیام 

گرگان در روی خط دیسپچ این شماره

 اورژانس ایالم...
از وابستگی تا بی انگیزگی

احیای مصدومان ضربه مغزی 
پایانی برای چندین آغاز

گزارشی از آمارهای قابل توجه در احیای  مصدومین 
مرگ مغزی توسط اورژانس یاسوج
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ماجرای براتعلی و پسران!
ــای  ــی و گروه ه ــبکه های موبایل ــته در ش ــه گذش ــی دو هفت در یک
مرتبــط بــا اورژانــس پیــش بیمارســتانی مطلبــی دست به دســت 
می شــد کــه اگرچــه طنزآلــود بــود امــا حکایــت از حقیقتــی دردنــاک 
داشــت کــه بــاروح عدالــت در جامعــه علــوم پزشــکی کشــور در تضــاد 

اســت.
ــاد هــم دوردســت نبــوده  ــا زی ــد کــه در روســتایی–که اتفاق آورده ان
ــرد.  ــی می ک ــرش زندگ ــا 11 پس ــی ب ــام براتعل ــه ن ــردی ب ــت!- م اس
براتعلــی 11 پســر داشــت کــه همگی قــوی و نیرومند و پر بنیــه بودند. 
اهالــی مهربــان! روســتا هــرگاه کار و گرفتــاری ســختی داشــتند بــه 
ســراغ براتعلــی و 11 پســرش می رفتنــد و آن هــا نیــز در کمال ســادگی 
و خلــوص نیــت از هیــچ کمکــی دریــغ نمی کردنــد؛ امــا مشــکلی کــه 
وجــود داشــت ایــن بــود کــه اهالــی مهربــان! روســتا زمــان خوشــی ها 
ــد و  ــوش می کردن ــی فرام ــرش رو به کل ــی و 11 پس ــن ها براتعل و جش
اســم خانــواده براتعلــی از لیســت تمــام جشــن ها و خوشــی ها خــط 
می خــورد، زیــرا براتعلــی و 11 پســرش تعدادشــان زیــاد بــود و بــرای 

ــت. ــادی برمی داش ــه زی ــه هزین صاحب خان
 حــاال حکایــت اورژانــس پیــش بیمارســتانی نیــز همیــن ماجــرای 
براتعلــی و پســران اســت. هــرگاه ریزگردهــا از کشــور عــراق روانــه غرب 
کشــورمان می شــود اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــه همــراه 18 هــزار 
ــگان در  ــک رای ــیم کننده ماس ــد تقس ــود بای ــاش خ ــین آماده ب تکنس
میــان مردمــی باشــد کــه نفــس هاشــان در مــرز قطــع شــدن اســت. 
ــر  ــرزه ای ب ــد و ل ــود می ده ــه خ ــی ب ــان تکان ــر پایم ــن زی ــرگاه زمی ه
تــن شــهر می انــدازد تیم هــای DMAT در اورژانــس 115 اولیــن 
گــروه ارزیــاب بحران هــای احتمالــی اســت. هــرگاه مراســم اربعیــن 
حســینی اســت خروجــی پرتــردد تمامــی مرزهــای منتهــی بــه عــراق 
ــور آن اســت. مــرز مهــران  در دســتان اورژانــس و تکنســین های صب
یعنــی ســه هفتــه کار شــبانه روزی در ســخت ترین شــرایط عملیاتــی، 
شــرایطی کــه یقیــن داریــم به جــز تکنســین های اورژانــس هیچ کــدام 
از بخش هــای درمــان حاضــر بــه انجام وظیفه در آن شــرایط نیســتند. 
به جــرات حاضریــم کــه شــرایط کاری اورژانــس پیــش بیمارســتانی را 
بــا تمــام دیگــر بخش هــای درمانــی عــوض کنیــم و یقیــن داریــم کــه 
هیچ کــدام از همــکاران حاضــر بــه تحمــل ایــن شــرایط کاری ســخت 
ــار ســفر می بندنــد و بــه  نیســتند. عیــد کــه می شــود همــه آدم هــا ب
ســمتی می رونــد -و بــه قــول شــاعر هرکــس بــه تماشــایی رفتنــد بــه 
صحرایــی- امــا تکنســین های اورژانــس و خانواده هــای مظلومشــان 
دانشــگاهی  حــوزه  از  خــروج  اجــازه  و  کامل انــد  آماده بــاش  در 
ــا آن  ــتانی ب ــداد تابس ــتانی و ام ــداد زمس ــرح ام ــد. ط ــود را ندارن خ
اســتقرارهای 12 ســاعت در روز هــم کــه اصــال جــای گفتــن نــدارد و 
وظیفــه مســلم تکنسین هاســت. مراســم ارتحــال امــام راحــل نیــز کــه 
اورژانــس از یــک هفتــه قبلــش خــواب و خــوراک نــدارد و بــار زائــران 
میلیونــی مراســم ارتحــال را بایــد یک تنــه بــه دوش کشــد. همــه ایــن 
بحران هــا را بایــد اضافــه کــرد بــه دو و نیــم میلیــون مأموریــت روتیــن 
کــه در طــی ســال انجــام می شــود. مأموریت هایــی کــه هرکدامشــان 
یــک داســتان جداگانــه دارنــد و کــم از مراســم ارتحــال و اربعیــن و... 

. نیست
تمــام ایــن کارهــای ســخت و طاقت فرســا کــه پیــش می آیــد 
ــش  ــد نق ــود بای ــین خ ــزار تکنس ــراه 18 ه ــه هم ــور ب ــس کش اورژان
ــراض و  ــرای اعت ــم ب ــی ه ــد! جای ــا کن ــرش را ایف ــی و 11 پس براتعل
چانه زنــی نیســت؛ امــا وقــت دادن کارانــه کــه می شــود، ابتــدا 
کارانــه بیمارســتانی ها ســوا می شــود و تتمــه اش را می دهنــد بــه 
ــگاه ها  ــی دانش ــه در بعض ــن تتم ــاال ای ــس. ح ــین های اورژان تکنس
کمتــر از 100 هــزار تومــان در مــاه اســت )روســای محترم دانشــگاه ها 
ــه قابــل انــکار  توجــه کننــد کــه به هیچ وجــه ایــن مبلــغ ناچیــز کاران
نیســت در بازرســی ها بــه چشــم دیــده ام کارانه هــای کــم از صــد هــزار 
تومــان را و همــکاران تکنســین پیامک هــای زیــادی از گــردش بانکــی 
ــال  ــان ارس ــی برایم ــتند و قابل بررس ــان را مس ــت کارانه هایش پرداخ
کرده انــد( البتــه در تعــداد بســیار محــدودی از دانشــگاه هــا متوســط 
پرداختــی بــه ششــصد تــا هفتصــد هــزار تومــان مــی رســد کــه نشــان 
دهنــده توجــه ارکان دانشــگاه بــه اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســت 
ایــن درحالی کــه در همــان دانشــگاه کارانه هــای بیمارســتانی ها 
حداقــل دو برابــر این مبلغ اســت. ســقف پانصــد هزارتومانــی کارانه ها 
هنــوز در برخــی مراکــز برداشــته نشــده اســت، مســئله ای کــه تخلــف 
ــاب  ــن ب ــت. م ــه اس ــان وزارت خان ــت درم ــه معاون ــکار از آئین نام آش
اطــالع بایــد عــرض کنیــم کــه ایــن ســقف نه تنهــا باید برداشــته شــود 
بلکــه مابه التفــاوت پرداختی هــای قبلــی کــه بــا ســقف بــوده اســت 
نیــز بایــد پرداخــت شــود. )کاری کــه دانشــگاه علوم پزشــکی فســا در 
همــان ابتــدای برداشــته شــدن ســقف انجــام داد و مابه التفاوت هــا 
را پرداخــت کــرد( برخــی از مدیــران مالــی دانشــگاه ها مبلــغ یــک و 
ــا شــفافیت  ــا ب نیــم درصــدی کارانه هــای 115 را اعــالم نمی کننــد ت
ــات  ــوارد تخلف ــن م ــه ای ــد. هم ــبه باش ــل محاس ــا قاب ــل کارانه ه کام
آشــکار و قابل پیگیــری اســت. همــکاران محترمــی که در بیمارســتان 
و یــا دیگــر بخش هــای درمــان مشــغول اند صــد در صــد زحمتشــان 
باالســت امــا اطمینــان کامــل داریــم کــه ســختی کارشــان بیشــتر از 
پیــش بیمارســتانی نیســت. دردهــا بســیار اســت و درمان هــا انــدک...

من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

ــران؛  ــه دیگ ــاره ب ــی دوب ــیدن زندگ ــرای بخش ب
همیشــه نیــاز بــه معجــزه نیســت، گاهــی اتفاقــات 
بــزرگ بــا یــک تصمیــم کوچــک رقــم مــی خورنــد. 
ــی اهمیــت را انجــام  در یــک لحظــه شــاید کاری ب
ــانی  ــزه و انس ــود معج ــی ش ــان م ــی و هم ــی ده م
ــه زندگــی  ــاره ب کــه در آســتانه مــرگ قــرار دارد دوب
حافــظ  جنــاب  کــه  اینجاســت  گــردد.  برمــی 
ــاز  ــد: فیــض روح القــدس ار ب شــیرازی مــی فرمای
ــیحا  ــه مس ــد آنچ ــم بکنن ــران ه ــدد فرماید/دیگ م

مــی کــرد.
ــی از  ــت جهان ــازمان بهداش ــای س ــق آماره طب
هــر صــد مــرگ؛ یکــی منجــر بــه مــرگ مغــزی اســت 
کــه 50 درصــد از آن هــا ناشــی از حــوادث ترومایــی 
بــوده کــه بیشــتر آن هــا در ســانحه هــای ترافیکــی 
ــدوم  ــواردی مص ــن م ــر در چنی ــد. اگ ــی دهن رخ م
ــرد  ــالم ف ــای س ــد؛ اعض ــات یاب ــرگ نج ــر م از خط
زنــده خواهنــد مانــد. کــه ایــن رســالت بــزرگ 
همــواره بــر دوش تکنســین هــای اورژانــس اســت؛ 
ــان  ــوارد کارشناس ــر م ــی و دیگ ــوادث ترافیک در ح
115 بــه عنــوان اولیــن نفــر ســر صحنــه حاضــر می 
ــین  ــط تکنس ــه توس ــی ک ــات احیای ــوند و عملی ش
هــای اورژانــس در ســر صحنــه تصــادف انجــام مــی 

ــر مــرگ از  ــع خط ــت ویــژه ای در رف شــود؛ اهمی
ــد  ــی توان ــه م ــزی دارد و درنتیج ــرگ مغ ــدوم م مص
ــن  ــان چندی ــات ج ــو و نج ــدای عض ــه اه ــر ب منج

ــواده شــود. ــن خان نفــر و شــادی چندی
حــوادث  مدیریــت  مرکــز  عمومــی  روابــط 
و  کهگیلویــه  اســتان  پزشــکی  هــای  فوریــت  و 
بویراحمــد، حیــدری زاده، اقــدام بــه تهیــه آمــاری 
ــین  ــط تکنس ــه توس ــزی ک ــرگ مغ ــن م از مصدومی
انــد؛ کــرده  هــای اورژانــس اســتان احیاشــده 
ــون  ــال 90 تاکن ــه از س ــزارش ک ــن گ ــت. در ای اس
تهیــه شــده آمــده اســت: در ســال 90 اعضــای 
هشــت مــورد مــرگ مغــزی بــه 40 نفــر حیــات 
دوبــاره بخشــیده اســت. در ســال 91 احیــای 5 
ــال  ــت. س ــات داده اس ــر را نج ــی 15 نف ــر زندگ نف
ــد.  ــه ان ــات یافت ــر نج ــر 19 نف ــای 5 نف ــا احی 92 ب
ســال 93 اعضــای 9 مــرگ مغــزی بــه 26 نفــر 
اهداشــده اســت. در ســال 94 ســیزده مصــدوم 
ــال 95  ــد و در س ــر را نجــات داده ان زندگــی 43 نف

تاکنــون احیــای 3 نفــر بــه 10 نفــر زندگــی دوبــاره 
 43 مغــزی  مــرگ  درمجمــوع  اســت.  بخشــیده 
ــاره  ــات دوب ــر حی ــه 153 نف ــی ب ــدوم اورژانس مص

بخشــیده اســت.
جــالل پــوران فــر رئیــس مرکــز مدیریت حــوادث 
و  کهگیلویــه  اســتان  پزشــکی  هــای  فوریــت  و 
ــج  ــک پن ــک ی ــگار ی ــا خبرن ــو ب ــد در گفتگ بویراحم
ــاء بیمــاران جــزو مســئولیت  ــد: احی ــوان نمودن عن
ــزرگ  ــه کاری ب ــه البت ــوده ک ــان ۱۱۵ ب ــای کارکن ه
و ســخت هســت و بســتگی بــه عوامــل زیــادی دارد 
در ایــن بیــن تــالش کارکنــان بــه نوبــه خــود حائــز 
ــن اســتان  اهمیــت اســت. کارکنــان زحمتکــش ای
بــا مســئولیت پذیــری و تــالش خــود توانســتند بــه 
ــد  ــده و هرچن ــت ورزی ــر هم ــد نف ــن چن ــاء ای احی
ایــن بیمــاران خــود بــه حیــات برنگشــتند امــا جــان 
چندیــن نفــر را بــا اهــدای اعضــای بــدن خــود 
نجــات دهنــد کــه در حــال حاضــر در قیــد حیــات 

مــی باشــند.

یــزدان پنــاه معاونــت درمــان ایــن دانشــگاه 
ــس و  ــواده اورژان ــزرگ خان ــالت ب ــوص رس در خص
اقداماتــی کــه کارکنــان همیشــه درصحنــه اورژانس 
انجــام  زمینــه  ایــن  در  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی ــن م ــد چنی داده ان
هســتند  گروهــی  اولیــن   115 هــای  تکنســین 
ــزء  ــوند؛ ج ــی ش ــر م ــوادث حاض ــل ح ــه در مح ک
مؤثرتریــن افــرادی هســتند کــه مــی تواننــد در 
نجــات جــان انســان هــا مؤثــر باشــند. تشــکر مــی 
ــی  ــه زندگ ــدار 115 ک ــب بی ــکاران ش ــم از هم کنی
شــان را صــرف نجــات جــان مــردم مــی کننــد. 
ــگ  ــم و بافرهن ــرام بگذاری ــا احت ــه آن ه ــد ب ــا بای م
ــا همــکاران  ســازی الزم در جامعــه اجــازه دهیــم ت
115 بتواننــد بــا فرصــت کافــی و بــا خیــال راحــت 

ــد. ــام دهن ــان را انج کارش
ــار  ــر بیم ــد: ه ــی گوی ــان م ــدری زاده در پای حی
مــرگ مغــزی مــی توانــد حداقــل بــه دوازده نفــر 
ــه ایــن فکــر نکنیــم کــه بیمــار  عضــو بدهــد؛ پــس ب
مــرگ مغــزی اســت و درهرصــورت فــوت مــی کنــد؛ 
مــا تکنســین هــا بایــد ایــن دلگرمــی را بــه خودمــان 
بدهیــم کــه حتــی اگــر مصــدوم را بــا مــرگ مغــزی هم 
ــم شــد. ــر خواهی ــا 7 نف ــات 5 ت ــث نج ــم باع برگردانی

از   1355 متولــد  خالــدی  مجتبــی 
ســال ها   کــه  اســت  موفقــی  تکنســین های 
اورژانــس  در  کاری  مختلــف  پســت های  در 
تهــران و ســپس اورژانــس کشــور کارنامــه ای 
در  وی  اســت.  داده  ارائــه  خــود  از  موفــق 
حــال حاضــر دانشــجوی کارشناســی ارشــد 
پدافنــد غیرعامــل در نظــام ســالمت اســت. 
آزمــون  در  شــرکت  بــا   1380 ســال  در  او 
اورژانــس  اســتخدام  بــه  اســتخدامی رســما 
ــس  ــین اورژان ــوان تکنس ــد و به عن ــران درآم ته
به واســطه  او  شــد.  کار  بــه  مشــغول  تهــران 
ــا  ــی ب ــت کتاب ــوزش داش ــه آم ــه ب ــه ای ک عالق
را  پرســتاری«  بالینــی  »مهارت هــای  عنــوان 
بــا همــکاری دوســتانش بــه چــاپ رســاند. 
ــه  ــروع ب ــال 1383 ش ــد از س ــد بع وی می گوی
تعلیــم تکنســین هایی کــه بــرای اولیــن بــار 
کــرده  شــوند  اورژانــس  وارد  می خواســتند 
و شــرایط و نحــوه کار و آموزش هــای الزم در 
ــا داده  ــه آن ه ــکی را ب ــای پزش ــه فوریت ه زمین

اســت.
ــناس  ــوان کارش ــال 85 به عن ــدی در س خال
کشــور  اورژانــس   EOC واحــد  در  حــوادث 
 88 ســال  در  و  می شــود  کار  بــه  مشــغول 
واگــذار  او  بــه   EOC سرپرســتی  مســئولیت 
می گــردد کــه بــه گفتــه خــودش در ایــن واحــد 
خاطــرات تلــخ و شــیرین زیــادی را تجربــه کــرده  
ــول  ــادی و معم ــرایط ع ــر او در ش ــت. ازنظ اس
همــه بــه وظایــف خــود واقــف و در حــال انجــام 
امــا در زمــان بحــران شــرایطی  آن هســتند 
ــی آن  ــه پیش بین ــود ک ــاد می ش ــادی ایج غیرع
عمــاًل غیرممکــن اســت، بــرای همیــن پروتــکل 
مشــخصی بــرای آن وجــود نــدارد و به ناچــار بــه 
دلیــل اتفاقاتــی کــه می افتــد دچــار ســردرگمی 
می شــوند کــه در ایــن مواقــع واحــد EOC ایــن 
ــادی  ــرایط غیرع ــد ش ــه بتوان ــرد را دارد ک کارک
ــاد  ــت ح ــه وضعی ــل از اینک ــد و قب ــش کن را پای

ــرد. ــه را بگی ــرفت حادث ــوی پیش ــود جل ش
ــرح  ــه ش ــان ب ــا ایش ــا ب ــوی  م ــه گفتگ  ادام

ــت: ــل اس ذی
کــه  کالمــی  نخســتین  پنــج:  یک یــک 
در مــورد  واحــد  EOC  الزم اســت  بگوییــد 

؟ چیســت
ــران  ــات و بح ــت عملی ــز هدای ــدی: مرک خال
تشــکیل    84 ســال  از  بهداشــت  وزارت  در 
شــد. ایــن مرکــز بــا توجــه بــه اینکــه قابــل 
پیــش  اورژانــس  در  اطالعــات  اســتنادترین 
ــس  ــه در اورژان ــت بالفاصل ــتانی را داش بیمارس
ــدا  ــه ابت ــدف ک ــن ه ــا ای ــرد. ب ــد ک ــور رش کش
بیمارســتانی  پیــش  اورژانس هــای  اخبــار 
دیگــر  ســپس  و  بیمارســتانی  اخبــار  بعــد  و 
شــود.  وارد  بهداشــت  وزارت  ســاختارهای 
همیشــه حــوادث مســیر خودشــان را می رونــد 
ــه  ــری را از پای ــدام مؤث ــم اق ــا نتوانی ــاید م و ش
ــوی  ــم جل ــل می توانی ــا حداق ــم ام ــام دهی انج

پیشــرفت حادثــه را بگیریــم.
ــام )ره( در  ــال ام ــم ارتح ــزاری مراس  در برگ
تهــران و مراســم اربعیــن حســینی در مرزهــای 
هرســاله  بهداشــت  وزارت  کشــور،  خروجــی 
ــود و  ــه خ ــای زیرمجموع ــکاری واحده ــا هم ب
مدیریــت مرکــز EOC توانســته یــک تجربــه 

به جــای  ســالمت  حــوزه  در  خــود  از  موفــق 
بگــذارد. در مســتنداتی کــه بعــد از اربعیــن 
ــن  ــود دارد، کمتری ــر وج ــازمان های دیگ در س
مشــکالتی کــه در اربعیــن وجــود دارد، مربــوط 

ــت. ــالمت اس ــوزه س ــه ح ب
واحــد  ایــن  کــه  دیده ایــم  زمــان  به مــرور 
جــزء بهتریــن واحدهــای مراکــز حــوادث کشــور 
اســت چــون اورژانس هــای پیــش بیمارســتانی 
ــای  ــه واحده ــه بقی ــد ک ــت دارن ــد خصوصی چن
حــوزه ســالمت عمومــا ندارنــد؛ ایــن ویژگی هــا 
شــامل پراکندگــی واحدهــای اورژانــس 115 
ــا و در  ــه در همه ج ــت ک ــودن آن هاس ــیار ب و س
تمــام ســاعات شــبانه روز آمــاده خدمت رســانی 
ــط  ــوادث مرتب ــل ح ــن دلی ــه همی ــتند؛ و ب هس
بــا حــوزه ســالمت در هــر جــای کشــور کــه 
اتفــاق بیفتــد وزارت بهداشــت در کمتــر از ســه 
ــات الزم  ــد و اقدام ــدا می کن ــالع پی ــاعت اط س

را انجــام می دهــد.
یــک یــک پنــج: در مــورد اقدامــات 

ــد. ــد EOC بگوئی ــان در واح خودت
واحــد  ایــن  در  مــا  خالــدی: 
می کنیــم.  کار  تیمــی  به صــورت 
انجــام  کــه  اقداماتــی  ازجملــه 
داده ایــم اینکــه: همــه نیروهــای 
مــورد  در  یکســان  آمــوزش  مــا 
نحــوه برخــورد بــا بالیــا داشــته اند 
برخــورد  نحــوه  الگوریتــم  بــه  و 
مســلط  بالیــا  بــا  یکســان 
هرکــدام  به طوری کــه  هســتند 
مرکــز  ایــن  کارشناســان  از 

کاری اش  ســاعت  در  اگــر 
تجربــه  را  زمین لــرزه ای 

ــدارد کــه  ــد امــکان ن کن
زمینــه  ایــن  در 

کافــی  تبحــر 
شــته  ا ند

 . شــد با

همچنیــن 
ی  بچــه ا کتا

عملکــرد  مــورد  در 
طراحــی    EOC

علــوم  ودراختیاردانشــگاه های 
پزشــکی قــرار داده شده اســت.

 EOC واحــد  پنــج:  یک یــک 
ــورهای  ــا کش ــه ب ــران در مقایس ای
وضعیتــی  چــه  در  پیشــرفته 

اســت؟

ــدی:  از لحــاظ ســاختاری  خال

ــا  ــی ب ــاوت چندان ــی تف ــردی و ارتباط و عملک
کشــورهای پیشــرفته نداریــم فقــط درزمینــه 
بــا  دیتــا  مدیریــت  و  دیتــا  زیرســاخت های 
کشــورهای پیشــرفته تفــاوت داریــم. اگــر روزی 
برســد کــه هــر بیمــاری در هــر نقطه از کشــور به 
هــر واحــد درمانــی کــه مراجعــه کــرد اطالعــات 
ــه  ــه ب ــود به طوری ک ــال ش ــع آوری و ارس او جم
تمــام اطالعــات حــوزه ســالمت احاطــه داشــته 
باشــیم و در اختیــار واحــد EOC قــرار گیــرد 
و  خدمات رســانی  می توانیــم  بهتــر  مطمئنــًا 

ــیم. ــته باش ــت داش فعالی
یک یــک پنــج: در مــورد EMS در ارتبــاط بــا 

واحــد EOC نظــر شــما چیســت؟
خالــدی: EMS یکــی از بازوهــای اصلــی 
در  متأســفانه  می آیــد.  شــمار  بــه   EOC
و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  از  بســیاری 
حتــی کارکنــان مراکــز بهداشــتی-درمانی 
 EOC ایــن تفکــر وجــود دارد کــه
 EMS ــه ــته ب ــز وابس ــک مرک ی
ــال  ــه اص ــت. درحالی ک اس
ایــن  و  نیســت  این طــور 
مرکــز اختیاراتــش در حــد 

باالتریــن 
ــر  ــئول در ه ــام مس مق
ســازمان اســت. حــال بــه 
جهــت اینکــه الزم اســت 

بازویــی وجــود داشــته باشــد کــه 
 اطالعــات آنــی و فــوری را در اختیــار رئیــس 
 EMS دانشــگاه قــرار دهــد ایــن مرکــز را در

تعریــف کرده انــد.
یک یــک پنــج: نظــر شــما در مــورد ســازمان 
آن  آمــدن  وجــود  بــه  ضــرورت  و  اورژانــس 

چیســت؟
خالــدی: ضــرورت وجــود ســازمان اورژانــس 
ــا  ــد ب ــرا می توان ــود؛ زی ــاس می ش ــاًل احس کام
ــه یکســانی  برقــراری ارتباط هــای مســتقیم روی

در مدیریــت کشــوری اورژانــس ایجــاد کنــد.
ســابقه  بــه  توجــه  بــا  پنــج:  یک یــک 
اســتودیو  برنامــه  در  شــما  مجری گــری 
برنامــه  ایــن  اورژانــس کشــور، در خصــوص 

دهیــد. توضیــح  مــا  خواننــدگان  بــرای 
خالــدی: بــا توجــه بــه اینکــه 25 درصــد 
ــی  ــوادث ترافیک ــه ح ــوط ب ــوادث کشــور مرب ح
ــوزش  ــق آم ــم از طری ــوادث ه ــن ح ــت و ای اس
ایــن   93 ســال  در  اســت  قابل پیشــگیری 
تلویزیــون  از طریــق  کــه  ایجــاد شــد  تفکــر 
به عنــوان رســانه ملــی جهــت ارتقــاء آگاهــی و 
ســطح دانــش جامعــه، برنامــه ای قــوی تولیــد 
ــب  ــه در قال ــن برنام ــوروز 94 ای ــه در ن ــود ک ش
اســتودیو اورژانــس کشــور بــه روی آنتــن رفــت. 
در ایــن برنامــه میهمانــان متنوعــی از شــهرهای 
مختلــف را جهــت حضــور در برنامــه دعــوت 
کردیــم کــه بــه دلیــل مؤثــر بــودن آن در کاهــش 
ــن برنامــه در ســال های  ترافیــک و تصــادف، ای
ــه شــکل های دیگــری ادامــه یافــت  آتــی نیــز ب

ــد. ــی از آب درآم ــه موفق و برنام
یک یک پنج: و صحبت پایانی شما؟

خالــدی: بــا توجــه بــه ســابقه کار قبلــی ام در 
ــه در  ــنهاد دارم، اینک ــک پیش ــس 115 ی اورژان
اورژانــس پیــش بیمارســتانی کســی کــه بــا ایــن 
مرکــز تمــاس می گیــرد واقعــًا مســتأصل اســت 
ــن واحــد اســت؛  ــه ای و بعــد از خــدا امیــدش ب
ــز  ــد چی ــه چن ــور را ب ــت کش ــن الزم اس بنابرای
ــا را  ــواع آمبوالنس ه ــداد و ان ــم؛ تع ــز کنی مجه
متناســب بــا شــرایط و اقلیــم کشــور و جمعیــت 
آمــوزش  کنیــم.  برنامه ریــزی  آن  در  ســاکن 
کارکنــان اورژانــس پیــش بیمارســتانی بایــد 
کامــل و جامــع باشــد کــه بتواننــد ماننــد یــک 
ــه  ــد و ب ــداوا کن ــار او را م ــه بیم ــک در خان پزش
ــی تکنســین ها  ــارات قانون ــزان اختی همیــن می

ــم. ــش دهی را افزای
EOC بــا توجــه بــه اینکــه  امــا در مــورد 
ــت  ــغول خدم ــد مش ــن واح ــت در ای سال هاس
ــزی در  ــک مرک ــت ی ــرم الزم اس ــه نظ ــتم ب هس
ارائــه  شــاخص های  شــبانه روز،  ســاعت   24
ــا  ــد ت ــش کن ــالمت را پای ــوزه س ــات در ح خدم
در صــورت بــروز اتفــاق زودتــر وارد عمــل شــده 
ــن  ــد؛ همچنی ــر کن ــیه ای را کمت ــاد حاش و ابع
ــگاه های  ــرم دانش ــای محت ــش دارم روس خواه
 EOC علــوم پزشــکی تمرکــز ویــژه ای بــر واحــد
ــوان  ــط به عن ــز فق ــن مرک ــا ای ــند ت ــته باش داش
واحــدی در کنــار اورژانــس شــناخته نشــود 
ارائــه  مانیتورینــگ  مرکــز  به عنــوان  بلکــه 
بهداشــت  از  اعــم  حــوزه ســالمت  خدمــات 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  در  درمــان  و 

شــناخته شــود.

مرد همیشه بحرانی اورژانس!
مجتبی خالدی از تجربه هایش در EOC می گوید

گفتگو با مرد شماره یک مرکز EOC وزارت بهداشت

در روایــت هســت کــه کســی کــه بــر ســر بیمــار مــی رود، مثــل کســی اســت کــه در رحمــت الهــی غوطــه ور می شــود. ممکــن اســت بعضــی تعجــب 
کننــد کــه مگــر بــر ســر بیمــار رفتــن چــه خصوصیتــی دارد. خــود شــما کــه نیــاز بیمــار و تأثیــر کار خودتــان را می دانیــد، می فهمیــد کــه چــرا چنیــن 

پــاداش بزرگــی بــرای بیمــاردار و پرســتار گذاشــته شــده اســت، چــون تأثیــر آن تأثیــر غیرقابــل محاســبه و برتــر از محاســبات معمولــی اســت.
ــم:  ــا می خوانی ــد. در دعاه ــما می دهی ــه را ش ــن روحی ــت، ای ــر اس ــر و مؤثرت ــیار حیات بخش ت ــی از دادن داروی او بس ــض گاه ــه مری ــه دادن ب روحی
»اللهــم انــی اســألك موجبــات رحمتــك »؛ بایــد التمــاس کــرد پیــش خــدا تــا موجبــات رحمــت را بــه مــا بدهــد، ایــن کار، برتریــن موجبــات رحمــت 

اســت، کــه خیلــی بــاارزش اســت.

سخن رهبری

سرمقاله

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

احیای مصدومان ضربه مغزی، پایانی برای چندین آغاز
گزارشی از آمارهای قابل توجه در احیای  مصدومین مرگ مغزی توسط مرکز اورژانس یاسوج
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عملکــرد  بهتریــن  اول  رتبــه  لرســتان 
کــرد دریافــت  را  کشــور  هوایــی  اورژانــس 

عمــر  کــه  اســت  خدماتــی  جملــه  از  هوایــی  اورژانــس 
چندانــی در مجموعــه اورژانــس کشــور نــدارد؛ و بــا مشــکالت 
بودجــه  نداشــتن  جملــه  از  فراوانــی  محدودیت هایــی  و 
ــدودی از  ــز مح ــتفاده مراک ــع اس ــرد و بالطب ــن بالگ ــرای تأمی ب
ــه  ــا توج ــت؛ و ب ــوده و هس ــه رو ب ــره روب ــی و غی ــس هوای اورژان
ــد داشــته باشــد؛  ــه خدمــات خــوب و گســتره ای کــه می توان ب
بــا چالش هــای زیــادی روبه روســت تــا آنجــا کــه حتــی در 
مقطعــی از زمــان رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــی  ــا از حــذف احتمال ــری نی ــر امیــن صاب پزشــکی کشــور دکت

اورژانس هــای هــوای خبــر داد.
ــوادث  ــت ح ــز مدیری ــا 17 مرک ــران تنه ــور ای ــروزه در کش ام
از اورژانــس هوایــی اســتفاده می کننــد؛ کــه تمامــی آن هــا 
از  عمدتــا  و  هســتند  روبــه رو  فراوانــی  محدودیت هــای  بــا 
بالگردهــای عاریتــی ارتــش و هالل احمــر اســتفاده می کننــد. 
مرکــز اورژانــس لرســتان از جملــه مراکــز دارای پایــگاه اورژانــس 
ــا وجــود تمــام مشــکالت و  ــی اســت؛ و در ســال 1393 ب هوای
محدودیت هــا بــرای کمــک بــه مصدومــان در نقــاط دور از 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــدازی ش ــتان راه ان ــذر اس ــخت گ ــترس و س دس
مشــکالتی کــه بــرای تهیــه بالگــرد وجــود داشــت، بالگــرد 
کار کردنــد.  بــه  و شــروع  گرفتــه  عاریــه  بــه  را  هالل احمــر 
اورژانــس هوایــی لرســتان از بــدو راه انــدازی تاکنــون 393 
پــرواز و عملیــات امــدادی انجــام داده اســت؛ و موفــق بــه 
ــخت  ــروم و س ــق مح ــاکنین مناط ــر از س ــان 632 نف ــات ج نج
گــذر کوهســتانی شــده اند کــه در ایــن بیــن نجــات جــان 
مــادران بــاردار در مناطــق ســخت گــذر از مــرگ حتمــی قابــل 

ــت.  ــه اس توج
ــنبه  ــخ چهارش ــتان در تاری ــکی لرس ــای پزش ــز فوریت ه مرک
30 تیرمــاه 95 توســط ریاســت اورژانــس کشــور، دکتــر امیــن 
صابــری نیــا، به عنــوان واحــد برتــر درزمینــه عملکــرد اورژانــس 
هوایــی در کل کشــور برگزیــده شــد. حســینعلی رفایــی رئیــس 
مرکــز فوریت هــای پزشــکي لرســتان از کســب عنــوان »بهتریــن 
 17 بیــن  در  لرســتان  هوایــي  اورژانــس  توســط  عملکــرد« 
ــي  ــس هوای ــت: اورژان ــر داد و گف ــور خب ــي کش ــس هوای اورژان
لرســتان در برنامــه امــداد ســالمت نــوروزي امســال در فرودیــن 
ــرواز در روز،  ــداد پ ــط تع ــدم متوس ــا 74ص ــاري ب ــال ج ــاه س م
عنــوان بهتریــن عملکــرد را در مقایســه بــا 17 اورژانــس هوایــي 
کشــور کســب کــرد و بــه همیــن منظــور نیــز مــورد تقدیــر رئیــس 

محتــرم اورژانــس کشــور قــرار گرفــت. 
رفایــی افــزود: متوســط تعــداد پــرواز درســطح کشــور، 
ــي  ــس هوای ــه اورژان ــوده ک ــدم ب ــاه 95، 27ص ــن م در فروردی
لرســتان بــا متوســط پرواز74صــدم  در روز  توانســته در مقایســه 
ــه خــود  ــا 17 اورژانــس هوایــي کشــور، بهتریــن عملکــرد را ب ب
ــن  ــر امی ــر دکت ــورد تقدی ــرد م ــن عملک ــد و ای ــاص ده اختص

ــت. ــرار گرف ــور ق ــس کش ــس اورژان ــا رئی ــري نی صاب
مرکــز  عمومــی  روابــط  مدیــر  پــور  فتحــی  محمدرضــا 
فوریت هــای پزشــکي اســتان لرســتان در خصــوص چگونگــی 
ــت:  ــی گف ــس هوای ــن اورژان ــوان برتری ــتان به عن ــاب لرس انتخ
ــر 10  ــور 5 و حداکث ــی کش ــس هوای ــرواز در اورژان ــن پ میانگی
ــرواز  ــدود 40 پ ــار در ح ــن آم ــتان ای ــا در لرس ــت؛ ام ــرواز هس پ
ــودن  ــذر ب ــخت گ ــه و س ــای منطق ــر جغرافی ــه خاط ــت؛ و ب اس
اکثــر مناطــق، مــا ســخت ترین عملیــات هــای هوایــی را انجــام 
ــه برخــی از مشــکالت اشــاره نمــوده  ــور ب می دهیــم. فتحــی پ
و گفــت: در مأموریت هــا بــه دلیــل وجــود کوه هــای مرتفــع 
ارتفــاع بالگــرد زیــاد اســت و ایــن کار مــا را ســخت تر می کنــد. 
وی در ادامــه بــه بیــان اینکــه تنهــا بالگــرد مــورد اســتفاده 
ــر  ــرد: اگ ــوان ک ــت عن ــتان اس ــر اس ــه هالل احم ــق ب ــا متعل م
ــگاه  ــود و پای ــص داده ش ــن کار تخصی ــه ای ــتری ب ــه بیش بودج
ــر و  ــی بهت ــود خیل ــاخته ش ــی س ــیانه اختصاص ــرد و آش و بالگ

ــتابیم. ــهریانمان بش ــاری همش ــه ی ــم ب ــر می توانی مؤثرت

تعریــف  ابتدایی تریــن  و  ســاده ترین  اگــر   
ترجمــه را تغییــر متنــی از زبانــی بــه زبانــی دیگر 
بدانیــم، مترجــم کســی اســت کــه بتوانــد ایــن 
کار تغییــر زبانــی را انجــام دهــد. در برگردانــدن 
نوشــته یــا گفتــاری از زبــان مبــدأ بــه زبــان 
مقصــد، گاهــی مترجــم الزم می بینــد افزایــش 
لحــاظ  معنــی  و  صــورت  در  را  کاهشــی  یــا 
نمایــد کــه میــزان آن بــه تفــاوت ســاختاری 
بــرای ترجمــه هــر  زبــان برمی گــردد.  آن دو 
متــن الزم اســت مترجــم از آگاهــی نظــری 
و تجربــه ی عملــی برخــوردار باشــد؛ ضمــن 
تســلط بــر زبــان مبــدأ و زبــان مقصــد تفاوت هــا 
ــر اصــول،  ــد. ب ــان را بدان و اختالفــات هــر دو زب
اشــراف  ترجمــه  و دســتورالعمل های  قواعــد 
داشــته باشــد. مفهــوم و محتــوای متــن اصلــی 
ــا  ــد؛ ب ــی درک کن ــه خوب ــنده را ب ــد نویس و قص
بهره گیــری از خالقیــت زبانــی و بــا انتخــاب 
مناســب کلمــات؛ تاثیــر زبــان خاص و متناســب 
متــن زبــان اصلــی را بــه ترجمــه ی زبــان فارســی 
و  دقیــق  را  فارســی  زبــان  واژگان  ببخشــد؛ 
درســت گزینــش کنــد تــا بــرای انتقــال درســت 

رایج تریــن  و  نزدیک تریــن  معنــا،  رســای  و 
معــادل را انتخــاب کــرده باشــد. بــا داشــتن ایــن 
ــح،  ــه وی صحی ــی رود ترجم ــد م ــا، امی ویژگی ه

دقیــق، روان و ســلیس پدیــدار گــردد.
از آنجایــی کــه کتــاب یــا کتاب هــای آمــوزش 
ــکی  ــون پزش ــه مت ــه ی ترجم ــه در زمین ترجم
به نــدرت پیــدا می شــوند و یــا اصــال یافــت 
نمی شــوند، مؤلفیــن کتــاب حاضــر در پــی آن 
ــه در  ــه ک ــن درس نام ــف ای ــا تألی ــا ب ــد ت بوده ان
نــوع خــود کم نظیــر و بــه جــرأت می تــوان 
و  قواعــد  اصــول،  اســت،  بی نظیــر  گفــت 
ــکی را  ــون پزش ــه مت ــه ی ترجم ــای پای راهکاره
ــه  ــد ب ــکی عالقه من ــه ی پزش ــار جامع در اختی
کار ترجمــه قــرار داده و خــأ ناشــی از کمبــود 
ــد. ــع نمای ــا را مرتف ــه کتاب ه ــود این گون ــا نب ی
فصــل  هفــت  دربردارنــده  کتــاب  ایــن 
می باشــد و بخــش اعظــم نــکات آموزشــی آن 
همــراه بــا تمریناتــی بــرای ترجمــه و واژه نامــه و 
ــورت  ــه به ص ــد ک ــات می باش ــخ نامه تمرین پاس

اســت.  تعلیــم  قابــل  کالســی  یــا  و  انفــرادی 
ــه  ــود را ب ــالش خ ــترین ت ــد بیش ــان هرچن مؤلف

ــوزش  ــره را در آم ــترین به ــا بیش ــته اند ت کار بس
عالقه منــدان  بــه  پزشــکی  متــون  ترجمــه ی 
برســانند،  ولــی ترجمه هــای ارائه شــده در ایــن 

کتــاب را 

  

صرفــا پیشــنهادی دانســته و معتقدند تفــاوت در 
درک و ســالیق و خالقیت هــای زبانــی بــدون شــک 
ــبت  ــی را نس ــای متفاوت ــه ترجمه ه ــه ی عرض زمین

بــه ترجمــه جلدهــای کتــاب همــوار خواهــد کــرد.
ــاعی  ــد از مس ــرض می دانن ــود ف ــر خ ــان ب مؤلف
ــاب  ــر جن ــه نگ ــر جامع ــئول نش ــمند مدیرمس ارزش
ــان  ــالش و دلسوزش ــکاران پرت ــی و هم ــای زینعل آق
به ویــژه ســرکار خانــم تفرشــی در چــاپ و نشــر ایــن 
اثــر تشــکر و قدردانــی نمــوده و عافیــت و بهــروزی را 
بــرای ایشــان از خداونــد مســألت نمایــد. مؤلفــان از 
نقــد، پیشــنهاد و نظــرات همــکاران عزیــز اســتقبال 
نمــوده و دســت یاری گــر آنــان را بــه گرمــی خواهنــد 

فشــرد. ابوالقاســم آونــد- دکتــر علیرضــا عســکری
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــت: الزم ب ــی نوش پ
کتــاب توســط اعضــای هیئــت علمــی علــوم 
پزشــکی فســا چاپ و منتشــر شــده اســت.عالقه 
منــدان مــی تواننــد جهــت تهیــه ایــن کتــاب بــا 
دبیرخانــه نشــریه یــک یــک پنــج تمــاس حاصــل 
ــریه در  ــی نش ــای ارتباط ــل ه ــه پ ــد. کلی نماین

ــت. ــود اس ــر موج ــه آخ صفح

آموختــن علــم ضرورتــی اســت کــه ارتباطــی بــا شــغل و جنــس و ســن نــدارد. آیــات و روایــات بیشــماری در ســتایش جوینــدگان و طالبــان علــم آمــده 
اســت؛ تــا جایــی کــه کشــته شــدن در راه علــم در ردیــف شــهادت در راه خداونــد قــرار داده شــده اســت. جنــاب آقــای ظهــراب چمــن آرا کارشــناس ســتاد 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد یکــی از کســانی اســت کــه بــا وجــود مشــغله های فــراوان کاری موفــق بــه 
کســب ســهمیه اســتعدادهای درخشــان جهــت ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد شــده اند. مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و نشــریه یــک یــک پنــج بــه نمایندگــی از خانــواده اورژانــس بــه ایشــان تبریــک مــی گوینــد؛ و ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای 

ایشــان امیدواریــم در آینــده بیشــتر شــاهد این گونــه موفقیــت هــا باشــیم.

...ادامه از صفحه 1

بــه  هــم  را  پزشــکی  فوریت هــای  بلکــه 
مخاطبــان آمــوزش می دهــد. اورژانــس ماهیــت 
پرحادثــه ای دارد و مــردم در شــرایط حــاد بــه آن 
نیــاز پیــدا می کننــد. حــال بایــد از خودمــان 
ــاد  ــرایط ح ــاز ش ــزی زمینه س ــه چی ــیم چ بپرس
ســهل انگاری  دلیــل  بــه  طبیعتــا  می شــود؟ 
مــردم شــرایط حــاد پیــش می آیــد و درواقــع 
اورژانــس بــه دلیــل عــدم آمــوزش کافــی مــردم، 
از بخش هــای پرمشــغله اســت؛ و حقیقتــا بــا 
ــا  ایــن حجــم بــاالی کار و تعــداد کــم کارکنــان ب
شــاهکار تمــام، مجموعــه را مدیریــت می کننــد 
اداره  باالیــی  بســیار  ســطح  در  سیســتم  و 
می شــود کــه در حــد یــک معجــزه اســت. مــورد 
بعــد اینکــه؛ معمــوال دیــد صحیحــی نســبت 
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــه وج ــین ها در جامع ــه تکنس ب
افــراد صاحــب علــم را بیشــتر راننــده آمبوالنــس 
افــراد  اســت  الزم  درحالی کــه  می داننــد! 
ــیار  ــات بس ــر اطالع ــس ازنظ ــغول در اورژان مش
بــه روز باشــند زیــرا بنــا بــه شــرایط کاری مجبورند 
و  کننــد  تصمیم گیــری  ثانیــه  از  کســری  در 
حتــی تأثیــر کارشــان بیشــتر از یــک پزشــک 
بیمــار  بالیــن  بــر  لحظاتــی  در  چــون  اســت 
ــد از  ــواده اش بع ــه او و خان ــوند ک ــر می ش حاض
ــع  ــت. درواق ــه آن هاس ــان ب ــام امیدش ــدا تم خ
ــی از  ــتند؛ و یک ــش هس ــان هایی حیات بخ انس
ــتن  ــریال، شکس ــن س ــاخت ای ــا از س ــداف م اه
ــا  ــود ت ــه ب ــر جامع ــم ب ــتباه حاک ــگاه اش ــن ن ای
تکنســین ها جایــگاه واقعــی خــود را در اجتمــاع 
ــا  ــریال ب ــن س ــت، ای ــن جه ــه همی ــد؛ و ب بیابن

محوریــت تکنســین ها پیــش رفــت.
بــرای  پنــج: تحقیقــات شــما  یــک  یــک   
بــود؟ بــه چــه شــکل  ایــن ســریال  ســاخت 
ــه  ــه مطالع ــاه ب ــج م ــدا پن ــده ابت ــاد: بن ارش
تئوریــک در حــوزه اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
ــه  ــغول مطالع ــاه مش ــج م ــپس پن ــم و س پرداخت
مأموریــت  بــار  چندیــن  کــه  شــدم  میدانــی 
ــه کــردم؛ هنرپیشــه ها  ــی و زمینــی را تجرب هوای
ــه  ــین های باتجرب ــا تکنس ــوزش، ب ــرای آم ــز ب نی
اورژانــس بــه مــدت دو هفتــه مأموریت هــای 

کاری را تجربــه کردنــد.
و  بازیگــر  انتخــاب  در  پنــج:  یــک  یــک 
ــه  ــما چ ــاب ش ــای انتخ ــروری مالک ه قهرمان پ

بــود؟
ارشــاد: بعــد از کامــل شــدن ســناریو بــا 
تحقیقــات میدانــی، انتخــاب بازیگــر در اولویــت 
ــور  ــد مح ــه دارای چن ــت ک ــرار گرف ــا ق کاری م
بــود؛ ابتــدا اینکــه هــر ســناریویی یــک قهرمــان 
ــان  ــن ضدقهرم ــه ای ــان ک ــک ضدقهرم دارد و ی
شــرایط  یــا  و  طبیعــت  یــا  انســان  می توانــد 
و  قهرمــان  میــان  کــه چلنــج  باشــد  زندگــی 
ضدقهرمــان، هســته اصلــی درام و آن جذابیتــی 
وجــود  بــه  را  اســت  آن  پــی  در  بیننــده  کــه 
مــی آورد. در داســتان بــه یــک پیــر خردمنــد 
بتوانــد  بزرگ تــر کــه  و  به عنــوان پیشکســوت 
بــا توجــه بــه اســترس هایی کــه در حیــن کار 

ــین  ــه »حس ــتیم ک ــاز داش ــد نی ــود می آی ــه وج ب
ــب  ــه، مناس ــود خیم ــوان عم ــوب« را به عن محج

ــم. دیدی
بــه  تکنســین ها  شــخصیت پردازی  در 
ــد، از  ــه ش ــخصیتی توج ــف ش ــای مختل تیپ ه
تکنســین شــوخ و بامــزه گرفتــه تــا فــرد درون گــرا 
و از فــرد اکتیــو گرفتــه تــا شــخصیتی بــاکالس! 
به عنــوان  را  رئیســی«  »نیمــا  همیــن  بــرای 
ــدرش را  ــل پ ــد هت ــه می توان ــول داری ک ــه پ بچ

مدیریــت کنــد امــا ترجیــح داده در اورژانــس 
ــران  ــد و »کام ــان ها باش ــان انس ــش ج نجات بخ
را  کــه   شــیطنت های خــاص خــود  تفتــی« 
ــه  ــه اضاف ــک قص ــه نم ــا ب ــم ت ــف کردی دارد تعری
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــم ب ــر ه ــای دیگ ــد، نقش ه کن
ســناریو تعریــف شــدند. در ایــن ســریال زندگــی 
خصوصــی تکنســین ها هــم موردتوجــه قــرار 
به نوعــی  آن هــا هــم  گرفــت چــون خانــواده 
بــا مســائل کاری شــان درگیــر می شــوند و بــه 

ــد  ــه دارن ــاعته ای ک ــای 24 س ــل مأموریت ه دلی
حقیقتــا شــرایط زندگی شــان بــه نســبت دشــوار 
ــای  ــم از بخش ه ــعی کردی ــن س ــت. همچنی اس
ــام  ــز پی ــپچ و مرک ــی دیس ــس یعن ــف اورژان مختل

ــویم. ــل نش و... غاف
مشــکالت  و  ســختی ها  از  پنــج:  یک یــک 

ــد. ــریال بگویی ــن س ــاخت ای س
میدانــی  کار  یــک  اورژانــس  کار  ارشــاد: 
اســت؛  غیرقابل پیش بینــی  محیطــی  در  و 
در ســاخت ایــن فیلــم مــا مجبــور بودیــم بــا 
و  تصــادف  صحنــه  زیــر  اورژانــس  بچه هــای 
ســاخت  باشــیم.  و...  آتش ســوزی  و  انفجــار 
ســریال بــا محوریــت کار اورژانــس عــالوه بــر 
ســختی هایی کــه دارد ضمنــا هزینه بــر هــم 
هســت. مــا در ســاخت ســریال به شــدت دچــار 
مشــکل مالــی بودیــم و به ســختی توانســتیم 
ببریــم. چــون  پایــان  بــه  را  ســاخت ســریال 
تلویزیــون بــا کمبــود بودجــه مواجــه شــده بــود، 
و وزارت بهداشــت هــم تــا حــدودی حمایــت 
می خواســتیم  حتــی  مــا  می کــرد.  مالــی 
فصل هــای بعــدی ســریال را بســازیم امــا چــون 
وزارت بهداشــت دچــار تغییــر مدیریــت و به تبــع 
ــر  ــدیم. از دیگ ــق نش ــد موف ــت ش ــر سیاس تغیی
مشــکالت کار ایــن بــود کــه بیمارســتان ها بــا مــا 
همــکاری نمی کردنــد. حتــی کدهــای اورژانــس 
کــه در فیلــم ردوبــدل می شــد عــده ای مخالفــت 
ــدارد و الزم  ــرادی ن ــم ای ــا گفتی ــا م ــد ام می کردن
اســت مــردم بــا فضــای کاری 115 آشــنا شــوند. 
رئیســی«  »نیمــا  مثــال  بازیگــران  اینکــه  یــا 
را  تکنســین ها  مهــارت  تفتــی«  »کامــران  و 
ــی را  ــاله تمهیدات ــن مس ــرای ای ــه ب ــتند، ک نداش
بــه کاربردیــم و دو تکنســین مجــرب را بــه امانــت 
گرفتیــم کــه در حیــن کار مــا حاضــر می شــدند 
و در فیلــم دســت ها وقتــی کار می کننــد دســت 
تکنسین هاســت امــا بــا چهره هــای »نیمــا« و 
»کامــران« نمایــش داده می شــود کــه بــا مونتــاژ 
ایــن کار را انجــام دادیــم؛ کــه البتــه در اینجا الزم 
ــران  ــره بازیگ ــراب در چه ــترس و اضط ــود اس ب
نمایــش داده شــود بــرای همیــن کار بــا ســختی 
ــًا 400 مأموریــت تعریــف  پیــش می رفــت. تقریب
کردیــم کــه از میــان آن هــا 20 مــورد را انتخــاب 
کردیــم و ســناریو فیلــم تعریــف شــد. گرچــه 
ســاخت ایــن فیلــم بــا ســختی های فراوانــی 
همــراه بــود امــا چــون تصمیــم گرفتــه بــودم 
کار خداپســندانه ای داشــته باشــم بــرای مــن 

ــود. ــیرین ب ش
ــا  ــی ب ــر صحبت ــان اگ ــج: در پای ــک پن ــک ی ی

ــد. ــد بفرمایی ــور داری ــس کش ــواده اورژان خان
ــد رد  ــه می توان ــرهایی ک ــی از قش ــاد: یک ارش
ــذارد  ــه بگ ــن جامع ــر ذه ــود ب ــی از خ ــای خوب پ
شــما خدمــت گــذاران خالــص هســتید و حقیقتًا 
ــه شــما کــه باشــهامت و شــجاعت، جــان را در  ب
ــان  ــات ج ــی نج ــته و در پ ــالص گذاش ــق اخ طب
ــا  ــورم و مطمئن ــه می خ ــتید غبط ــان ها هس انس
پــاداش تــان از جانــب خداســت و خیروبرکــت آن 

ــد. ــد دی ــان خواهی را در زندگی ت

پیشکشی برای جامعه اورژانس پیش بیمارستانی

معرفی کتاب
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دکتــر اطمینانــی قائم مقــام معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم 
ــت  ــن دوران خدم ــه بهتری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــکی اصفه پزش
ــه  ــه ای ک ــت: روی ــرده ام گف ــپری ک ــس 115 س ــود را در اورژان خ
وزارت بهداشــت طــی ســال های گذشــته در همــراه کــردن 
مجموعــه اورژانــس بیمارســتانی و پیــش بیمارســتانی دنبــال 
کــرده بســیار موردپســند اســت زیــرا کــه هیــچ گاه نمی شــود ایــن 

ــرد. ــدا ک ــم ج ــه را از ه دو مجموع
 35 اطمینانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان اصفهــان 
غیــر  و  آموزشــی  بیمارســتان های  شــامل  کــه  بیمارســتان 
آموزشــی هســتند اظهــار داشــت: در ســال 94 بــا توجــه بــه 
پنــج  جــزء  بیمارســتانی  اورژانس هــای  بهینه ســازی  اینکــه 
ــوده  ــان ب ــت و درم ــان وزارت بهداش ــت درم ــی معاون ــرح مل ط
ــی در افزایــش تخــت اورژانس هــای  اســت مــا رشــد بســیار خوب
بیمارســتانی را شــاهد بودیــم. درحالی کــه نزدیــک بــه شــش 
ســال بــود کــه توســعه اورژانس هــای بیمارســتانی متوقــف  شــده 
بــود امــا در ســال گذشــته توســعه فضــای فیزیکــی اورژانس هــای 
بیمارســتانی مجــددا در دســتور کار قــرار گرفــت. در اســتان 
اصفهــان اورژانــس بیمارســتانی امین در شــمال شــهر و اورژانس 
بیمارســتانی کاشــان کــه از قدمــت باالیــی هــم برخــوردار اســت 
ــز  ــت در مرک ــن الزم اس ــتند همچنی ــعه هس ــز درحال توس دو مرک
همــه شهرســتان ها یــک بیمارســتان جنــرال داشــته باشــیم کــه 
همــکاران اورژانــس پیــش بیمارســتانی بتواننــد در کمتریــن 
زمــان و بــه نحــو مطلــوب خدمات رســانی داشــته باشــند. معمــوال 
ــس بیمارســتانی،  ــودن تعــداد تخت هــای اورژان ــه دلیــل کــم ب ب
و ســاعت ها  دارنــد  اورژانــس مشــکالت متعــددی  نیروهــای 

ــد. ــر بمانن ــد منتظ ــتان بای ــت در بیمارس ــه تخ ــت تخلی جه
خبــر بســیار خوبــی کــه ســال گذشــته بــه مــا ابــالغ شــد ایــن 
بــود کــه اســتان ها می تواننــد از مــازاد اعتبــارات اســتانی در 
جهــت ســاخت و توســعه اورژانس هــای بیمارســتانی جــذب 
ــه  اعتبــار داشــته باشــند. امســال مجــوز اســتخدام 270 نیــرو ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان داده شــد کــه در مقایســه 
ــون  ــود چ ــامل می ش ــداد را ش ــترین تع ــتان ها بیش ــایر اس ــا س ب
اورژانــس پیــش بیمارســتانی اصفهــان از لحــاظ نیــروی رســمی و 

ــت. ــور را داش ــت در کش ــن وضعی ــی بحرانی تری پیمان

دکتــر راســتین رئیــس اورژانــس اســتان اصفهــان در گفتگــو 
بــا خبرنــگار یــک یــک پنــج گفــت: 125 پایــگاه اورژانــس 
 60 و  جــاده ای  پایــگاه   65 کــه  داریــم  بیمارســتانی  پیــش 
پایــگاه شــهری اســت و به طــور متوســط در روز 6 هــزار تمــاس 
تلفنــی بــا دیســپچ هــای اســتان اصفهــان برقــرار می شــود کــه 
ــه 500  ــده ک ــت ش ــه مأموری ــج ب ــا منت ــن  تماس ه ــد ای ده درص
الــی 600 مأموریــت در روز داریــم کــه حــوادث ترافیکــی و غیــر 
ترافیکــی را شــامل می شــود. در ســال 94 بیــش از 158 هــزار 
ــا  ــن مأموریت ه ــورد از ای ــزار م ــد ه ــه ص ــتیم؛ ک ــت داش مأموری
ــوده  ــی ب ــی و تصادف ــر ترافیک ــوادث غی ــی در ح ــداد خواه ام
و بیــش از 50 هــزار مــورد حــوادث تصادفــی مــا را تشــکیل 

می دادنــد.
راســتین در ادامــه گفــت: در ابتــدای ســال 94 ،110 پایــگاه 
داشــتیم کــه موفــق شــدیم تــا پایــان ســال آن را بــه 124 پایــگاه 
برســانیم. در ســال گذشــته 58 مأموریــت اورژانــس هوایــی 
ــه بیمارســتان های مرکــز اســتان  ــه 115 بیمــار ب انجــام شــد ک
ــا  ــاران ب ــن بیم ــد ای ــش از 99 در ص ــه بی ــد ک ــال داده ش انتق
در  تــرک کردنــد. همچنیــن  را  بیمارســتان  کامــل  ســالمت 
ــس و 102  ــق در آمبوالن ــان موف ــورد زایم ــته 11 م ــال گذش س
ــز  ــال نی ــه ماهه اول امس ــتیم. در س ــق داش ــای موف ــورد احی م
ــورد  ــزار 946 م ــه 26 ه ــتیم ک ــت داش ــزار و 178 مأموری 40 ه
ــی  ــوادث تصادف ــورد آن  ح ــزار م ــاالی 13 ه ــی و ب ــر تصادف غی
مــا را تشــکیل می دادنــد. در ســالی کــه ســپری شــد 100 
نیــروی  مــورد   40 و  کردیــم  جــذب  شــرکتی  نیــروی  نفــر 
پیــام آور بهداشــت بــه سیســتم اضافــه شــد. ولــی مشــکلی 
ــه  ــگاه ها ازجمل ــیاری از دانش ــت بس ــور هس ــطح کش ــه در س ک
در اســتان اصفهــان هنــوز یــک و نیــم درصــد ســهم کارانــه 
ــز  ــهم مرک ــم س ــد و نمی دانی ــخص نمی کنن ــان را مش همکارانم
ــه در  ــه ای ک ــد کاران ــم درص ــک و نی ــکی از ی ــای پزش فوریت ه
ــه  ــت؟ ک ــدر اس ــا چق ــرای م ــده ب ــتان ها دیده ش ــب بیمارس قال

ــود. ــفاف ش ــئله ش ــن مس ــت ای الزم اس

سفــرنامــه یک یک پنج
قسمت نهم - اصفــهان

اصفهــان کــه زیبایی و شــکوه آن هر بیننــده ای را مفتون و شــیدای 
ــن  ــکوه ایران زمی ــت و ش ــت از دوران عظم ــی اس ــد بازتاب ــود می کن خ
کــه تــا بــه امــروز اقتــدار خــود را حفــظ کــرده و چــون کوهــی اســتوار 
ــای خــود ایســتاده! صدهــا ســال پایتخــت هنــری  ــر پ و بلندقامــت ب
ایــران بــودن ایــن شــهر را مــوزه زنــده ای از هنرهــای اســامی کــرده و 
شــهرت جهانــی بــه آن بخشــیده و با داشــتن معمــاری زیبای اســامی 
و آثــار هنــری فــراوان، عنــوان نصــف جهــان را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. تابلوهــای نقاشــی و آثــار خطــی و هنــری کــه در ایــن شــهر بــه 
چشــم می خــورد نشــان از ذوق هنــری و لطافــت روحــی پدیدآورنــدگان 
ــی  ــیرینی هم صحبت ــه ش ــوش ذوق ک ــاداب و خ ــی ش آن دارد. مردمان
ــر دنــدان  ــر زی ــا ماه هــا ب ــان چــون طعــم خــوش سوغاتی شــان ت ــا آن ب

خواهــد مانــد. 

ایــن نیمــه جهــان کــه یكــي از بزرگ تریــن 
ــت  ــتگي آن را داش ــت شایس ــران اس ــهرهاي ای ش
ــه آن اختصــاص  کــه یكــی از ســفرنامه هایمان را ب
ــید... ــان باش ــار همراهم ــفر پرب ــن س ــم. در ای دهی

سهم فوریت ها از یک 
و نیم درصد کارانه ها 

شفاف نیست

بهترین دوران 
خدمتم را در اورژانس 

115 بوده ام

رئیس مرکز اورژانس استان 
اصفهان:

قائم مقام معاونت درمان 
اصفهان:

سفرنامه ای که عقب افتاد!
از همــان ابتدای کار که ســتون ســفرنامه 
ــی  ــان یک ــس اصفه ــم، اورژان ــروع کردی را ش
ســفرنامه  بــرای  اصلــی  گزینه هــای  از 
ــه  ــت ک ــاور اس ــتانی پهن ــان اس ــود. اصفه ب
زمینه هــای  در  باالیــی  پتانســیل های 

مختلــف اورژانــس دارد. همــکاران اورژانــس اصفهان 
فعالیــت خوبــی دارنــد، علی الخصــوص واحــد روابــط 
ــرف  ــوری ح ــطح کش ــه در س ــز ک ــن مرک ــی ای عموم

ــن دارد. ــرای گفت ــادی ب ــای زی ه
برنامــه ایــن  بــود کــه دو روز کاری را اصفهــان 
قبلــی،  تمــام ســفرنامه های  روال  باشــیم، طبــق 
ــا  امــا ســاعت پروازهــا طبــق برنامــه پیــش نرفــت و ی
ــه  ــه ک ــت! خالص ــش نرف ــا پی ــه م ــق برنام ــاید طب ش
روال ســفرنامه طــوری چیــده شــد کــه عمــال ســه روز 
را در اصفهــان بودیــم کــه ایــن را هــم بایــد گذاشــت 
بــه پــای زرنگــی روابــط عمومــی اورژانس اصفهــان! و 

ــتود. ــد س ــا را بای ــوع زرنگی ه ــن ن ــه ای البت
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حوالــی ســاعت یــک ظهــر بــود کــه پایمــان 
بــه خــاک نصــف جهــان رســید. به طــرف محــل 
اســکان رفتیــم و فکرمــان ایــن بــود کــه امــروز عصــر 
فکــر  همیــن  در  داشــت.  نخواهیــم  برنامــه ای  را 
ــای  ــه زیب ــا لهج ــز ب ــدی عزی ــای عاب ــه آق ــم ک بودی
را  عصــر  برنامه هــای  از  لیســتی  اصفهانــی اش 
برایمــان خوانــد، مــا هــم قیــد اســتراحت بعــد از 

ناهــار را زدیــم و راهــی شــدیم!
کد 2053 بزرگمهر

در اولیــن بازدیــد بــه پایــگاه بزرگمهــر ســری 
زدیــم. پایگاهــی بــا یــک کــد فعــال و یــک موتورالنس 
ــر مأموریــت. آقــای کریمــی تکنســین موتورالنــس  پ
ظاهــرش  از  کــه  بــود  مــردی  بزرگمهــر،  پایــگاه 
ــر کاری  ــه ه ــردی ک ــد. م ــودن می باری ــه ب آچارفرانس
ــپاری و  ــه او بس ــت ب ــال راح ــا خی ــتی ب را می توانس
ــود.  ــاد ش ــس زی ــراد در اورژان ــن اف ــل ای ای کاش نس
آقــای صالحــی و آقــای ترابــی، دو تکنســین عملیاتی 
کــد 2053 بزرگمهــر کــه از فــرط مأموریت هــای زیــاد 
خســتگی از چهره هایشــان می باریــد، درد دل هایــی 
کردنــد کــه جــز شــنیدن کاری از دســتمان برنیامــد. 
اینکــه بــه علــت کمبود نیــرو 18 تــا 20 شــیفت کاری 
در مــاه داشــته باشــی، مســئله ای نبــود کــه بتوانیــم 

بشــنویم و پاســخی دهیــم...
میهمان منزل استاد نوذری شدیم

پایــگاه بزرگمهــر را تــرک کردیــم و بــه ســمت منزل 
یکــی از تکنســین های نمونــه اورژانــس اصفهــان 

رفتیــم. آقــای نــوذری کــه بایــد بگوییــم اســتاد 
ــا  ــه ب ــود ک ــد ب ــرب و متعه ــینی مج ــوذری، تکنس ن
ــتیم  ــی داش ــان گفتگوی ــواده محترمش ــان و خان ایش
کــه انشــاء الــه در شــماره های آتــی یک یک پنــج 
در  همــه  از  بیــش  آنچــه  شــد.  خواهــد  منتشــر 
از  دلخــوری  داشــت  نمــود  ایشــان  صحبت هــای 
ســختی های کار و نبــود امکانــات و نبــود جایــگاه 
مناســب کاری بــرای تکنســین ها بــود. البتــه بــه 
ــئول  ــه مس ــان ک ــوص ردیف کاری ش ــان در خص ایش
ــردای  ــود. ف ــده ب ــی ش ــی کم لطف ــود اندک ــگاه ب پای
آن روز بــا دکتــر راســتین عزیــز در خصــوص ایــن 
مســئله صحبــت کردیــم و ایشــان اظهــار کردنــد کــه 
آقــای نــوذری بســیار پــرکار و کم حــرف اســت و ایــن 
ــذا  ــت، ل ــرده اس ــوان نک ــت عن ــه مدیری ــکل را ب مش
ــل  ــوذری ح ــای ن ــئله آق ــه مس ــاعد داد ک ــول مس ق

ــود. ش
همه ما برای آقای بهدادفر دعا کنیم

منــزل اســتاد نــوذری را تــرک کردیــم و آقــای 
از  یکــی  عیــادت  بــه  بایــد  کــه  گفــت  عابــدی 
ــادت؟  ــرا عی ــه چ ــردم ک ــب ک ــم. تعج ــکاران بروی هم
ــر از کارشناســان مرکــز  آقــای محمدحســین بهدادف
اورژانــس اصفهــان اســت کــه بــا 17 ســال ســابقه کار 
عملیاتــی و ســتادی بیــن همــه همــکاران اورژانــس 
اصفهــان شناخته شــده اســت. متأســفانه ایشــان 
ــه علــت تومــور مغــزی خانه نشــین  از 7 مــاه پیــش ب
شــده اســت و مراحــل درمــان را می گذرانــد. روبــروی 
آقــای بهدادفــر کــه نشســتم احســاس کــردم شــاید 
ــم! و  ــه ده ــان روحی ــه ایش ــی ب ــه اندک ــد ک ــد نباش ب
چــه اشــتباهی! روحیــه ایشــان عالــی و محکــم بــود. 
ــری  ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــر را بی ــای بهدادف ــه آق آنچ
ــود.  آزار مــی داد بحــث پیگیری هــای امــور درمــان ب
خیلــی ســخت و جانــکاه اســت کــه کادر درمــان 
باشــی و 4 مــاه تمــام بــرای یــک نمونه بــرداری ســاده 
ــه  ــت ک ــخت اس ــی س ــی، خیل ــل باش ــت عم در نوب
ــف  ــرت را وق ــال از عم ــی و 17 س ــی باش کادر درمان
ســالمت جامعــه کنــی و دفترچــه درمانــی ات بــا 
ــر  ــی پایین ت ــا حت ــان و ی ــه یکس ــر جامع ــر کارگ قش
باشــد؛ و البتــه بیمه هــای تکمیلــی را هــم کــه بایــد 
ِگل گرفــت، زیــرا در بزنــگاه بیمــاری ســرطان ســقف 
ــراب  ــرت خ ــر روی س ــی ب ــای تکمیل ــی بیمه ه ریال

ــد. ــد ش خواه
آن روز از اســتحکام و انگیــزه آقــای بهدادفــر لذت 
بــردم امــا دلــم بــه حــال خــودم و تمــام تکنســین های 
ــختی  ــاری س ــر بیم ــه اگ ــوخت، چراک ــس س اورژان
دچــار شــویم هیــچ ملجــأ و پناهــی بــرای مــا نخواهــد 
بــود، هیــچ حمایتــی در مقابــل هجــوم بیماری هــای 
تمــام  تقریبــا  داشــت.  نخواهیــم  ســخت عالج 
ارگان هــا خدمــات خــود را بــرای کارکنــان خــود 
آمــوزش  و  مثــال  می دهنــد،  ارائــه  ویــژه  به طــور 
ــدارس  ــودش م ــان خ ــدان کارکن ــرای فرزن ــرورش ب پ
ــرای  ــت ب ــرا وزارت بهداش ــا چ ــزا دارد، ام ــژه و مج وی
هیــچ  اورژانــس  تکنســین های  ســالمت  بحــث 
اورژانــس  تکنســین های  مــا  نــدارد؟  برنامــه ای 
ــت  ــتلزم پرداخ ــه مس ــتیم ک ــه ای هس ــد بیم نیازمن
هزینــه نباشــد و ایــن توقــع زیــادی بــرای مــا و امثــال 

ــت... ــر نیس ــای بهدادف آق
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طبــق ســاعت کاری مرکــز اورژانــس اصفهــان کــه 
هشــت صبــح بــود، مــا نیــز برنامــه روز دوم ســفرنامه 
ــدا  ــه ابت ــل همیش ــتیم. مث ــاعت بس ــن س را در همی
تولیــد عکــس و خبرهــای ســتاد را در ابتــدای کار 
چیدیــم و قســمت خــوش ســفرنامه یعنــی بازدیــد از 
ــر کار. ــرای آخ ــتیم ب ــی را گذاش ــای عملیات پایگاه ه
و  آرام  مدیــری  بایــد  را  راســتین  غفــور  دکتــر 
ــر  ــان در ام ــعه صدر ایش ــت، س ــورد دانس خوش برخ
ــا  ــائل راهگش ــیاری از مس ــا در بس ــت طبیعت مدیری
ــاره ای  ــا پ ــو را ب ــتین گفتگ ــر راس ــود. دکت ــد ب خواه
ــل  ــی از قبی ــرد، آمارهای ــروع ک ــن ش ــای روتی آماره
ــی  ــا و... ول ــداد اعزام ه ــا و تع ــاالی تماس ه ــداد ب تع
درنهایــت رســید بــه درد دل هــای مدیریتــی! تــه تمام 
درد دل هایــش نیــز بحــث کارانــه بــود! اینکــه مبلــغ 
دقیــق یــک و نیــم درصــد از درآمــد دانشــگاه ها 
ــخص  ــق و مش ــه دقی ــت ک ــت و الزم اس ــفاف نیس ش
ــر  ــان اکث ــئله را از زب ــن مس ــه ای ــود. البت ــوان ش عن
مدیــران فوریت هــا شــنیده ایم کــه مدیــران مالــی 
ــوادث  ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــوز رئی ــگاه ها هن دانش
شفاف ســازی  را  مبلــغ  و  نمی داننــد!  محــرم  را 
ــرر  ــه ض ــازی ب ــن شفاف س ــاال ای ــد، احتم نمی کنن

ــود! ــد ب ــگاه خواه دانش
ــش  ــد صحبت های ــر و مفی ــتین مختص ــر راس دکت

نیــز یادداشــت های الزم را  را گفــت و مــا 
ــدی را  ــه بع ــدی برنام ــای عاب ــتیم، آق برداش
ــود و  ــا قائم مقــام معاونــت درمــان چیــده ب ب
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــی معاون ــا راه م

ــدیم. ــان ش ــکی اصفه پزش
معاونت درمان همگام با فوریت ها بود

ــن  ــتیم اولی ــه نشس ــی ک ــر اطمینان ــروی دکت روب
ــن دوران  ــه بهتری ــود ک ــن ب ــت ای ــه گف ــه ای ک جمل
خدمتــم را در اورژانــس 115 بــوده ام! از ایــن جملــه 
ــای  ــا ج ــم! واقع ــف کردی ــی کی ــی کل ــر اطمینان دکت
ــان،  ــت درم ــد معاون ــه واح ــت وقتی ک ــدواری اس امی
و  می شناســد  را  بیمارســتانی  پیــش  فوریت هــای 
درک صحیحــی از ایــن مجموعــه دارد؛ زیــرا مشــکل 
اکثــر مراکــز حــوادث عــدم همــکاری معاونــت درمان 

دانشگاه هاســت.
در  را  گزارشــاتی  و  آمارهــا  اطمینانــی  دکتــر 
از  داد.  بیمارســتانی  اورژانس هــای  خصــوص 
کارهــای بزرگــی کــه انجــام  شــده و کمبودهایــی 
کــه همچنــان هســت. خبــر خوشــی کــه بــرای 
 270 داشــت،  بیمارســتانی  پیــش  فوریت هــای 
ردیــف اســتخدامی بــود کــه در ســال 95 بــرای 
اورژانــس اســتان در راه اســت. گفتگــو بــا دکتــر 
ــری  ــا خاط ــا ب ــود و م ــذت ب ــار از ل ــی سرش اطمینان

خــوش اتــاق معاونــت درمــان را تــرک کردیــم.
نقلیه سیار، الگویی برای کل کشور

ــه  ــه از نقلی ــت ک ــاد داش ــرار زی ــدی اص ــای عاب آق
اورژانــس اســتان بازدیــد کنیــم و مــا را بــه دیــدار مــردی 
بــرد کــه تجربــه و کار بلــدی در چهــره اش نمایــان 
بــود. آقــای مصطفــی بابایــی تکنســین مجــرب و فنــی 
ــه  ــه نقلی ــه یک تن ــود ک ــی ب ــان، کس ــس اصفه اورژان
ــرد.  ــان را اداره می ک ــتان اصفه ــس اس ــزی اورژان مرک
نظــم و دقــت در کارش هویــدا بــود، وقتــی دیدیــم کــه 
بــر روی تمــام قطعــات تعویضــی اســپرینترها برچســب 
هویــت می زنــد فهمیدیــم کــه ایشــان حافــظ و نگهــدار 

ــت. ــال اس ــوال بیت الم ام
کار بســیار جالبــی کــه در انتهــای روز دوم ســفرنامه 
ــک  ــود. ی ــس ب ــیار اورژان ــه س ــم، نقلی ــاهده کردی مش
ــرده  ــز ک ــوری تجهی ــوده را ط ــای فرس ــپرینتر جیف اس
بودنــد کــه بــه جــز کار صافــکاری و نقاشــی همــه 
ایــرادات فنــی کدهــا را در محــل تعمیــر می کــرد. کاری 
ــان  ــور در اصفه ــطح کش ــار در س ــن ب ــرای اولی ــه ب ک
دیدیــم و ایــن کار را می تــوان الگویــی بــرای کل کشــور 
ــود.  ــش ب ــار و لذت بخ ــفرنامه پرب ــت. روز دوم س دانس

ــد. ادامــه ســفرنامه را در صفحــه بعــد همراهــی کنی

اورژانس اصفهان، با توانمندی های باورنکردنی
نهمین سفرنامه یک یک پنج پای در نصف جهان گذاشت!

بــه گــزارش مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان فــارس ،در بامــداد دوم تیرمــاه دو دســتگاه اتوبــوس حامــل 
ــه علــت  ــی ریز-کرمــان ب ــه دلیــل انحــراف از جــاده و دیگــری در محــور ن ــادگان صفــر پنــج کرمــان یکــی در محــور سروســتان- شــیراز ب ســربازان پ
ســقوط در دره؛ دچــار ســانحه شــدند. حســن همتــی اظهــار داشــت: حادثــه اول در ســاعت 1:20 بامــداد بــه مرکــز پیــام اورژانــس نی ریــز گــزارش 
شــد و بالفاصلــه یــازده دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و حادثــه دوم بــا فاصلــه زمانــی یــک ســاعت در ســاعت 2:18 دقیقــه بامــداد 
بــه مرکــز پیــام اورژانــس 115 شــیراز گــزارش شــد و بــدون فــوت وقــت 15 دســتگاه آمبوالنــس و یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس بــه محــل اعــزام و 

مصدومیــن بــه بیمارســتان منتقــل شــدند. متاســفانه در ایــن دو حادثــه 80 نفــر از ســربازان مصــدوم و 19 نفــر نیــز فــوت شــدند.
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تلگرامــی  کانــال  روی  بــر  ســفرنامه  از  قبــل  روز  دو 
ــکاران  ــم و از هم ــار دادی ــفرنامه را انتش ــه س ــج برنام یک یک پن
کــه  خواســتیم  اصفهــان  اســتان  عملیاتــی  پایگاه هــای 
در  ســفرنامه  حضــور  جهــت  را  خــود  درخواســت های 
کننــد.  ارســال  کانــال  تلگرامــی  شــماره  بــه  پایگاهشــان 
ــان،  ــتان اصفه ــف اس ــاط مختل ــد، از نق ــادی آم ــای زی پیام ه

را  مــا  خــود  مکــرر  درخواســت های  بــا  همــکاران 
ــان  ــه زم ــرد ک ــوان ک ــه می ت ــا چ ــد، ام ــرمنده کردن ش
می توانســتیم  را  مســیر  یــک  تنهــا  و  بــود  محــدود 

کنیــم. انتخــاب 
و  رســیده  درخواســت های  اســاس  بــر  درنهایــت 
ــاس  ــگاه پت ــس، پای ــرم اورژان ــت محت ــد مدیری صالح دی
ــاس  ــد. پت ــاب ش ــک انتخ ــه خوروبیابان ــع در منطق واق
نــام منطقــه ای اســت در 400 کیلومتــری مرکــز اســتان 
اصفهــان، جایــی کــه تــا چشــم کار می کنــد شــوره زار و 

ــت. ــراب های زیباس ــک و س نم
پنج شنبه 24 تیرماه 95

آقــای عابــدی برنامــه روز ســوم ســفرنامه را چیدمــان 
کــرد و گفــت فــردا صبــح ســاعت ســه نصــف شــب 
حرکــت کنیــم بــه ســمت پتــاس! مــن و عــکاس نشــریه 
چانه زنــی  کلــی  بــا  درنهایــت  بازمانــد!  دهانمــان 
ــه  ــا یک نیم ــح. تقریب ــار صب ــاعت چه ــد س ــان ش قرارم
شــب توانســتیم از کارهــای عقب مانــده خــالص شــویم 
و بخوابیــم. ســاعت یــک ربــع بــه چهــار بــا تمــاس آقــای 
عابــدی بیــدار شــدیم. هرچنــد خســته بودیــم امــا شــوق 

ــه کنــد. ــا غلب ــر م ــداد خســتگی ب ســفر و کار اجــازه ن
چهــار ســاعت فیکــس درحرکــت بودیــم. هــر چــه از 
شهرســتان اصفهــان دورتــر می شــدیم از حجــم پوشــش 
گیاهــی اطرافمــان کاســته می شــد، درنهایــت رســیدیم 
بــه نقطــه ای کــه حتــی خــار کوکولــی هــای! اطرافمــان 
نیــز تمــام شــد و تــا چشــم کار می کــرد شــوره زار بــود و 
ســراب... ناگهــان راننــده وســط شــوره زارها زد کنــار و 
ــم هایمان  ــریه چش ــکاس نش ــن و ع ــیدیم! م ــت رس گف
گــرد شــد... کانکســی تک وتنهــا میــان شــوره زاری 

لم یــزرع و ســیاهی جــاده ای مســتقیم و بی انتهــا... 
ایــن تنهــا چیــزی بــود کــه چشــمان مــا می دیــد، در دلــم گفتــم 
اگــر کار در چنیــن محیطــی مصــداق مشــاغل ســخت و زیــان آور 

نیســت، پــس تعریــف مشــاغل ســخت چیســت؟! بگذریــم...
کانکسی در میان شوره زارهای کویر!

تنهــا تعریفــی کــه از پایــگاه اورژانــس جــاده ای پتــاس می تــوان 
ــان  ــی در می ــت: کانکس ــه اس ــک جمل ــن ی ــط همی ــه داد، فق ارائ
شــوره زارهای کویــر... اینکــه بگوییــم اینجــا یــک پایــگاه اورژانــس 
اســت اصــال قابل هضــم نیســت، پایگاهــی کــه در مســیر اصلــی 
زائــران مشهدالرضاســت و آمــار تصادفــات و کشــته های آن بســیار 
باالســت، امــا امکانــات پایــگاه جــاده ای اورژانــس در ایــن مســیر 

زیــر صفــر اســت. آقایــان حســین ترابــی، محمــد ترابــی و محمــد 
صفــار ســه نفــر از تکنســین های ایــن پایــگاه بودنــد کــه از نزدیــک 
ــا ایشــان صحبــت کردیــم و پــای درد دل هایشــان نشســتیم. در  ب
تمــام مدتــی کــه در منطقــه خوروبیابانــک بودیــم آقــای رحمــت، 
مســئول فوریت هــای شهرســتان مــا را همراهــی می کــرد و تمــام 
چالش هــا و مشــکالت را توضیــح مــی داد. بــه پشــتکار و زحمــت 

ایشــان بایــد احســنت گفــت.
خوروبیابانــک به طورکلــی شهرســتان کــم برخــورداری اســت، 
شــبکه بهداشــت و درمــان خوروبیانــک نیــز به تبــع کــم برخــوردار 
ــا  ــه بخش ه ــز از هم ــبکه نی ــن ش ــای ای ــد فوریت ه ــت، واح اس
کم برخوردارتــر اســت! نتیجــه همــه این هــا می شــود اینکــه: 

ــرویس  ــه س ــامیدنی دارد! ن ــه آب آش ــاس ن ــس پت ــگاه اورژان پای
ــه حتــی  ــت! ن ــه تلفــن ثاب ــه بی ســیم! ن بهداشــتی اســتاندارد! ن
شــبکه موبایــل! یعنــی هیچ گونــه زیرســاختی نــه از نــوع رفاهــی 
ــت،  ــم نیس ــگاه فراه ــن پای ــرای ای ــات کاری ب ــوع ملزوم ــه از ن و ن
از  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  کار  می گوینــد  بازهــم  حــاال 

ــم... ــت! بگذری ــخت نیس ــاغل س مش
مشکالت پتاس قابل رفع است

نخســتین مشــکل پایــگاه پتــاس، مســئله رفاهــی کارکنــان 
اســت، اینکــه عــده ای انســان را در یــک کانکــس جهنمــی جمــع 
کنــی و آب آشــامیدن کــه هیــچ، آب مصرفی شــان نیــز بــه خاطــر 
نبــود یــک ســایبان روی مخــزن آب، بــاالی 55 درجــه باشــد و 

ــودن و فرونرفتــن آب  ــه دلیــل شــوره زار ب ســرویس بهداشــتی ب
ــی  ــم فاضالب ــد )و آن ه ــس باش ــری کانک ــن در 500 مت در زمی
ــته  ــع داش ــد توق ــود( و... بع ــا می ش ــاز ره ــن ب ــر روی زمی ــه ب ک
و  مأموریــت  افــراد همیشــه گوش به زنــگ  ایــن  کــه  باشــیم 
ــی دور از  ــن کار اندک ــند، ای ــد باش ــان های نیازمن ــای انس احی
ــن  ــل فرونرفت ــه دلی ــاس ب ــه پت ــن منطق ــت. در زمی ــق اس منط
توســط  و  واردشــده  مخــزن  در  فاضالب هــا  تمــام  آب، 
ــود،  ــه می ش ــا تخلی ــی، فاضالب ه ــای مخصوص خودروه
پایــگاه پتــاس از همیــن امــکان ســاده هــم بی بهــره 
ســرگرم کننده  و  تفریحــی  و  ورزشــی  امکانــات  اســت، 
ــی  ــبانه روز حت ــاعت ش ــدت 24 س ــام م ــد، در تم ــه بمان ک
ــه  ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــرون آم ــس بی ــوان از کانک نمی ت

بی انگیــزه می شــود. و  انســانی دل زده  نیــروی 
درد دل های رئیس شبکه خوروبیابانک

پایــگاه پتــاس چنــان حالمــان را گرفــت کــه همــه 
دمــغ شــدیم. پاشــنه کفشــمان را کشــیدیم و گفتیــم 
ــم  ــر کردی برویــم ســمت رئیــس شــبکه، توپمــان را هــم پ
ــه  و گفتیــم تمــام زورمــان را ســر رئیــس شــبکه بزنیــم! ب
اتــاق رئیــس شــبکه رفتیــم، دکتــر حاجــی مالیــان را 
ــم  ــد، دیدی ــوض ش ــان ع ــم نظرم ــه دیدی ــگاه اول ک در ن
انســانی منطقــی و دلســوز روبرویمــان نشســته اســت 
از ماســت. دکتــر  کــه درد دل هــای خــودش بیشــتر 
ــه  ــا ب ــت و م ــش را گف ــام درد دل های ــان تم ــی مالی حاج
ــدود  ــارات مح ــات و اعتب ــا امکان ــم، حقیقت ــق دادی او ح
بــود. البتــه در مــورد پــاره ای از زیرســاخت های اساســی 
رئیــس شــبکه حــق را بــه پایــگاه پتــاس داد. لــذا رئیــس 
شــبکه چندیــن مــورد از مشــکالت پایــگاه پتــاس را قــول 
ــم  ــز قــول دادی ــا نی ــه م ــا حــل کنــد؛ و البت قطعــی داد ت
کــه بــا پیگیــری مســئله از وزارت خانــه در حــل ایــن 

ــم. ــک کنی ــکالت کم مش
همکار نشریه را در پایگاه نائین مالقات کردیم!

قدیمــی  تکنســین های  از  کــه  مرتضــوی  آقــای 
ــم  ــه تی ــل ب ــماره قب ــد ش ــت از چن ــن اس ــس نائی اورژان
ــدول  ــتون ج ــت و س ــته اس ــج پیوس ــه یک یک پن تحریری
ایشــان کــه در بحــث مطبوعــات  تأمیــن می کنــد.  را 
دارای ســابقه اســت جدول هــای تخصصــی خوبــی را تهیــه و 
ــرای ایشــان  ــد. تمــام بچه هــای اورژانــس نائیــن ب ارســال می کن
ــز  ــان نی ــخصیت ایش ــه ش ــه البت ــد ک ــل بودن ــادی قائ ــرام زی احت
قابل احتــرام اســت. الزم بــود کــه از ایــن طریــق از زحمــات 

ایشــان تشــکری کــرده باشــیم.
پایــان  بــه  روز ســوم خــود  نهــم یک یک پنــج در  ســفرنامه 
در  جدیــدی  دوســتان  کــه  بودیــم  خوشــحال  مــا  و  رســید؛ 
اورژانــس اصفهــان پیداکرده ایــم و امیدواریــم کــه بتوانیــم بــا 
ــد متعــال مشــکلی از مشــکالت متعــدد اورژانــس  کمــک خداون

پتــاس و دیگــر پایگاه هــا را حــل کنیــم.

کویر و دیگر هیچ...!
اورژانس 115 پتاس، پایگاهی در میان شوره زارهای کویر مرکزی ایران

عبــاس عابــدی روابــط عمومــی مرکــز 
اورژانــس اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
عــدم شــناخت مــردم از اورژانــس باعــث بــه 
وجــود آمــدن مشــکالتی در امدادرســانی 
مهم تریــن  از  یکــی  گفــت:  می شــود 
ــه  ــو جامع ــازی ج ــا هماهنگ س ــای م کاره
ــرای رفــع  ــا اهــداف ســازمان اســت؛ کــه ب ب
ــنجی  ــکار س ــک اف ــدا در ی ــکل ابت ــن مش ای
دســته  دو  در  و  شناســایی  را  مشــکالت 
شــامل مشــکالت شــروع امــداد و در زمــان 
حادثــه دســته بندی کردیــم. ایشــان بــا بیــان 
اینکــه بــرای آگاه ســازی مــردم از روش هــای 
مختلفــی اســتفاده شــده اســت گفــت: مــا 
ــس و  ــی اورژان ــرای معرف ــنل را ب ــدا پرس ابت
ــال  ــا ارس ــم و ب ــوزش دادی ــازی آم فرهنگ س
عنــوان  و  رســانه ها  بــه  مســتند  اخبــار 
نمــودن علــل حادثــه اورژانــس را معرفــی 
کردیــم. همچنیــن اســتفاده از فضاهــای 
در  اورژانــس  معرفــی  جملــه  از  موجــود 
کالس هــای عمومــی احیــا؛ ارائــه طــرح 
و  اســباب بازی  شــرکت  بــه  آمبوالنــس 
ســاخت آن و همچنیــن معرفــی اورژانــس در 
ــرورش  ــون پ ــد و کان ــون رش ــایت هایی چ س
فکــری از دیگــر کارهــای انجام شــده توســط 
ــان  ــس اصفه ــی اورژان ــط عموم ــد رواب واح

ــت. اس

اداره  رئیــس  قاســمی  علی رضــا 
اورژانــس پیــش بیمارســتانی اورژانــس 
جملــه  از  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
ــوزی  ــاد کارگاه و کارآم ــا ایج ــای م کاره
ماهــه  یــک  کارروزی  و  یک هفتــه ای 
بــه عنــوان نفــر ســوم بــرای پرســنل 
ــورت  ــت: درص ــت گف ــت اس ــدو خدم ب
ــا حضــور  ــروز شــکایت در جلســه ای ب ب
شــاکی و پرســنل بررســی اولیــه انجــام 
و نتیجــه بــه مراجــع مربوطــه ارســال 
می گــردد. وی دربــاره عملیات هایــی 
کــه انجــام می شــوند گفــت: بــا حضــور 
را  آن  عملیــات؛  در  حاضــر  پرســنل 
بــروز  از  جلوگیــری  بــرای  و  تحلیــل  
پایــگاه  بــه  را  نتیجــه  خطــا؛  مجــدد 
دربــاره  ایشــان  می کنیــم.  اعــالم 
اولیــن  گفــت:  موجــود  مشــکالت 
مشــکل مــا کمبــود نیــرو اســت؛ مســئله 
بعــدی فرســوده شــدن آمبوالنس هــا 
آنهاســت.  تعویــض  توانایــی  عــدم  و 
اصفهــان  شــهر  در  اینکــه  دیگــر 
فیزیکــی  فضــای  کمبــود  مشــکل 
مــا  پایگاه هــای  از  تعــدادی  و  داریــم 
مســتقر  کانکــس  و  آتش نشــانی  در 
ــودن  ــاال ب هســتند. از دیگرمشــکالت ب
تعــداد مأموریت هــا اســت کــه البتــه 
ــه دو  ــروع ب ــکل ش ــن مش ــع ای ــرای رف ب

کرده ایــم. مراکــز  کــردن  کــد 

ــوزش و  ــئول آم ــادری مس ــی ق مرتض
ــان  ــا بی ــان ب ــس اصفه ــش اورژان پژوه
ــوزش و  ــه آم ــا در دو حیط ــه کار م اینک
پژوهــش اســت گفــت: پرســنل مــا 14 
پزشــکی  فوریت هــای  درســی  واحــد 
تدریــس نموده انــد  را  در دانشــگاه ها 
و در زمینــه مدیریــت بحــران نیــز؛ هــم 
بــرای پرســنل اورژانــس و هــم کارکنــان 
ــای  ــکی کالس ه ــوم پزش ــگاه عل دانش
آموزشــی را راه انــدازی کرده ایــم. وی 
در ادامــه افــزود: در زمینــه پژوهــش 
ابتــدا نیازهــای فوریت هــای پزشــکی 
و  اســتخراج  را  زمینه هــا  تمــام  در 
موضوعــات  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــور  ــم؛ و همین ط ــدی کرده ای اولویت بن
محــور  بــا  کــه  پایان نامه هایــی 
از  و  هدایــت  را  هســتند  فوریت هــا 
ــا مشــاوره تخصصــی و  تأمیــن اعتبــار ت
اجرایــی حمایــت نموده ایــم. کریمیــان 
ــا  ــای م ــی از کاره ــه بعض ــان اینک ــا بی ب
بــرای اولیــن بــار در کشــور انجــام  شــده 
ــا  ــنل ب ــطح بندی پرس ــت: س ــت گف اس
و  اســتانداردهای جهانــی  بــه  توجــه 
همچنیــن ورود بــه سیســتم آکادمیــک 
در قالــب مربیــان حق التدریســی بــا 
ــتم  ــه سیس ــنل باتجرب ــتفاده از پرس اس
ایــن  ازجملــه  پزشــکی  فوریت هــای 

کارهاســت.

ــت  ــئول مدیری ــی مس ــا کیخائ علیرض
بحــران و پدافنــد غیرعامــل اورژانــس 
زمانــی  از  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
مدیریــت  ســازمان  فعالیــت  کــه 
بحــران کشــور شــروع و ابــالغ شــد و 
ــه  ــروع ب ــا ش ــید م ــتورالعمل ها رس دس
کار کردیــم گفــت: در چنــد ســال اخیــر 
ــی کــه انجــام  ــه پیگیری های ــا توجــه ب ب
جهــت  برنامه ریــزی  روی  بــر  شــده؛ 
و  درمانــی  مراکــز  بحــران  مدیریــت 

می کنیــم.  کار  دانشــگاه ها 
وی گفــت: اولیــن مشــکلی کــه وجود 
دارد، نبــود دیــد مثبــت در خصــوص 
مدیریــت بحــران در دانشگاه هاســت؛ 
ــه  چــون ایــن کار در اولویــت نیســت؛ ب
ــن  ــه ای ــم ب ــران عل ــه مدی ــل ک ــن دلی ای
مدیــران  همچنیــن  و  ندارنــد  را  کار 
ــات  ــا بدیهی ــی ب ــگاه ها حت ــد دانش ارش
ــتند. ــنا نیس ــم آش ــران ه ــای بح و الفب

ــن  ــع ای ــرای رف ــد: ب ــی می گوی کیخائ
بــر  بیشــتر  بایــد  وزارتخانــه   مشــکل 
معاونت هــای  و  رؤســا  مدیــران،  روی 
در  حداقــل  کنــد؛  کار  دانشــگاه ها 
انتخــاب رئیــس مدیریــت بحــران آیتــم 
هایــی وجــود داشــته باشــد و یــا در 
جلساتشــان مباحــث تخصصــی مربوط 

بــه مدیریــت بحــران آورده شــود.

محســن افتخــاری رئیس امــور اداری 
ــس  ــای اورژان ــور پایگاه ه ــئول ام و مس
ــده  ــه عم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
مشــکالت مــا مباحــث مالــی اســت 
گفــت: امســال اعتبــارات مــا کمتــر 
شــده بــوده و اگــر مشــکالت مالــی مــا 
حــل شــود؛ خیلــی از مســائل درســت 
مــی شــود. با ایــن  وجــود اتفــاق خوبی 
ــتیبانی و  ــد پش ــام واح ــاد ادغ ــه افت ک
فنــی بــود کــه باعــث ســرعت عمــل 
ــت؛  ــده اس ــا ش ــر کمبوده ــع بهت و رف
اقــالم مصرفــی در  تــا  و در تالشــیم 
ســطح اســتان را از طریــق مناقصــه 
برطــرف کنیــم و بیمــه آمبوالنس هــا 
می شــود.  متمرکــز  زودی  بــه  نیــز 
ــه در  ــی ک ــه کمبودهای ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت:  دارد  وجــود  اســتان  ســطح 
ــات  ــی اوق ــه گاه ــفانه وزارت خان متاس
بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط اســتان 
هــا تصمیــم گیــری مــی کنــد. ایشــان 
ــه  ــنل را ب ــوق پرس ــه حق ــان اینک ــا بی ب
موقــع پرداخــت مــی کنیــم گفــت: 
ــا  ــه م ــد ب ــه 1/5 درص ــفانه کاران متاس
تعلــق نگرفتــه و از آن طــرف هــم بحــث 
فــوق العــاده ویــژه پرســنل نیــز تنهــا در 
تهــران اجــرا شــد امــا در شهرســتان هــا 

ــد. ــال نگردی اعم

واحــد  کارشــناس  کریمیــان  زهــرا 
مرکــز  بیمارســتانی  اورژانــس  اداره 
هــای  فوریــت  و  حــوادث  مدیریــت 
پزشــکی اصفهــان گفــت: مــا در ســه 
تجهیــزات  فیزیکــی،  فضــای  حیطــه 
کار  انســانی  نیــروی  و  پزشــکی 
وزارت  دســتورالعمل های  می کنیــم؛ 
ــم؛ و  ــالغ می کنی ــت و اب ــه را دریاف خان

داریــم.  نظــارت  اورژانس هــا  بــر 
آمــوزش  افــزود:  ادامــه  در  وی 
اولویت هــای  از  پرســتاران  و  پزشــکان 
کارگاه  دو  تاکنــون  و  ماســت  اولیــه 
مراقبت هــای پیشــرفته قلبی-عروقــی 
کیفیــت  ارتقــای  هــدف  بــا  ترومــا  و 
خدمــات داشــته ایم؛ کــه باعــث بهبــود 
شــاخص ترخیــص بــا رضایــت شــخصی 
در  تکلیــف  تعییــن  شــدن  بهتــر  و 
اســت.  شــده  ترومــا     اورژانس هــای 

ســه  در  اینکــه  بیــان  بــا  کریمیــان 
 315 و  هــزار   38 امســال  اول  ماهــه 
نفــر بــه اورژانــس بیمارســتانی مراجعــه 
کرده انــد گفــت: چهــار مرکــز ترومــا 
راه انــدازی و طــرح افرایــش و بهســازی 
شــده  شــروع  نیــز  فیزیکــی  فضــای 
نیــروی  کمبــود  مشــکل  امــا  اســت. 
ــعی  ــود دارد و س ــان وج ــانی همچن انس
ــتری  ــداد بیش ــت تع ــم درخواس می کنی
متخصــص طــب اورژانــس را بدهیــم.

»داروشناســی در اورژانــس هــای پیــش بیمارســتانی اورژانــس 115« عنــوان کتابــی اســت کــه بــه همــت واحــد آمــوزش مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریــت هــای پزشــکی گنابــاد منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب توســط آقایــان ســلیمان هادی نــژاد و مرتضــی صالحــی و بــا مشــاوره دکتــر علیرضــا 
مســلم سرپرســت دانشــگاه و دکتــر جــواد باذلــی رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی گنابــاد بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. هــدف 
از نــگارش ایــن کتــاب در دســترس قــرار دادن کتابــی جامــع در زمینــه داروشناســی در اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــوده و در آن ضمــن معرفــی کلیــه 
داروهــای موجــود در جامبــگ دارویــی اورژانــس 115 بــه نــکات مهــم مربــوط بــه هــر دارو شــامل مکانیســم اثــر دارو، مــوارد مصــرف، اشــکال دارویــی، 

دوز دارو، نحــوه مصــرف، عــوارض و مداخــالت دارویــی و تجهیــزات پرســتاری پرداختــه شــده اســت.
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آتش برج 17 طبقه سلمان را بلعید

در  پزشــکی مشــهد گفــت:  فوریت هــای  و  مدیــر حــوادث 
ــلمان  ــرج س ــوزی در ب ــاه آتش س ــنبه 20 تیرم ــاعت 20 یک ش س
گــزارش شــد کــه بالفاصلــه پنــج دســتگاه آمبوالنــس، یــک 
دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و یــک تیــم تریــاژ باتجربــه در محــل 

ــدند. ــر ش ــه حاض حادث
ــات  ــه تلف ــن حادث ــبختانه ای ــزود: خوش ــژاد اف ــی ن ــا وفای  رض
جانــی نداشــته اســت؛ و 18 نفــر مصــدوم حادثــه کــه 7 نفــر آنــان 
ــتند و  ــوختگی نداش ــت س ــه عالم ــد هیچ گون ــان بوده ان آتش نش
همــه آن هــا بــر اثــر استنشــاق دود دچــار اختــالل در تنفــس شــده 

بودنــد

مرگ در جاده بیرجند- قاین

مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی بیرجنــد از 
تصــادف تنــدر 90 و کامیــون در جــاده قاین-بیرجنــد خبــر داد و 
گفــت: ســاعت 3:58 صبــح روز سه شــنبه 22 تیرمــاه بــا ارســال 
ــل  ــه مح ــس ب ــای اورژان ــه آمبوالنس ه ــادف بالفاصل ــزارش تص گ

حادثــه اعــزام شــدند.
 

 دل خروشــان افــزود: متأســفانه بــه دلیــل شــدت جراحــات وارده 
چهــار نفــر از سرنشــینان تنــدر ۹۰ قبــل از رســیدن کارشناســان 
اورژانــس فــوت کــرده بودنــد و دو مصــدوم دیگــر ایــن حادثــه پــس 
از انجــام اقدامــات پیــش بیمارســتانی بــه بیمارســتان شــهدا 

قایــن منتقــل شــدند.

انفجــار کپســول گاز در روســتای شــوریک 20 نفــر را 
مصــدوم کــرد

رئیــس مرکــز مدیریــت آذربایجــان غربــی از آتش ســوزی در 
ــر  ــت: در عص ــر داد و گف ــوی خب ــع خ ــوریک از تواب ــتای ش روس
ــت  ــه عل ــوریک ب ــتای ش ــی در روس ــاه؛ منزل ــنبه 9 تیرم چهارش

انفجــار کپســول گاز دچــار آتش ســوزی شــد.
وی گفــت: زمانــی کــه اهالــی روســتا بــرای کمــک بــه مصدومان 
ــور  ــار حض ــل انفج ــی مح ــوزی در نزدیک ــردن آتش س و خاموش ک
ــر  ــی آن 20 نف ــه در پ ــری روی داد ک ــار دیگ ــد، انفج ــه بودن یافت

دیگــر مصــدوم شــده و روانــه بیمارســتان شــدند.
کــه 12 نفــر آنــان بــه دلیــل بــاال بــودن درجــه ســوختگی فــوت 

کرده انــد.

6 کشته و دو مصدوم در تصادف دو پژو

روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــت:  ــر داد و گف ــژو خب ــودرو پ ــار دو خ ــادف مرگب ــان از تص اصفه
در شــامگاه پنج شــنبه 24 تیرمــاه در ســاعت 21:4 دقیقــه طــی 
ــژو در  ــتگاه پ ــادف دو دس ــزارش تص ــس گ ــز اورژان ــا مرک تمــاس ب
ــه  ــرعت ب ــد به س ــد و دو ک ــتان داده ش ــه اردس ــچه ب ــاده کمش ج

محــل اعــزام شــدند.
ــن  ــفانه در ای ــت: متأس ــار داش ــه اظه ــدی در ادام ــاس عاب عب
حادثــه شــش نفــر در دم جــان باختنــد و دو مصــدوم حادثــه هــم 

ــدند. ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ــه ب ــات اولی ــد از اقدام بع

پزشــکان کار درجاهــای بهتــر بــا درآمــد 
باالتــر را ترجیــح می دهنــد

ده-پنجــاه  پزشــک  ســلطانی  دکتــر 
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز 
پزشــکی مشــهد در رابطــه بــا مشکالتشــان 
گفــت: فــردی کــه می خواهــد درمــان را 
ــت.  ــاوت اس ــک متف ــا پزش ــد ب ــام بده انج
ــه توســط همــکاران  ــا کــه معاین ــن معن بدی
ــه  ــا توج ــا ب ــود و م ــام می ش ــین انج تکنس
ــا  ــزارش آن ه ــاس گ ــر اس ــات و ب ــه اطالع ب
بایــد درمــان را انجــام و دســتورات دارویــی 

 دهیــم لــذا هرچقــدر گزارشــات تکنســین ها دقیق تــر باشــد دســتورات هــم دقیق تــر خواهنــد 
ــود. ب

ایشــان بــا اشــاره بــه نیروهــای شــرکتی در ایــن کار گفــت: همــکاران تکنســین وقتــی کار 
ــی  ــا تجارب ــه آن ه ــوند، درصورتی ک ــارج می ش ــس خ ــه اورژان ــد از حرف ــدا می کنن ــری پی بهت
دارنــد کــه بــه درد مرکــز و بیمــار می خــورد و در درمــان مؤثــر اســت. جابجایــی مــدام نیروهــای 
شــرکتی باعــث می شــود تــا مــا بــا ابهــام بیشــتر و طوالنی تــر مشــاوره بدهیــم؛ طبیعــی اســت 

ــود. ــد ب ــر خواه ــرح حال ها دقیق ت ــند ش ــه باش ــا باتجرب ــر نیروه اگ
ــای خیلــی کمــی  ــا و حقــوق ایــن شــغل گفــت: ایــن شــغل مزای ــا مزای قنبــری در رابطــه ب
دارد؛ درحالی کــه ســاعت کاری طوالنــی دارد و کار ســختی اســت و ایــن امــر باعــث می شــود 
پزشــکان کار درجاهــای بهتــر بــا درآمــد باالتــر را ترجیــح بدهنــد و همیــن اســت کــه مــا در ایــن 

بخــش از درمــان بــا کمبــود پزشــک مواجــه هســتیم.
ــا و  ــود و مزای ــته ش ــوزی گذاش ــای بازآم ــکان دوره ه ــرای پزش ــتند ب ــان خواس ــان در پای ایش

ــه مدنظــر قرارگرفتــه شــود. ــن حرف ارتقــای شــغلی ای

تک پزشک بودن کار سختی است
دکتــر دالوری پزشــک ده-پنجــاه مرکــز 

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح مدیری
ــگار یک یــک  ــا خبرن ــدران در گفتگــو ب مازن
ــا ایــن بخــش از اورژانــس  پنــج در رابطــه ب
گفــت: مهم تریــن کار مــا زمانــی اســت 
ــر بالیــن بیمــاران اعــزام  کــه تکنســین ها ب
ــا  ــا م ــه ب ــی ک ــاس تلفن ــوند و در تم می ش
ــا  ــی و ی ــتورات داروی ــا دس ــه آن ه ــد؛ ب دارن
مهم تریــن  می دهیــم.  را  بیمــار  انتقــال 
ایــن  در  مــا  مشــکالت  اساســی ترین  و 
کار  در  اســت.  پزشــک  کمبــود  بخــش 
و  دارد  باالیــی  اهمیــت  زمــان  اورژانــس 

افزایــش پزشــکان می توانــد بــه ایــن کار کمــک کنــد.
ــت:  ــاره کرده و گف ــاه اش ــکان ده-پنج ــی پزش ــاوره مردم ــش مش ــه بخ ــه ب ــان در ادام ایش
ــوارد  ــن م ــیاری از ای ــرا بس ــود؛ زی ــکان می ش ــت پزش ــدن وق ــف ش ــث تل ــی باع ــاوره داروی مش
اورژانســی نیســتند و خــود فــرد می توانــد حضــوری نــزد پزشــک مراجعــه کــرده و مشــکلش را 
ــوان خیلــی بهتــر و ســریع تر  حــل کنــد؛ اگــر تلفن هــای اورژانــس کمتــر اشــغال شــوند؛ می ت

ــه اورژانــس دارنــد امدادرســانی کــرد. ــه بیمارانــی کــه واقعــا نیــاز ب ب
دالوری پزشــک ده-پنجــاه ســاری یکــی از مشــکالت پیــش روی پزشــکان ده-پنجــاه را 
تــک پزشــک بــودن عنــوان نمــوده و گفــت: در اورژانــس ســاری تنهــا یــک پزشــک می بایســت 
ــاره  ــردم درب ــی م ــه روز آگاه ــه روزب ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــاوره ها باش ــا و مش ــوی تلفن ه جوابگ
افزون تــر  هــم  تماس هــا  طبیعتــا  و  می شــود  بیشــتر  اورژانــس  خدمات رســانی  نحــوه 
می گــردد؛ نیــاز هســت کــه پزشــکان بیشــتری در ایــن بخــش مشــغول شــوند؛ تــا ســختی کار 

هــم کمــی مرتفــع بشــود.

جایگاه حقوقی برای این شغل تعریف نشده است
دکتــر هاشــمی پزشــک واحــد ده-پنجــاه مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان قــم در گفتگــو بــا خبرنــگار یک یــک 
پنــج  در رابطــه بــا مشــکالتی کــه پزشــکان مشــاور اورژانــس دارنــد گفــت: تعــداد پزشــکان کــم اســت و شــیفت های کاری فشــرده هســتند؛ 

از آن گذشــته جایــگاه حقوقــی بــرای ایــن شــغل تعریف نشــده و دریافتــی مــا بســیار متغیــر اســت. تمــام مصوباتــی هــم کــه در 
ایــن راســتا صــورت گرفتــه ناپایــدار بــوده اســت.

وی در ادامــه تماس هــای مردمــی بــرای مشــاوره را یکــی دیگــر از مشــکالت دانســت و افــزود: مــردم بــرای هــر چیــز کوچکــی 
ــرد و  ــد نفســم می گی ــق آمپــول دارد و می گوی ــد؛ مثــال تزری ــا را به اشــتباه می اندازن ــد و حتــی گاهــی م ــا تمــاس می گیرن ــا م ب

می خواهــد اورژانــس ایــن کار را انجــام دهــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور تکنســین ها بــر ســر صحنــه گفــت: پزشــکان هیــچ گاه بــر بالیــن بیمــاران حاضــر نمی شــوند؛ و 
ایــن تکنســین ها هســتند کــه بایــد از بیمــاران شــرح حال بگیرنــد و گاهــی ممکــن اســت کــه ایــن شــرح حال اشــتباه باشــد.

پزشــک ده-پنجــاه مرکــز اورژانــس قــم بابیــان اینکــه پزشــک مشــاور بــودن کار بســیار ســختی اســت و ریســک کاری اش هــم 
ــه دیگــر همــکاران بیمارســتانی بســیار پائیــن اســت و جایــگاه حقوقــی  باالســت گفــت: چــون حقــوق دریافتــی مــا نســبت ب
ــس از  ــین های اورژان ــکر از تکنس ــن تش ــت ضم ــان درنهای ــد. ایش ــتقبال نمی کن ــی از آن اس ــدارد؛ کس ــم ن ــده ای ه تعریف ش

مســئولین خواســتند تــا چــاره ای بــرای مشــکالت حقوقــی آن هــا بیاندیشــند.

آنچه تکنسین ها می گویند
رگ گیــری، اکســیژن و انتقــال... ایــن جملــه را تقریبــا 
تمــام تکنســین های عملیاتــی اورژانــس نــه یک بــار بلکــه 
ــنیده اند.  ــس ش ــاور اورژان ــکان مش ــان پزش ــار از زب صدب
اصلی تریــن مســئله ای کــه در مــورد پزشــکان ده-پنجــاه 
ــن  ــنید ای ــوان ش ــی می ت ــین های عملیات ــان تکنس از زب
اســت کــه چــرا اکثریــت پزشــکان ده-پنجــاه تنهــا و تنهــا 
از ایــن دســتور بــرای تمامــی مــوارد اورژانســی اســتفاده 

می کننــد؟
صحبــت  ایــن  بــودن  غلــط  یــا  صحیــح  از  فــارغ 
ــید.  ــئله اندیش ــن مس ــی ای ــه چرای ــد ب ــین ها، بای تکنس
قریــب  اکثریــت  کــه  می شــود  باعــث  دالیلــی  چــه 
به اتفــاق پزشــکان ده-پنجــاه بــرای تمامــی بیمــاران 
چــرا  کننــد؟  صــادر  را  دســتوری  چنیــن  اورژانــس 
تکنســین های عملیاتــی از ایــن دســتور تکــراری خســته 
پزشــکان  از  تکنســین ها  توقعــات  هســتند؟  دلــزده  و 

چیســت؟ اورژانــس  مشــاور 
ــوان  ــه می ت ــتند ک ــواردی هس ــوق م ــؤاالت ف ــه س هم
ــرد؛  ــر ک ــث و تبادل نظ ــاعت ها بح ــا س ــه آن ه ــخ ب در پاس
امــا اگــر بخواهیــم برویــم ســر اصــل مطلــب بایــد بگوییــم 
نکتــه  یــک  بــه  صحبت هایشــان  در  تکنســین ها  کــه 
ــکان  ــلط پزش ــدم تس ــم ع ــد و آن ه ــاره دارن ــدی اش کلی
اورژانســی اســت.  بــا مصدومــان  مشــاور در برخــورد 
تکنســین ها معتقدنــد ایــن عــدم تســلط باعــث عــدم 
قــدرت در تصمیم گیــری الزم می شــود و لــذا برخــورد 
تمامــی پزشــکان مشــاور بــا مصــدوم اورژانســی خالصــه 
ــام  ــه ن ــری ب ــدون دردس ــت و ب ــتور راح ــود در دس می ش
بــه  حاضــر  مشــاوری  پزشــک  هیــچ  تقریبــا  انتقــال! 
ــت  ــد نیس ــه نمی بین ــاری ک ــورد بیم ــردن در م ــک ک ریس
ــام  ــوص تم ــه در خص ــود ک ــث می ش ــئله باع ــن مس و ای

ــود. ــادر ش ــال ص ــه انتق ــتور ب ــاران دس بیم
از  عملیاتــی  تکنســین های  کــه  دیگــری  مســئله 
اورژانســی  واقعــا  موقعیت هــای  در  مشــاوره  گرفتــن 
ــه پزشــکان  عاجــز و شــاکی هســتند، نحــوه دسترســی ب
مشــاور اســت. تصــور کنیــد کــه درصحنــه ای شــلوغ و پــر 

از ســروصدا مصدومــی بدحــال در مقابــل 
ــت  ــرع وق ــد در اس ــه بای ــت ک ــین اس تکنس
ــن  ــود. در چنی ــدام ش ــای وی اق ــرای احی ب
موقعیتــی انجــام مشــاوره بــا موبایــل یــا 
ــئله  ــن مس ــت؟ ای ــدور اس ــا مق ــیم آی بی س
در  تکنســین ها  کــه  می شــود  باعــث 
را  مشــاور  پزشــک  خدمــات  ذهنشــان 
ــریفاتی  ــا تش ــی و صرف ــر اجرای ــوردی غی م
تصــور کننــد؛ کــه البتــه در ایــن خصــوص 
ایــن مــورد بایــد بــه تکنســین ها حــق داد؛ 
ــیاری از  ــک در بس ــه پزش ــی ب ــرا دسترس زی

نیســت. شــدنی  صحنه هــا 
آنچه پزشکان مشاور می گویند

صحبت هــای  تمامــی  کنــار  در 
پزشــکان  صحبت هــای  شــنیدن  فــوق 
بــود.  قابل توجــه  و  جالــب  نیــز  مشــاور 
خصــوص  در  مشــاور  پزشــکان  اکثریــت 
نگرانــی  ایــن  عملیاتــی  تکنســین های 
گزارشــات  کــه  رادارنــد  اســترس  و 
تکنســین ها بــه هــر دلیلــی مطابــق بــا 
ایــن دالیــل می توانــد  نباشــد.  واقعیــت 
بــه  تکنســین ها  تســلط علمــی  عــدم  از 
بســیاری  تــا  باشــد  شــرح حال  گرفتــن 
بــه  بایــد  لــذا  و جزئی تــر.  ریزتــر  مــوارد 
ــم  ــار ه ــی یک ب ــه حت ــاوری ک ــک مش پزش
تکنســین پشــت خــط را ندیــده اســت حــق 
داد کــه ایــن نگرانــی را داشــته باشــد. البتــه 
بــا راه کارهایــی می تــوان ایــن نگرانی هــا 
بیــن  اعتمــاد  تــا  بــه حداقــل رســاند  را 
ــود. ــت ش ــاور تقوی ــک مش ــین و پزش تکنس

ــائل  ــاور مس ــکان مش ــای پزش ــد در گفته ه ــئله بع مس
ــا مزایــای  حقــوق و مزایاســت. ایــن حقــوق در مقایســه ب
البتــه در  اســت.  بســیار کمتــر  بیمارســتان  پزشــکان 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــم ب ــتانی رس ــش بیمارس ــس پی اورژان
به طورکلــی حقــوق همــه کارکنانــش کمتــر از بیمارســتان 

باشــد! از حقــوق پزشــک مشــاور گرفتــه تــا نیروهــای 
خدماتــی! مســئله اختــالف حقــوق باعــث مهاجــرت 
خواهــد  بیمارســتان ها  ســمت  بــه  مجــرب  پزشــکان 
شــد. مســئله ای کــه بــرای اورژانــس صرفــا ضربــه و ضــرر 

ــت. اس
آنچه قانون گذار مشخص کرده است

ــا  ــز دارو صرف ــه و تجوی ــوص معاین ــذار در خص قانون گ
پزشــک را مســئول دانســته و تنهــا بــه پزشــک اجــازه 
ــه  ــن جمل ــد. ای ــی را می ده ــی و داروی ــالت درمان مداخ
بــه ایــن معناســت کــه همــه تکنســین های اورژانــس 
در خصــوص نبــود پزشــک مشــاور در مرکــز اورژانــس 
محــل خدمــت، متحمــل مســئولیت و خســارات قانونــی 

 پزشکان ده-پنجاه، آری یا خیر؟!
لزوم، ضرورت ها، بایدها، نبایدها، محاسن و معایب پزشکان مشاور در اورژانس چیست؟

حســن عباســی مدیــر روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی تهــران گفــت: در ســاعت 21:37 دقیقــه روز سه شــنبه 15 تیرمــاه؛ طــی 
تمــاس تلفنــی بــا مرکــز پیــام اورژانــس تهــران گزارشــی مبنــی بــر افــت شــدید هوشــیاری مــردی میان ســال در منــزل داده شــد؛ بــا اعــالم خبــر بالفاصلــه 
یــک موتورالنــس بــه مســئولیت تکنســین حمیــد نصیــری بــه محــل اعــزام و در ســه دقیقــه بــر بالیــن بیمــار حاضــر شــد. وی بــا بیــان اینکــه بیمــار دچــار 
افــت هشــیاری شــدید و تنفس هــای نامناســب شــده بــود گفــت: تکنســین اقدامــات تخصصــی جهــت بهبــود وضعیــت او را انجــام و بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــر بســتر بیمــار  ــر از ده دقیقــه ب ــی کمت ــه زمان ــه بیمارســتان را داد کــه یــک کــد آمبوالنــس بافاصل حــاد بیمــار درخواســت آمبوالنــس جهــت انتقــال او ب

حاضرشــده و وی را بــه بیمارســتان لقمــان حکیــم منتقــل نمودنــد.
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کار پزشــکان ده-پنجــاه اســترس 
بســیار باالیــی دارد

دکتــر قنبــری پزشــک واحــد ده-پنجاه 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
در  کرمانشــاه  اســتان  پزشــکی 
ــج در  ــک پن ــگار یک ی ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــاور  ــکان مش ــکالت پزش ــوص مش خص
عنــوان کــرد: زمانــی کــه کارشناســان 
ــد؛  ــار می رون ــن بیم ــر بالی ــس ب اورژان
ــد؛  ــار را می گیرن ــرح حال بیم ــدا ش ابت
در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می شــود 
ــد  ــده می توان ــرح حال گیرن ــا ش ــه آی ک
ــر؟  ــا خی ــرد ی ــتی بگی ــرح حال درس ش

درســت اســت تکنســین ها تجربــه باالیــی دارنــد و کمتــر دچــار مشــکل و اشــتباه می شــوند؛ 
ــد. ــده باش ــه ای فراموش ش ــه نکت ــود دارد ک ــترس وج ــن اس ــه ای ــا همیش ام

ــرای  ــت؛ ب ــا نیس ــه م ــن کار وظیف ــزود: ای ــردم اف ــه م ــی ب ــاوره تلفن ــه مش ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــا مشــاور اورژانســیم و کار  ــی داشــته باشــد. م ــه اطالعــات کامل ــد زمین ــن کار، مشــاور بای ای
اورژانســی یعنــی کار لحظــه ای؛ گاهــی اوقــات در مأموریت هــا مشــکل مهمــی پیش آمــده؛ 

ــه مــردم هســتیم. امــا آن لحظــه مــا درگیــر مشــاوره عمومــی ب
ــه مــدت 8  همچنیــن وی در خصــوص محــل اســتقرار پزشــکان ده-پنجــاه گفــت: پزشــک ب
ــرود. ــد لحظــه ای بیــرون ب ســاعت در یــک مــکان تنــگ و کوچــک محبــوس اســت و نمی توان

ــین ها  ــه تکنس ــاوره ب ــاه را دادن مش ــکان ده-پنج ــکل پزش ــن مش ــه مهم تری ــری در ادام قنب
بــدون معاینــه مصــدوم عنــوان کــرد و گفــت: کار پزشــک اورژانــس از کار پزشــکی کــه در یــک 
منطقــه دورافتــاده و بــدون هیــچ امکاناتــی کار می کنــد بســیار ســخت تر اســت. کار پزشــکان 

ده-پنجــاه اســترس های فــراوان و فشــار کاری بســیار باالیــی دارد.

مازندرانبابل هرمزگانآذربایجان شرقی

انحراف نیسان چهار نفر را به کام مرگ فرستاد

ســخنگوی مرکــز فوریت هــای پزشــکی بابــل از انحــراف نیســان 
خبــر داد و گفــت: در روز چهارشــنبه ۲۳ تیرمــاه در ســاعت 
16:26 دقیقــه بعدازظهــر طــی تمــاس مردمــی بــا اورژانــس ۱۱۵ 
ــاه  ــاده فیروزج ــان در ج ــراف نیس ــر انح ــی ب ــری مبن ــل، خب باب

ــل گــزارش شــد. شــیخ موســی روســتای ترســو باب
مهــدی غالم نیاروشــن بــا اشــاره بــه اینکــه آمبوالنس هــای 
ــن  ــزود: در ای ــدند اف ــزام ش ــل اع ــه مح ــرعت ب ــگاه به س ــد پای چن
ــوت و  ــدید ف ــزی ش ــل خونری ــه دلی ــرد ب ــک م ــه زن و ی ــه س حادث

ــدند. ــدی ش ــیب ج ــار آس ــم دچ ــر ه ــر دیگ ــار نف چه

تصادف زنجیره ای در جاده هراز

ــالم  ــا اع ــدران ب ــوادث مازن ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم رواب
ــه در  ــالم حادث ــا اع ــرداد ب ــنبه 26 خ ــر ش ــت: عص ــر گف ــن خب ای
جــاده هــراز آمبوالنس هــای پایــگاه اورژانــس بایجــان و گزنــک و 
ــه  ــه محــل حادث ــگاه جــاده ای هالل احمــر ب نیروهــای امــداد پای

اعــزام شــدند.
ــه 2 دســتگاه  ــور در ادامــه افــزود: در ایــن حادث ــا اشــک پ زکری
کامیــون، یــک دســتگاه خودروهــای پیــکان، یــک دســتگاه 
پیــکان وانــت و یــک دســتگاه خــودروی شــخصی بــا هــم برخــورد 
کردنــد کــه متاســفانه دو نفــر از سرنشــینان فــوت و ســه نفــر هــم 

ــدند. ــدوم ش مص

تصادف پراید با خاور پنج کشته بر جا گذاشت

روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
آذربایجــان گفــت: در پــی واژگونــی یــک دســتگاه خــاور و افتــادن 
آن بــر روی یــک دســتگاه خــودروی پرایــد در جــاده میانه-تبریــز، 

پنــج نفــر جــان باختنــد.
حبیــب حســین قلــی زاده روابــط عمومــی اورژانــس تبریــز 
ــزارش  ــاعت 5:35 گ ــاه در س ــنبه 19 تیرم ــح روز ش ــت: صب گف
ــه اپراتــوری  ــز ب ــم میانه-تبری ــه ای در کیلومتــر 5 جــاده قدی حادث
فوریت هــای پزشــکی شهرســتان میانــه انجــام شــد. وی افــزود در 

ــد. ــوت کردن ــرد ف ــک م ــه 4 زن و ی ــن حادث ای

واژگونــی یــک دســتگاه اتوبــوس 46 نفــر را راهــی 
کــرد بیمارســتان 

مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی هرمــزگان از واژگونــی یــک دســتگاه اتوبــوس در محــور 

بندرلنگــه – پارســیان در شــهر هرمــزگان خبــر داد.
خانــم حاجیعلیپــور گفــت: ایــن حادثــه در صبــح روز یک شــنبه 
27 تیرمــاه و در ســاعت 1:56 دقیقــه بامــداد بــه وقــوع پیوســته 

اســت. 
وی افــزود: در ایــن ســانحه 45 نفــر از سرنشــینان اتوبــوس 
مصــدوم و راهــی مراکــز درمانــی شــدند و متأســفانه یــک نفــر نیــز 

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ج

حرفــه تحصیلــی مــا کاربــردی در 
ایــن شــغل نــدارد

ــد ده- ــک واح ــعاعی پزش ــیخ ش ــر ش دکت
پنجــاه مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی اســتان کرمــان در گفتگــو بــا خبرنگار 
یک یک پنــج در خصــوص مشــکالت پزشــکان 
ــکالت  ــی از مش ــت: یک ــس گف ــاور اورژان مش
مهــم و اساســی مــا تصمیم گیــری در مــورد 
مصدومیــن اســت، چــون آن هــا را نمی بینیــم 
و نمی دانیــم واقعــا بیمــار در چــه شــرایطی 
و  دارد  احتیــاج  چیــزی  چــه  بــه  و  اســت 
ــتان  ــه بیمارس ــیدن ب ــا رس ــی را ت ــه کارهای چ
اعتمــاد  تمــام  داد.  انجــام  برایــش  بایــد 

ــر  ــم ب ــا ه ــد و م ــل می کنن ــا منتق ــه م ــد و ب ــین ها می گیرن ــه تکنس ــت ک ــی اس ــه گزارش های ــا ب م
ــه  ــه معاین ــم و ن ــض را می بینی ــه مری ــون ن ــم؛ و چ ــتورالعمل هایی را می دهی ــا دس ــاس گزارش ه اس

ــم. ــتان بدهی ــه بیمارس ــا را ب ــر آن ه ــال اکث ــتور انتق ــم دس ــم؛ مجبوری می کنی
ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه کار پزشــکان ده-پنجــاه بیشــتر دادن دســتورالعمل های تلفنــی بــه 
تکنســین ها و نحــوه انتقــال بیمــار بــه بیمارســتان اســت افــزود: حرفــه تحصیلــی مــا در ایــن شــغل 

کاربردچندانــی نــدارد.
شــیخ شــعاعی در رابطــه بــا مشــاوره هایی کــه پزشــکان ده-پنجــاه بــه تماس هــای مردمــی 
می دهنــد گفــت: روزانــه تعــداد زیــادی تمــاس مردمــی داریــم کــه بــرای گرفتــن تائیــد دارویــی کــه 
برایشــان تجویزشــده و بــا گرفتــن اطالعاتــی دربــاره بیماری شــان اســت؛ بســیاری از ایــن تماس هــا 
غیــر اورژانســی هســتند. بایــد بــه مــردم اطالع رســانی شــود کــه از تمــاس غیــر اورژانســی خــودداری 

و بــه پزشــک خــود   مراجعــه کننــد و اطالعــات موردنیازشــان را از دیگــر منابــع تأمیــن کننــد.

انتظارات مردم از ما فراتر از یک پزشک مشاور اورژانس است
ــه  ــج در رابط ــگار یک یک پن ــا خبرن ــو ب ــواز در گفتگ ــکی اه ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــاه مرک ــکان ده-پنج ــزاد از پزش ــر خاک دکت
ــا و روش  ــاره داروه ــد درب ــا می خواهن ــردم از م ــت، م ــف ماس ــرح وظای ــر از ش ــا فرات ــردم از م ــارات م ــت: انتظ ــود گف ــای کاری موج ــا چالش ه ب

ــا بــه  درمانــی پزشــک متخصــص شــان اظهارنظــر کنیــم؛ درصورتی کــه مــا می توانیــم بــه آن هــا مشــاوره اورژانــس بدهیــم و ی
متخصــص دیگــری ارجــاع دهیــم.

ایشــان نبــود امکانــات الزم ازجملــه اینترنــت را از دیگــر مشــکالت برشــمرد و افــزود: امکانــات رفاهــی مراکــز حــوادث کافــی 
نیســت. وی در ادامــه بــر لــزوم آمــوزش تخصصــی بــه تکنســین ها تأکیــد کــرده و گفــت: تکنســین ها آموزش دیده انــد 
ــن مســئله مختــص همــه  ــه ای ــر شــوند. البت ــی و شــرح حال مجرب ت ــم حیات ــد درس هــا تکــرار شــوند و درگرفتــن عالئ ــا بای ام
تکنســین ها نیســت. ایشــان در رابطــه بــا انتقــال بیمــاران بــه بیمارســتان گفــت: مــا حتــی اگــر 10 درصــد احتمــال مشــکل 

حــاد بدهیــم هــم بایــد بیمــار را منتقــل کنیــم.
خاکــزاد اضافــه کــرد: گاهــی شــرح حالی کــه داده می شــود خیلــی خفیف تــر از واقعیــت اســت و منجــر بــه گرفتــن تصمیــم 
اشــتباه توســط پزشــک می شــود. ایشــان نبــود مســکن در سیســتم اورژانــس را از مشــکالت دانســته و افــزود: در بعضــی مــوارد 
نیــاز بــه مســکن داریــم تــا بیمــار کمــی آرام شــود امــا مــا بیمــار را بــا درد منتقــل می کنیــم؛ در صورتــی کــه بســیاری از مــوارد 

بــا یــک مســکن حــل می شــود، همان طــور کــه در اکثــر نقــاط جهــان ایــن کار مرســوم اســت.

ــا  ــز دارو صرف ــه و تجوی ــوص معاین ــذار در خص قانون گ
پزشــک را مســئول دانســته و تنهــا بــه پزشــک اجــازه 
ــه  ــن جمل ــد. ای ــی را می ده ــی و داروی ــالت درمان مداخ
بــه ایــن معناســت کــه همــه تکنســین های اورژانــس 
در خصــوص نبــود پزشــک مشــاور در مرکــز اورژانــس 
محــل خدمــت، متحمــل مســئولیت و خســارات قانونــی 

خواهنــد شــد. لــذا مطالبــه حضــور و فعــال 
ــئله ای  ــز مس ــاور در مراک ــک مش ــودن پزش ب
تکنســین های  توســط  بایــد  کــه  اســت 
عملیاتــی اورژانــس مــورد پیگیــری قــرار 
گیــرد؛ زیــرا نبــود ایــن واحــد بــه ضــرر 
مســئله،  ایــن  تکنسین هاســت.  تمامــی 
ــزی  ــاور در مراک ــک مش ــودن پزش ــی نب یعن
ــه  ــت ک ــئله ای اس ــتند مس ــب نیس ــه قط ک
شــاید  و  اســت؛  حل نشــده  همچنــان 
ایــن  نشــدن  حــل  علــت  اصلی تریــن 
مشــکل نبــود اعتبــار کافــی و نبــود ردیــف 

باشــد. اســتخدامی الزم 
ــه  ــون ب ــک قان ــا عین ــه ب ــی ک درهرصورت
نــگاه کنیــم، در  قضیــه پزشــک مشــاور 
ــین های  ــن تکنس ــاور ای ــک مش ــود پزش نب
اورژانــس هســتند کــه متضــرر خواهنــد 

ــد. ش
آنچه که هست، آنچه که باید باشد

ــات  ــود خدم ــد وج ــد باش ــه بای ــه ک آنچ
پزشــک مشــاور در کلیــه مراکــز حــوادث 
اســت. وجــود خدمــات پزشــک مشــاور 
در  پزشــک  حضــور  معنــای  بــه  صرفــا 
کلیــه مراکــز حــوادث نیســت. به راحتــی 
ــک  ــد پزش ــک واح ــتقرار ی ــا اس ــوان ب می ت
ــتان را  ــی اس ــب تمام ــز قط ــاور در مرک مش
پوشــش داد. بــرای ایــن کار تنهــا ایجــاد 
اســت.  موردنیــاز  الزم  ارتباطــی  بســتر 
مشــاور  پزشــکان  اینکــه  خصــوص  در 
قطعــا وضــع  باشــند،  بایــد چگونــه  مــا 
فعلــی قابل قبــول نیســت. هــم ازلحــاظ 
رضایت منــدی پزشــکان مشــاور قابل قبــول نیســت، هــم 
ــد  ــا تولی ــن واحده ــه از ای ــی ک ــت خدمات ــاظ کیفی ازلح

. د می شــو
آنچه می توان نتیجه گرفت

ــت کار  ــن وضعی ــن از ای ــق گرفت ــی و دقی ــه قطع نتیج

ــای  ــه در انته ــالم نتیج ــه اع ــن اینک ــت. ضم ــختی اس س
ــه  ــه شــاید به نوعــی القــای نظــرات نویســنده ب ــن مقال ای

ــرم باشــد. ــده محت خوانن
ــا و  ــه حرف ه ــود ک ــن ب ــر ای ــعی ب ــتار س ــن نوش در ای
درد دل هــای تکنســین ها در خصــوص واحــد پزشــک 
مشــاور آورده شــود. حرف هــا و نظــرات پزشــکان مشــاور 
نیــز در برخــورد بــا تکنســین ها و البتــه در مــورد وضعیــت 
ــا  ــد ت ــالش گردی ــنیدیم ت ــه ش ــق آنچ ــز طب ــان نی خودش
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــی ای ــدف اصل ــاید ه ــود. ش ــس ش منعک
ــار هــم قــرار دادن حرف هــا و نظــرات ایــن دو گــروه – کن

یعنــی تکنســین ها و پزشــکان مشــاور- باعــث ایــن اتفــاق 
شــویم کــه حرف هــای یکدیگــر را بشــنوند و درک متقابــل 
نســبت بــه یکدیگــر پیــدا کننــد. ایجــاد درک متقابــل 
ــث  ــی باع ــین های عملیات ــاور و تکنس ــک مش ــن پزش بی
کاهــش تقابل هــا و موجــب ارتقــای خدمــات خواهــد 
ــر و  ــاط را صمیمی ت ــن ارتب ــوان ای ــه بت ــدر ک ــد. هرچق ش
ــه  ــری ب ــات بهت ــت خدم ــرد درنهای ــاد ک ــر ایج منطقی ت

ــم داد. ــه خواهی ــه ارائ ــردم جامع م
ــد  ــم، چن ــه بگویی ــت ک ــتار الزم اس ــن نوش ــان ای در پای
و  الزم  مشــاور  پزشــکان  مســئله  خصــوص  در  تغییــر 
ــاتی  ــب دادن جلس ــا ترتی ــه ب ــت. اول اینک ــروری اس ض
موجبــات ارتبــاط بیشــتر پزشــکان مشــاور و تکنســین ها 
را فراهــم کنیــم. ایــن جلســات می توانــد صرفــا یــک 
ــرف  ــر دو ط ــه ه ــد. اینک ــاده باش ــه س ــوی دوطرف گفتگ

صحبت هــای یکدیگــر را بشــنوند کافــی اســت.
دو اینکــه لــزوم مانــدگاری پزشــکان مشــاور در اورژانس 
پیــش بیمارســتانی الزم و ضــروری اســت. ایــن مانــدگاری 
صرفــا مســئله افزایــش حقــوق نیســت. عوامــل زیــادی در 

مانــدگاری پزشــکان مشــاور دخیل اســت.
بــا  را  مشــاور  پزشــکان  بایــد  قطعــا  اینکــه  ســه 
آشــنایی  ایــن  و  کــرد  آشــنا  عملیاتــی  محیط هــای 
بســیاری مشــکالت را حــل خواهــد کــرد. و مــورد چهــارم 
ــه  ــه کلی ــت ک ــوب اس ــی و خ ــیار عال ــه، بس ــر اینک و آخ
اورژانــس  طــب  متخصصیــن  از  مــا  مشــاور  پزشــکان 

باشــند.

 پزشکان ده-پنجاه، آری یا خیر؟!
لزوم، ضرورت ها، بایدها، نبایدها، محاسن و معایب پزشکان مشاور در اورژانس چیست؟

به گزارش رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی ساعت 7:55 دقیقه صبح روز 24 تیرماه درخواست کمک به مادر بارداری 
به مرکز پیام اورژانس 115 سربیشه اعالم شد که با اعالم این خبر بالفاصله آمبوالنس اورژانس 115 مختاران به یکی از روستاهای شهرستان سربیشه اعزام 
شد.تکنیسین های اورژانس مادر باردار را که 31 سال سن داشت پس از انجام اقدامات اولیه پیش بیمارستانی به  آمبوالنس منتقل کردند که به بیمارستان 
اعزام نمایند که در بین مسیر زایمان شروع  و آمبوالنس در مسیر مجبور به توقف و زایمان در آمبوالنس با موفقیت انجام شد و مادر به همراه نوزاد دخترش 

در وضعیتی کامال مناسب به بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند تحویل داده شدند.
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تلفن همراهتان را در جیب شارژ کنید
شــرکت BAE از فنــاوری جدیــدی موســوم بــه بــرادز ورد 
اســپین )Broadsword Spine( بــرای ســاخت لباس هایــی 
اســتفاده کــرده کــه درون خــود یــک شــبکه الکترونیکــی دارنــد 
ــه از  ــد. یــک جلیق ــا خــود پارچــه شــارژ می کنن و گجت هــا را ب
یــک الیــه مبتنــی بــر نســاجی الکترونیکــی ســاخته شــده کــه 
در زمــان اســتفاده در پوشــاک کاربــر، یــک شــبکه الکترونیکــی 
نامرئــی و منبــع تغذیــه را بــا اســتفاده از بافــت رســانا بــه جــای 
ســیم و کابــل تولیــد می کنــد. ایــن جلیقــه جدیــد جایگزینــی 
ــت.  ــنگین اس ــای س ــل و باتری ه ــتگاه های قابل حم ــرای دس ب
ــور  ــی را به ط ــی حیات ــتگاه های الکترونیک ــد دس ــر می توان کارب
مســتقیم بــه جلیقــه، کــت یــا کمربنــد خــود وارد کــرده و آن هــا 
ــل  ــا داده متص ــرق ی ــش ب ــه بخ ــی ب ــیله یو.اس .ب ــورا بوس را ف

کنــد.
ــد در  ــه بتوان ــت ک ــم اس ــدازه ای محک ــه ان ــاک ب ــن پوش ای
شــرایط ســخت ماننــد آتش ســوزی عمــل کنــد. همچنیــن 
ــارژ  ــودرو ش ــارژر خ ــتفاده از ش ــا اس ــه را ب ــن جلیق ــوان ای می ت
کــرده یــا باتری هــای آن را عــوض کــرد. فنــاوری بــرادز ورد 
اســپین از هشــت محــل اتصــال در سراســر پوشــاک برخــوردار 
یو.اس .بــی  بــا  و  کــرده  تولیــد  بــرق  وات   200 کــه  اســت 
ــال  ــاوری در ح ــن فن ــرد. ای ــرار ک ــاط برق ــا آن ارتب ــوان ب می ت
ــت. ــده اس ــی ش ــس طراح ــات اورژان ــرای خدم ــا ب ــر تنه حاض

ساعت های سخت کاری در ایام عید فطر
همزمــان بــا اعــالم عیــد ســعید فطــر و شــروع تعطیلی هــای 
ــافران   ــیعی از مس ــوج وس ــادن م ــی راه افت ــه روزه و پیش بین س
دســتور آماده بــاش بــه مراکــز اورژانــس بیمارســتان ها داده 
ــاش  ــت آماده ب ــه حال ــور ب ــر کش ــر در سراس ــزار نف ــد و 12 ه ش
ــي کــه در شــهرها مســتقر شــدند  ــد کــه تعــداد نیروهای درآمدن
3000 تــا 4000 نفــر بــود؛ تــا در صــورت بــروز حادثــه در 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن ســر صحنــه حاضــر شــوند. مجتبــی 
انجــام ۲۸ هــزار و  از  اورژانــس کشــور  خالــدی ســخنگوی 
ــر  ــر خب ــد فط ــالت عی ــس ۱۱۵ در تعطی ــت اورژان ۵۱۹ مأموری
ــی و ۲۲  ــت تصادف ــزار مأموری ــام، ۶ ه ــن ای ــت: در ای داد و گف
ــه  ــده ک ــالم ش ــس اع ــه اورژان ــی ب ــر تصادف ــت غی ــزار مأموری ه
ــزار  ــل، و ۱۴ ه ــان در مح ــر درم ــزار و ۲۹۳ نف ــوع ۷ ه در مجم
ــدند.  ــال داده ش ــور انتق ــر کش ــی سراس ــز درمان ــه مراک ــر ب نف
ــا بیــان اینکــه در ایــام تعطیــالت عیــد فطــر ۲۰۸ حادثــه  وی ب
پــر تلفــات گــزارش و ثبــت شــده اســت، افــزود: ۱۲۸ مــورد از 
ــه  ــت ک ــی اس ــوادث ترافیک ــه ح ــوط ب ــات مرب ــر تلف ــوادث پ ح
پــر تلفــات تریــن حــوادث مربــوط بــه برخــورد دو دســتگاه 
مینی بــوس در محــور شــاهرود - آزادشــهر - جنــگل ابــر بــا 
ــا آردی در محــور تویســرکان- ۲۴ نفــر مصــدوم، برخــورد پــژو ب
ــوج  ــور یاس ــره ای در مح ــادف زنجی ــدوم، تص ــا ۹ مص ــگاور ب کن
- اقلیــد در تنگــه مهربــان بــا ۱۰ نفــر مصــدوم، واژگونــی پــژو در 
ــا ســه نفــر مصــدوم و دو نفــر کشــته،  محــور کرمــان- ماهــان ب
ــر  ــا ۱۲ نف ــان ب ــبزوار- قوچ ــور س ــژو در مح ــد و پ ــورد پرای برخ
ــا  ــژو ب ــا پ ــد ب ــورد پرای ــن برخ ــت- فوم ــور رش ــدوم و در مح مص
ــه خاطرنشــان  ــدی در ادام ــوده اســت. خال ۱۱ نفــر مصــدوم ب
کــرد: در حــوادث پــر تلفــات در ایــام تعطیــالت عیــد فطــر 
۷۲۲ نفــر مصــدوم شــدند و ۲۸۵ آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ 
ــدند. وی  ــزام ش ــل اع ــه مح ــا ب ــه آن ه ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ب
تعــداد مأموریت هــای اورژانــس هوایــی در ایــن ایــام را ۳۲ 
ــت، ۱۶  ــداد مأموری ــن تع ــت: از ای ــرد و گف ــوان ک ــت عن مأموری
مأموریــت ترافیکــی و ۱۶ مأموریــت دیگــر غیــر ترافیکــی بــوده 
ــدوم و در  ــر مص ــی ۳۹ نف ــای ترافیک ــه در مأموریت ه ــت ک اس
ــز  ــه مراک ــار ب ــر بیم ــز ۳۰ نف ــی نی ــر ترافیک ــای غی مأموریت ه
درمانــی انتقــال داده شــدند و کوچک تریــن فــردی کــه از 
طریــق اورژانــس هوایــی بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــد، 
ــه یکــی از بیمارســتان های  دختــر بچــه ای ۲ ســاله بــوده کــه ب

ــد. ــل ش ــران منتق ته

فرهنگ سازی بیشتر برای اورژانس
ــرای فرهنگ ســازی اورژانــس چــه اقداماتــی انجــام شــده  ب
اســت؟وظیفه ایــن فرهنــگ ســازی برعهــده کیســت؟ آیــا ایــن 
ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــده مرک ــه عه ــا ب ــم تنه مه
ســازی  فرهنــگ  بــرای  و  خیــر  مســلما  اســت؟  پزشــکی 
نیازمنــد یــک بســیج همگانــی هســتیم. در ایــن بیــن ســازمان 
ــرورش، وزارت  ــوزش و پ ــر آم ــی نظی ــیما، وزارتخانه های صداوس
ــه ســایر  علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نقــش مهم تــری نســبت ب
ارگان هــا دارنــد. همچنیــن برنامه ریــزی شــهری جهــت تســهیل 
ــیر  ــاد مس ــدادی )ایج ــای ام ــای نهاده ــل خودروه ــل و نق حم
ویــژه( اقدامــات ضــروری جهــت ســهولت ایــن کار اســت. البتــه 
ــده از  ــام ش ــتا انج ــن راس ــی در ای ــر اقدامات ــال های اخی در س
ــاپ  ــس، چ ــوع اورژان ــا موض ــن ب ــم و انیمیش ــد فیل ــه تولی جمل
و  بیشــتر  انعــکاس  کــودکان،  بــرای  کتاب هایــی  انتشــار  و 
ــی  ــانه های عموم ــس در رس ــات اورژان ــکالت و خدم ــر مش بهت
و غیــره؛ امــا از آنجایــی کــه بــرای رســیدن بــه هــدف مهــم راه 
درازی در پیــش اســت، بــه نظــر می رســد کــه اورژانــس کشــور 

ــد. ــاری از ســوی دیگــر ارگان هــا نمای ــد درخواســت ی بای

مرکــز  اســتقالل  به ضــرورت  توجــه  بــا 
فوریت هــای پزشــکی از بیمارســتان بــه دلیــل 
مشــغله های فــراوان ایــن واحــد، سال هاســت 
به طــور  کشــور  اســتان های  اکثــر  در  کــه 
مســتقل و بــا آزادی تــام عمــل می کننــد؛ 
ــالم  ــر شــدیم در اســتان ای ــا به تازگــی باخب ام
ایــن واحــد تحــت نظــر و بــا مدیریــت روســای 
ایــن  کــه  می شــود!  اداره  بیمارســتان ها 
مســئله مشــکالت فراوانــی بــرای کارکنــان 
زحمت کــش ایــن واحــد ایجــاد کــرده کــه 
ــن  ــدوم ای ــان خ ــر کارکن ــت دامن گی سال هاس
مرکــز شــده اســت و بــا پیگیری هــای فراوانــی 
کــه در ایــن زمینــه داشــته اند متأســفانه هنــوز 
ــت  ــوم نیس ــده و معل ــان نش ــه ای عایدش نتیج
ــش  ــن روال پی ــه ای ــد کار ب ــی بای ــه زمان ــا چ ت

ــرود! ب
ــر و  ــه ای درگی ــوان مجموع ــس به عن اورژان
ــاط  ــردم در ارتب ــا م ــتقیما ب ــه مس ــغله  ک پرمش
ــاط در  ــن ارتب ــه ای ــه بهاین ک ــا توج ــت و ب اس
لحظــات  پراضطراب تریــن  و  ســخت ترین 
زندگــی مــردم رقــم می خــورد، بایــد دارای 
مدیریــت مســتقل از ســایر بخش هــا باشــد 
بــر اخــذ تصمیمــات فــوری در  تــا عــالوه 
ــش را  ــن بخ ــکالت ای ــاس، مش ــات حس لحظ

کــه در ارتبــاط بــا مــردم به وضــوح نمایــان 
می شــود را حــل کنــد. مشــکالتی کــه در 
ایــن بخــش وجــود دارد عــالوه بــر درگیــر 
کــردن ذهــن تکنســین ها، گاهــی ممکــن 
اســت بــه قیمــت جــان بیمــاران و مصدومــان 
کمــال  در  امــا  شــود  تمــام  مراجعه کننــده 
تأســف بعــد از ســال ها همچنــان بــه ایــن 
مســئله بی توجهــی می شــود. البتــه اخیــرا 
ــوب  ــه ای مکت ــور در نام ــس کش ــس اورژان رئی
ایــن  اســتقالل  بــر  مبنــی  دســتورالعملی 
اســتان  شــبکه های  و  بیمارســتان  از  مرکــز 
هنــوز  متأســفانه  کــه  کــرده  صــادر  ایــالم 
ترتیــب اثــر داده نشــده اســت. وابســته بــودن 
و  مشــکالت  پزشــکی  فوریت هــای  مرکــز 
ــه  ــود آورده ک ــه وج ــی را ب ــرهای فراوان دردس
ازجملــه ایــن مشــکالت عبــارت اســت از: 
ــر  ــت نظ ــکی تح ــای پزش ــز فوریت ه اداره مرک
رئیــس بیمارســتان موجــب تشــریفاتی شــدن 
ــز  ــس مرک ــده و رئی ــس ش ــس اورژان ــش رئی نق
پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
حــل  بــرای  قانونــی  اختیــار  هیــچ  عمــال 

ــکالت  ــام مش ــد تم ــدارد. هرچن ــکالت ن مش
ایــن حــوزه بــه رئیــس بیمارســتان به طــور 
منظــم گــزارش داده می شــود تــا چــاره ای 
ــود  ــه ش ــود اندیش ــالت موج ــع معض ــرای رف ب
ولــی متأســفانه معمــوال مــورد بی توجهــی 
مشــکالت  نشــدن  حــل  و  قرارگرفتــه 
ــود  ــود بودجــه و نب ــه مســئله کمب فوریت هــا ب
نبــود  هرچنــد  می شــود،  موکــول  اعتبــار 
ــد و  ــر نمی رس ــه نظ ــش ب ــه ای بی ــه بهان بودج
درواقــع مســائل حــوزه اورژانــس بــرای آن هــا 
در اولویــت قــرار نــدارد؛ و همیــن بی توجهــی 
ایــالم  اورژانــس  مشــکالت  بــه  مســئوالن 
ــغول  ــین های مش ــی تکنس ــب بی انگیزگ موج
مدیریتــی  چــون  می شــود  واحــد  ایــن  در 
حــل  را  آن هــا  مشــکالت  کــه  دارد  وجــود 

. نمی کنــد
ــوق و  ــا حق ــد ب ــن واح ــغول در ای کادر مش
مزایــای ناچیــزی در حــال خدمــت هســتند و 
ــج  ــدت رن ــد به ش ــن واح ــاه در ای ــود رف از کمب
ــد  ــس فاق ــش اورژان ــن بخ ــد. همچنی می برن
بســیاری از تجهیــزات موردنیــاز هســت. بیــش 

فرســوده  آمبوالنس هــا  درصــد  هشــتاد  از 
و طبــق اســتانداردهای کشــور بایــد از رده 
ــب  ــه از جان ــه ای ک ــرا بودج ــوند؛ زی ــارج ش خ
فوریت هــای  بخــش  بــه  بهداشــت  وزارت 
در  می شــود  داده  اختصــاص  پزشــکی 
در  نمی گیــرد.  قــرار  بخــش  ایــن  اختیــار 
بیمارســتان ها،  مدیــران  اولویت هــای 
قــرار  اولویــت  آخریــن  در   115 اورژانــس 
ــاد  ــی ایج ــارض مدیریت ــک تع ــا ی دارد. ضمن
ــس  ــس اورژان ــان، رئی ــی کارکن ــود، یعن می ش
او را عامــل حــل  را مدیــر خــود دانســته و 
قانونــی  ازنظــر  امــا  می داننــد  مشــکالت 
ــن  ــارات الزم در ای ــت و او اختی ــور نیس این ط
زمینــه را نــدارد. چندگانگــی مدیریتــی باعــث 
شــده افــراد وظایــف خــود را به خوبــی انجــام 
ندهنــد و یــک ســردرگمی بــر ایــن بخــش 
ــوع  ــن موض ــری ای ــرای پیگی ــد. ب ــم باش حاک
درمــان  معاونــت  و  بیمارســتان  رئیــس  بــا 
ــا  ــت را جوی ــرده و عل ــل ک ــاس حاص ــالم تم ای
شــدیم کــه ایشــان اظهــار داشــتند تمــام ایــن 
مشــکالت حل شــده امــا بــا پرس وجویــی کــه 
داشــتیم  ایــالم  اورژانــس  تکنســین های  از 
ایــن  همچنــان  متأســفانه  شــدیم  متوجــه 

مســئله باقــی اســت و حل نشــده اســت!

 اورژانس ایالم... از وابستگی تا بی انگیزگی

اینجا کولی کوش ، بام اورژانس فارس
خاطره ای از دیداری سرزده با همکاران خوب پایگاه کولی کش فارس

برنامــه بــر ایــن بــود کــه ســاعت دوازده ظهــر 
ــس و  ــد، کار عک ــام ش ــال تم ــم ارتح ــه مراس ک
ــیراز  ــمت ش ــه س ــران ب ــم و از ته ــر را ببندی خب
حرکــت کنیــم. برنامــه ســاعت دوازده ظهــر 
ــب  ــی دوازده نیمه ش ــر! حوال ــد دو بعدازظه ش
گردنه هــای کولــی کــش را در حــال بــاال رفتــن 
بودیــم کــه راننــده خــوب علــوم پزشــکی گفــت 
ــیدن  ــیراز رس ــا ش ــای ت ــت و ن ــوده اس خواب آل
در  دقیقــا  گفتــم  راننده مــان  بــه  نــدارد.  را 
ــن.  ــف ک ــش توق ــی ک ــه کول ــن نقط مرتفع تری
پایــگاه اورژانــس کولــی کــش ســمت چــپ مــا 
بــود. ســرزده رفتیــم مزاحــم همــکاران شــدیم. 
وقتــی  کــش  کولــی  پایــگاه  گــرم  بچه هــای 
یک یک پنــج  خبــری  تیــم  شــدند  متوجــه 
ــا  ــی از م ــه گرم ــدند و ب ــحال ش ــتیم خوش هس

ــد. ــتقبال کردن اس
رشــته  فارغ التحصیــل  طیبــی،  حامــد 
پایــگاه  مســئول  و  پزشــکی  فوریت هــای 
بــود. بنیامیــن کریمــی و علــی کریمــی نیــز 
از همــکاران خــوب ایــن پایــگاه بودنــد کــه 

تــا پاســی از شــب نشســتیم و گفتیــم و درد 
شــنیدیم. را  یکدیگــر  همکارانــه  دل هــای 

کولی کــش مرتفع تریــن نقطــه در محورهــای 
مواصالتــی اســتان فــارس اســت؛ و پایــگاه 
ــه  ــب گرفت ــس لق ــام اورژان ــز ب ــش نی ــی ک کول
اســت. بــا توجــه بــه ســرمای شــدید و اســتخوان 
ســوز ایــن منطقــه، طبیعتــا اولیــن مشــکل ایــن 
پایــگاه مســئله گرمایــش اســت. مســئله ای کــه 
علی رغــم وضعیــت جغرافیایــی ایــن منطقــه 

ــت. ــده اس ــوز حل نش هن
کولــی  پایــگاه  مســئول  طیبــی،  حامــد 
کــه  هزینــه ای  علی رغــم  می گویــد:  کــش 
بــرای پکیــج و شــوفاژ پایــگاه شــده اســت، امــا 
متأســفانه تمــام سیســتم گرمایشــی پایــگاه 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت و در منطق ــرق اس ــه ب ــته ب وابس
ســرمای  اوج  در  شــدید  باران هــای  و  بــرف 

روبــرو  فراوانــی  بــرق  قطعــی  بــا  زمســتان 
ــا 18  ــرق ت ــی ب ــات قطع ــی اوق ــتیم. گاه هس
ــن  ــام ای ــد و در تم ــول می کش ــم ط ــاعت ه س
مــدت سیســتم گرمایشــی مــا مختــل می شــود. 
18 ســاعت قطعــی بــرق در ســرمای زیــر صفــر 
ــود  ــا باوج ــت؛ و م ــرس آور اس ــا ت ــتان واقع زمس
ســرمای شــدید پایــگاه را تــرک نمی کنیــم.

دیگــر  از  را  ارتباطــات  مســئله  طیبــی 
مشــکالت پایــگاه کولــی کــش دانســت و ادامــه 
جغرافیــای  دلیــل  بــه  پایــگاه  بی ســیم  داد: 
منطقــه دچــار اختــالل اســت. چندیــن بــار 
مربوطــه  کارشــناس  بی ســیم  تنظیــم  بــرای 
اختــالالت  و  پارازیت هــا  امــا  اســت  آمــده 
برطــرف نشــده اســت. لــذا بی ســیم پایــگاه 
عملیاتــی  مأموریت هــا،  بــه  اعــزام  در  کــد  و 
 115 بــا  تمــاس  در  نیــز  موبایل هــا  نیســت. 

بــه  اختــالل  ایــن  و  اســت  اختــالل  دچــار 
ــی  ــه کول ــود. در گردن ــوط می ش ــرات مرب مخاب
کــش تمــاس بــا 115 علی رغــم اینکــه جــزء 
دیســپچ  روی  بــر  اســت،  صفاشــهر  شــبکه 
مســئله  ایــن  و  می شــود  داده  پاســخ  آبــاده 
باعــث افزایــش تایــم در اعــزام بــه ماموریــت هــا 

. د می شــو
طیبــی در خصــوص آمــار ماموریــت گفــت: 
در زمســتان آمــار ماموریــت هــا پایین تــر اســت 
ولــی ماموریــت هــای زمســتان کامــال در بــرف و 
کــوالک شــدید بایــد انجــام شــود. دو آمبوالنس 
داریــم کــه یکــی اســپرینتر و دیگــری آفــرود 
ــا  ــد ب ــراب باش ــوی خ ــت ج ــر وضعی ــت. اگ اس

ــویم. ــزام می ش ــرود اع ــس آف آمبوالن
حامــد طیبــی، مســئول پایــگاه کولــی کــش 
در ادامــه مشکالتشــان گفــت: کولــی کــش 
ــه دارد، آب  ــی ک ــاران فراوان ــرف و ب ــم ب علی رغ
زیرزمینــی آن شــور و غیرقابل شــرب اســت. آب 
ــه  ــود ک ــن ش ــر تأمی ــق تانک ــد از طری ــگاه بای پای
ایــن خــودش نیــز معضلــی همیشــگی بــرای مــا 

ســاخته اســت.
ــان در  ــکاران خوبم ــا هم ــا ب ــای م صحبت ه
ــب  ــاعتی از نیمه ش ــا س ــش ت ــی ک ــگاه کول پای
ادامــه داشــت، ســعی کردیــم بــه حرف هــا 
و مشکالتشــان خــوب گــوش دهیــم و قــول 
دادیــم کــه مشــکالت پایگاهشــان را در نشــریه 
ــه  ــکاس ب ــن انع ــم ای ــم. امیدواری ــس کنی منعک
گــوش مســئولین امــر برســد و فکــری نــو بــرای 

ــود. ــیده ش ــکالت اندیش ــن مش ــل ای ح

دبیرخانــه کارگــروه ســالمت در حــوادث غیرمترقبــه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و اداره حــوادث و EOC مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای 
ــاب  ــن کت ــی ای ــن اصل ــد. عناوی ــا« نموده ان ــوادث و بالی ــه ح ــخ ب ــع پاس ــی و جام ــه عملیات ــوان »برنام ــا عن ــی ب ــاپ کتاب ــه چ ــدام ب ــان اق ــکی کرم پزش
عبــارت انــد از: برنامــه افزایــش ظرفیــت بیمارســتانی، شناســایی مخاطــرات و ارزیابــی خطــر، برنامــه پاســخ اورژانس هــای پیــش بیمارســتانی، ســامانه 
فرماندهــی حادثــه ســتادی و عملیاتــی، برنامــه هشــدار، فعالســازی و پشــتیبانی عملیــات و برنامــه پاســخ واحدهــای عملیاتی - ســتادی حوزه بهداشــت. 
گفتنــی اســت ایــن کتــاب توســط آقایــان ســیدمحمد صابــری مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی کرمــان، غالمرضــا خادمــی پــور معــاون 

فنــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی کرمــان، حمیدرضــا گلــزاری از معاونــت بهداشــت و حجــت شــیخ بردســیری تالیــف شــده اســت.
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مشــکالت اســتخدامی نیروهــای 
چیســت؟ اراک  اورژانــس 

نیروهــای  از  تعــدادی  از  کــه  مکــرری  تماس هــای  طــی  در 
ــر آن  ــتیم، ب ــان داش ــکالت استخدامی ش ــی مش ــس اراک مبن اورژان
ــم  ــه گرفتی ــاس ک ــم. تم ــه کارکنی ــن زمین ــی در ای ــا گزارش ــدیم ت ش
ــقت  ــتگی و مش ــی از خس ــه حاک ــه ای ک ــف و گرفت ــدای ضعی ــا ص ب
کاری بــود مواجــه شــدیم، علــت را کــه جویــا شــدیم گفــت: در 
ــارک،  ــاه مب ــای روزه داری م ــام طاقت فرس ــته و در ای ــبانه روز گذش ش
ــود  ــوز وقــت نکــرده ب ــت اورژانســی داشــته ام! شــاید هن 21 مأموری
بعــد از 24 ســاعت کارســخت و طاقت فرســا، قــدری اســتراحت 
کنــد. امدادگــری را می گوییــم کــه علی رغــم کار ســنگین از مزایــای 
شــغلی خــود بی بهــره مانــده و بعــد از ســال ها خدمــت هنــوز حکــم 
ــرایط  ــورد ش ــتیم در م ــت! از او خواس ــده اس ــا نش ــتخدام او امض اس

ــت: ــن گف ــد و او چنی ــان بگوی ــتر برایم کاری اش بیش
ســال 1390 آگهــی اســتخدام نیروهــای بــا مــدرک امــداد - 
ــک  ــال آن ی ــه دنب ــار و ب ــکی اراک انتش ــوم پزش ــط عل ــوانح، توس س
ــد  ــزار ش ــردی برگ ــی کارب ــگاه علم ــط دانش ــاعته توس دوره 240 س
ــد، در  ــن دوره را گذرانده ان ــه ای ــی ک ــد نیروهای ــرار ش ــه ق و در ادام
اورژانــس بــه کار گرفتــه شــوند. مــا هــم، ماننــد دیگــر همــکاران مــان 
ــا نظــارت بهتریــن متخصصــان اســتان  در ایــن دوره آموزشــی کــه ب
برگــزار شــد شــرکت کردیــم و بمانــد کــه ایــن دوره شــش ماهه عــالوه 
ــان  ــزار توم ــد ه ــش از پانص ــت، بی ــا گرف ــه از م ــادی ک ــت زی ــر وق ب
برایمــان هزینــه داشــت. بااین حــال امیــدوار بودیــم بعــد از گذرانــدن 
ایــن دوره به عنــوان تکنســین انتخــاب و مشــغول کار شــویم امــا 
حــال بعــد از پنــج ســال نه تنهــا تکنســین نشــدیم بلکــه حتــی یــک 
امدادگــر هــم محســوب نمی شــویم! بعدازایــن دوره آموزشــی و پنــج 
ســال خدمــت در سیســتم درمــان همچنــان شــامل تبصــره چهــار 
هســتیم. تبصــره چهــار نیروهایــی را می گوینــد کــه بــر اســاس 
ــزء  ــود و ج ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــی ب ــور اجتماع ــن کار و ام قوانی
کارکنــان خدمــات محســوب می شــوند یعنــی باوجــودی کــه در 
ــی  ــی خدمات ــوان نیروی ــتی به عن ــغول کار هس ــان مش ــتم درم سیس
ــی و  ــروی خدمات ــک نی ــا ی ــا ب ــرایط کاری م ــوی! ش ــوب می ش محس
راننــده عــادی علــوم پزشــکی خیلــی فــرق دارد، مخاطــرات کاری مــا 
بســیار باالســت. استرســی کــه هــرروز در تمــام ســاعات آن را تجربــه 
می کنیــم و ســنگینی کار و انتقــال بیمــار و مواجه شــدن بــا خانــواده 
مریــض و حتــی احتمــال انتقــال بیمــاری از مریــض و... از مــواردی 
ــروی  ــک نی ــه ی ــتیم درحالی ک ــه هس ــا آن مواج ــرروز ب ــه ه ــت ک اس
ــه  ــرایط را تجرب ــن ش ــا ای ــکی نه تنه ــوم پزش ــده عل ــا رانن ــی ی خدمات
ــت  ــن وضعی ــوری از ای ــچ تص ــد هی ــی نمی توان ــه حت ــد بلک نمی کن
داشــته باشــد. ضمــن اینکــه مــا هــرروز بــه دلیــل ســرعت باالیــی کــه 
در خیابان هــا بــرای رســیدن به موقــع و نجــات جــان بیمــاران داریــم 
درواقــع باجــان خودمــان بــازی می کنیــم؛ امــا بــا همــه ایــن اوصــاف 
ــده و  ــی مان ــروی خدمات ــک نی ــد ی ــا در ح ــای کاری م ــوق و مزای حق
ــال  ــه س ــر اینک ــته ایم. جالب ت ــغلی نداش ــی و ش ــای مال ــچ ارتق هی
1391 تعــدادی از همــکاران مــا کــه ایــن دوره تخصصــی را گذرانــده 
تعــداد  انتخــاب شــدند واالن فقــط  بودنــد به عنــوان تکنســین 
محــدودی کــه شــاید در کل کشــور دویســت نفــر باشــند همچنــان 
بــا  را  ســوانح  امــداد  دوره  مــا  درحالی کــه  چــرا  بالتکلیف انــد. 
هماهنگــی علــوم پزشــکی گذرانــده و حتــی گواهــی خــود دانشــگاه 
ــن  ــول ای ــد؟ در ط ــول نمی کنن ــان را قب ــال مدرکم ــم، ح ــم داری را ه
ولــی  داشــته ایم  دراین بــاره  فراوانــی  پیگیری هــای  چنــد ســال 
متأســفانه تابه حــال نتایجــی عایدمــان نشــده؛ و بنــده بــه نمایندگــی 
از تمــام دوســتانم از رئیــس اورژانــس اراک درخواســت دارم هــر چــه 

ــود. ــیدگی ش ــا رس ــغلی م ــت ش ــه وضعی ــریع تر ب س
 جهــت پیگیــری ایــن موضــوع بــا رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی اراک تمــاس تلفنــی داشــتیم و ایشــان 
ــرای علــوم  درتشــریح ایــن مســئله گفــت: افــرادی کــه مدرکشــان ب
پزشــکی ارســال و بــا نظــر آن هــا مــورد تائیــد قرارگرفتــه باشــد توســط 
کارگزینــی دانشــگاه تبدیــل وضعیــت شــده اند و اگــر هــم کاردانــی 
ــاب  ــین انتخ ــوان تکنس ــند به عن ــته باش ــکی داش ــای پزش فوریت ه

می شــوند.
فرزیــن خشــنودی بــا تأکیــد بــر رایزنی هایــی کــه بــا وزارت 
نیروهــای  اســتخدام  بــرای  افــزود:  اســت،  داشــته  بهداشــت 
باقی مانــده بایــد مجــوز ایــن کار را وزارت بهداشــت بــرای مــا صــادر 
کنــد؛ و اآلن مجــوز اســتخدام بــر مبنــای رشــته های پرســتاری، 
ــرو از  ــتخدام نی ــده و اس ــبری تعیین ش ــکی و هوش ــای پزش فوریت ه
ایــن ســه رشــته مــورد تائیــد قرارگرفتــه و متأســفانه بــه رشــته امــداد و 

ــت. ــده اس ــاره ای نش ــوانح اش س
رئیــس اورژانــس اراک گفــت: در دیــداری کــه بــا مســئولین وزارت 
خانــه داشــتیم قــرار شــد اگــر بــا مــازاد ظرفیــت مواجــه بودیــم بــا نظر 
وزارت خانــه نیروهــای امــداد– ســوانح کــه سال هاســت مشــغول کار 
ــوند؛  ــتخدام ش ــده اس ــوان امدادگر-رانن ــتند به عن ــتم هس در سیس
ــه  ــرادی ک ــط اف ــه فق ــت ک ــن اس ــر ای ــتخدام ب ــن اس ــرط ای ــا ش ام
در فوریت هــای پزشــکی هســتند و امــداد ســوانح را خوانده انــد 
می تواننــد تبدیــل وضعیــت شــوند وامدادگر-راننــده شــوند و ازنظــر 
ــوند  ــین ش ــد تکنس ــه نمی توانن ــد. البت ــا یابن ــازمانی ارتق ــت س پس
چــون الزمــه ی تکنســین شــدن مــدرک دانشــگاهی و گذرانــدن دوره 
تخصصــی اســت؛ بنابرایــن اســتخدام نیــرو امــری ســلیقه ای نیســت 
ــه و  ــا نظــر وزارت خان ــذا کار ب ــع شــود، ل کــه مثــال رئیــس مرکــز مان

بخش نامه هــا و دســتورالعمل های صــادره انجــام می شــود.

معــاون حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان قــم از نجــات جــان توریســت های آلمانــی در پــی واژگونــی یــک دســتگاه ون خبــر داد و گفــت: در 
حــدود ســاعت 13:00 روز چهارشــنبه، 16 تیرمــاه گــزارش واژگونــی خــودروی ون حامــل توریســت های آلمانــی در محــور اتوبــان قم-کاشــان بــه مرکــز 
اورژانــس قــم اعــالم شــد. وی افــزود: پــس از اعــزام اورژانــس زمینــی و ارزیابــی صحنــه بالفاصلــه بالگــرد اورژانــس 115 قــم نیــز بــه محــل اعــزام شــد. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن حادثــه 7 مجــروح داشــت کــه یکــی از آنــان عــالوه بــر آســیب های مختلــف ســطحی احتمــال خونریــزی داخلــی نیــز داشــت؛ کــه 
توســط بالگــرد بــه بیمارســتان شــهید بهشــتی انتقــال یافــت. فراهانــی بیــان کــرد: همچنیــن یــک مجــروح توســط آمبوالنــس زمینــی بــه مرکــز درمانــی 

منتقــل شــد و 3 مجــروح نیــز در محــل حادثــه توســط کارکنــان اورژانــس 115 به صــورت ســرپایی درمــان شــدند.

و  علــم  همه جانبــه  پیشــرفت  بــه  توجــه  بــا 
تکنولــوژی کــه در دهه هــای اخیــر شــاهد آن بــوده 
ایــم، نیــاز بــه بــروز رســانی تجهیــزات در حــوزه 
پزشــکی بیشــتر از گذشــته احســاس می شــود. 
در 4 ســال اخیــر شــاهد رکــودی در به روزرســانی 
بودیــم  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  تجهیــزات 
تحــول  بهداشــت  وزارت  همــت  بــه  اخیــرا  کــه 
ــور  ــس کش ــات اورژان ــوزه ارتباط ــم گیری در ح چش

قابــل مشــاهده اســت.
افزایــش  اورژانــس  بی ســیم  فرکانس هــای 

بــد می یا
رونــد کار اداره ارتباطــات اورژانــس بــه تمــام 
بی ســیم  ازجملــه  آن  ارتباطــی  زیرســاخت های 
کشــور  اورژانــس  برمی گــردد.   GPS و  تلفــن  و 
مدت هــا پیگیــر دریافــت مجــوز خریــد بی ســیم 
از  بعــد  کــه  بــود  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  از 
ماه هــا تــالش، ســازمان تنظیــم مقــررات پروانــه 
بهره بــرداری از فرکانــس مدنظــر را صــادر کــرده کــه 
بــرای دریافــت ایــن پروانــه اقــدام بــه طراحــی شــبکه 
ــرای  ــار الزم ب ــت. اعتب ــرده اس ــیم ک ــوری بی س کش
خریــد ایــن سیســتم توســط دانشــگاه های هــر 
ــارات  ــبکه و اعتب ــت ش ــه وضعی ــه ب ــا توج ــتان ب اس
مرحله به مرحلــه  به صــورت  و  تأمیــن  خودشــان 
ــه  ــا توج ــم ب ــت ه ــود؛ و وزارت بهداش ــام می ش انج
بــرای  کــرد.  خواهــد  حمایــت  توانایــی اش  بــه 
را کامــال  کــه نمی تواننــد هزینــه  دانشــگاه هایی 
ــه  ــت ک ــده اس ــده ش ــی چی ــد برنامه های ــن کنن تأمی
به مرورزمــان انجــام شــود و در ابتــدای کار، بخشــی 
دیگــر  بخــش  و  آنالــوگ  ارتباطــات  سیســتم  از 
دیجیتــال باشــد و در طــی زمــان به مــرور به طــور 
ایــن جایگزینــی  کامــل دیجیتــال شــود. چــون 
نیــاز بــه زیرســاخت خاصــی نــدارد فقــط الزم اســت 
ــود  ــداری ش ــپچر خری ــونده و دیس ــتگاه تکرارش دس

ــود. ــن ش ــاز تأمی ــاخت موردنی ــا زیرس ت
 50 بــرای  دیجیتــال  بی ســیم  خریــد  مجــوز 

دانشــگاه
ارتباطــات  اداره  رئیــس  آقابکلوئــی  ســهیل 
ایــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  اورژانــس 

ــرای 50  ــال ب ــیم دیجیت ــد بی س ــوز خری ــدت مج م
دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور را دریافــت کرده ایــم 
دانشــگاه؛   4 بــرای  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
مشــهد، کردســتان، زنجــان و اورژانــس کشــور ایــن 
اورژانــس  بی ســیم  و  خریداری شــده  بی ســیم ها 
مشــهد از آنالــوگ بــه دیجیتــال ارتقــای کیفیــت 
داده شــده اســت. همچنیــن اورژانــس تهــران بــرای 
ــگاه اسالمشــهر بی ســیم دیجیتــال تهیه کــرده و  پای
زنجــان هــم در حــال طــی کــردن ایــن فرآینــد اســت. 
ــول  ــادان و دزف ــالم، آب ــان، ای ــتان های اصفه شهرس
هــم در حــال مجهــز شــدن بــه ایــن نــوع بی ســیم ها 
هســتند و امیدواریــم تــا دو ســال آینــده کل اورژانس 
ارتقــا  دیجیتــال  بــه  آنالــوگ  بی ســیم  از  کشــور 

ــد. ــت دهن وضعی
دستورالعمل اتوماسیون ابالغ شده است

ــه فعالیت هــای  ــا اشــاره ب ــی در ادامــه ب آقابکلوئ
مــا  فعالیــت  حیطــه  افــزود:  اتوماســیون  حــوزه 
اورژانــس  عملیاتــی  اتوماســیون  نرم افــزار  بــه 
در  نرم افــزار  ایــن  درگذشــته  کــه  برمی گــردد 
دانشــگاه های مختلــف راه انــدازی شــده اســت. 
اورژانــس کشــور از طریــق اداره ارتباطــات اقــدام بــه 
نوشــتن دســتورالعمل اجرایــی اتوماســیون عملیاتی 
اورژانس هــا  تمــام  بــه  و  کــرده   115 اورژانــس 
ابــالغ کرده ایــم بــر اســاس ایــن دســتورالعمل ها 
نرم افــزار  اجــرای  و  تهیــه  بــه  اقــدام  می تواننــد 
اتوماســیون کننــد کــه ایــن دســتورالعمل در مرحلــه 

اســت. آن  تهیه کننــده  شــرکت های  تائیــد 
رئیــس اداره ارتباطــات اورژانــس کشــور با اشــاره 
ــار  ــان اظه ــای کاری ش ــر از حیطه ه ــی دیگ ــه یک ب
ــامانه  ــف »س ــه مخف ــا« ک ــامانه »سیناس ــت: س داش
یکپارچه ســازی دانــش آمــاری و اطالعاتــی« اســت 
کــه ایــن ســامانه جمــع آوری اطالعــات کلــی از 
پایگاه هــا  شناســنامه  و  آمبوالنس هــا  و  نیروهــا 

انجــام  را  انســانی  نیــروی  آمــار  و  تجهیــزات  و 
ــه  ــت ک ــاری اس ــامانه آم ــک س ــع ی ــد . درواق می ده
ــوان اطالعــات اورژانــس بیمارســتانی و پیــش  می ت
از  از آن اســتخراج کــرد و هــدف  را  بیمارســتانی 
اســت  برنامه ریزی هــای مدیریتــی  آن  راه انــدازی 
کــه تــا بــه امــروز دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــامانه  ــن س ــود را در ای ــات خ ــور اطالع ــر کش سراس
ثبــت کرده انــد و درزمینــه شناســنامه پایگاه هــا و 

خودروهــا اطالعــات کاملــی را داریــم.
آنالوگ و دیجیتال، معایب و مزایا

بی ســیم های  مزایــای  و  معایــب  بیــان  در  وی 
ــتم  ــر در سیس ــرورت تغیی ــال و ض ــوگ و دیجیت آنال
ارتباطــات اورژانــس کشــور گفــت: بــا توجــه بــه 
رشــد اورژانــس و تعــداد پایگاه هــا، سیســتم آنالــوگ 
ــد و  ــا باش ــای م ــخگوی نیازه ــد پاس ــر نمی توان دیگ
ــم.  ــدا کنی ــا پی ــال ارتق ــتم دیجیت ــه سیس ــود ب الزم ب
ــک«  ــوژی »تران ــرداری از تکنول ــکان بهره ب ــه ام البت
هــم وجــود داشــت امــا چــون هزینــه بســیار باالیــی 
را می طلبــد و ضمــن اینکــه بســیار فراتــر از نیــاز مــا 

ــدارد. ــود ن ــتفاده از آن وج ــزوم اس ــال ل ــت فع هس
بــا  داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  آقابکلوئــی   
توجــه بــه ضرورتــی کــه وجــود داشــت بی ســیم 
دیجیتــال را انتخــاب کردیــم کــه در مــورد ضــرورت 
ارتقــا بــه ایــن تکنولــوژی بایــد گفــت: کیفیــت 
صــوت  و  مکالمــه  انتقــال  در  آنالــوگ  بی ســیم 
ــیمی  ــالل بی س ــن اخت ــود. همچنی ــن ب ــیار پایی بس
از  کنتــرل  بــه  قــادر  و  داشــتیم  را  شــبکه ها  در 
بی ســیم های  درحالی کــه  نبودیــم.  دور  راه 
دیجیتــال ایــن محدودیت هــا را نــدارد و درواقــع 
جبــران کمبودهــای آنالــوگ اســت. عــالوه بــر ایــن 
امکانــات، بی ســیم دیجیتــال GPS دارد و امــکان 
ــا را  ــدی کاربره ــک و گروه بن ــت پیام ــال و دریاف ارس
نیــز دارد؛ و در مکالمــه بــا ایــن بی ســیم فقــط گــروه 

ــرای دیگــر  هــدف صــوت آن را می شــنوند و صــدا ب
نمی شــود. پخــش  کاربــران 

آقابکلوئــی در مــورد تفــاوت اصلــی بی ســیم 
اصلــی  تفاوت هــای  گفــت:  دیجیتــال  و  آنالــوگ 
ــامانه  ــتفاده از س ــاط و اس ــراری ارتب ــت برق در کیفی
GPS و ســامانه مدیریــت هوشــمند اســت. ایــن 
مــا اضافــه می شــود  بــه بی ســیم های  امکانــات 
ــد و  ــدا می کن ــا پی ــه ارتق ــوت و مکالم ــت ص و کیفی
ــای  ــا و کده ــود آدرس ه ــد ب ــادر خواهن ــران ق کارب
خودشــان را به صــورت پیامــک ارســال و دریافــت 
کننــد و ترافیــک مکالمــات در شــبکه کــم می شــود. 
ــرد  ــم ک ــت نخواهی ــطح قناع ــن س ــه ای ــا ب ــه م البت
ــوژی  ــرفت تکنول ــا پیش ــم گام ب ــت ه ــون الزم اس چ
ــد. ــدا کن ــا پی ــم ارتق ــا ه ــی م ــتم های ارتباط سیس

برنامه های اداره ارتباطات در آینده نزدیک
ــن  ــر در ای ــای مدنظ ــده آل ه ــوص ای وی در خص
زمینــه گفــت: درواقــع مــا اآلن در حــال برنامه ریــزی 
آل  ایــده  امــا  هســتیم؛  بحرانــی  شــرایط  بــرای 
ــت از  ــارت اس ــوزه عب ــن ح ــا در ای ــر م ــای مدنظ ه
اینکــه ابتــدا مــا بتوانیــم از طریــق بی ســیم های 
 EOC دیجیتــال بــا بیمارســتان ها و مراکــز اورژانــس
و ســتادهای دانشــگاهی ارتبــاط برقــرار کنیــم؛ کــه 
ایــن مرحلــه برنامــه آینــده کاری ماســت. همچنیــن 
خــودرو ارتباطــات ســیار را تجهیــز کنیــم کــه در 
ــک  ــا کم ــای م ــه نیروه ــد ب ــی بتوانن ــع بحران مواق
رســانده و مشــکالت و معضــالت موجــود در ایــن 
ــه  ــود؛ و هم ــل ش ــری ح ــو مطلوب ت ــه نح ــوزه ب ح
دانشــگاه های کشــور بتواننــد خــودرو ارتباطــات 
ســیار داشــته باشــند؛ و در مرحلــه بعــد کالس هــای 
مســئولین  بــرای  ارتباطــات  مــورد  در  آموزشــی 
بــرای  البتــه  و  شــود  برگــزار  کشــور  ارتباطــات 
تکنســین ها هــم در دانشــگاه ها برنامــه آموزشــی 
خواهــد بــود. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــت 
زیــادی  تفــاوت  دیجیتــال  بی ســیم های  بــا  کار 
ــا همــان کارکــرد  ــا ب ــدارد و تقریب ــوگ ن ــا مــدل آنال ب

ــود. ــد ب خواه

خدمات رایگان و این همه کم لطفی؟!
یکــی از معضالتــی کــه تقریبــا تمــام تکنســین ها 
خــود  خدمــت  دوران  طــول  در  یک بــار  حداقــل 
فیزیکــی  خشــونت های  کرده انــد؛  تجربــه  را  آن 
توســط همراهــان مصــدوم در زمــان مأموریــت اســت. 
اورژانــس جــزو معــدود ارگان هایــی اســت کــه خدمات 
رایــگان ارائــه می دهــد امــا بااین وجــود بیشــتر از 
ارگان هــای دیگــر بــا بی مهــری مــردم روبــه می شــود. 
تکنســین های  بــه  حملــه  از  هفتــه  یــک  هنــوز 
ــه  ــن حادث ــه ای ــود ک ــته ب ــان نگذش ــس اصفه اورژان
در گــرگان تکــرار شــد و همراهــان مصــدوم بــه دلیــل 
ــتن  ــه شکس ــدام ب ــد اق ــی بیش ازح ــارهای عصب فش
شیشــه های آمبوالنــس و توهیــن بــه تکنســین ها 
نمودنــد؛ هرچنــد تکنســین ها تمــام ســعی خــود 
را می کننــد کــه شــرایط خانــواده مصــدوم را درک 
کننــد و وارد درگیــری نشــوند، امــا هیچ کــدام از ایــن 
اقدامــات باعــث کاهــش ایــن مــوارد نمی گــردد. 
گویــا وجــود مــاده 607 قانــون مجــازات اســالمی کــه 
ــا  ــا مقاومتــی کــه ب ــه ی ــه حمل عنــوان می کنــد هرگون
علــم و آگاهــی نســبت بــه مأموریــن دولــت در حیــن 
ــوب  ــرد محس ــد تم ــل آی ــه عم ــان ب ــه آن انجام وظیف
ــک  ــا ی ــاه ت ــه م ــس از س ــازات آن حب ــود و مج می ش
ســال اســت؛ هــم نتوانســته تأثیــر مطلوبی بــر کاهش 
این گونــه اتفاقــات بگــذارد. اینکــه چــرا و چگونــه 
ایــن اتفاقــات رخ می دهنــد و بــرای پیشــگیری از آن 
ــن شــود و چــه نهادهــا و  ــد تدوی ــی بای چــه برنامه های
ــه  ــک ب ــازی و کم ــرای فرهنگ س ــد ب ــی بای ارگان های
رفــع ایــن مشــکل بــه میــدان بیاینــد؟ و چــه خأهــای 
و  دارد؟  وجــود  دراین بــاره  حقوقــی  و  قانونــی 
این گونــه رویدادهــا چــه صدمــات روحــی و جســمانی 
بــرای تکنســین ها دارد؟ ازجملــه  جبران ناپذیــری 
ســؤاالتی اســت کــه در مواجهــه بــا این گونــه اتفاقــات 

ــد. ــن می رس ــه ذه ب
ایــن  قربانــی  آخریــن  گــرگان  تکنســین های 

نیســتند نت ها خشو
نویــد مازندرانــی مدیــر روابــط عمومــی مرکــز 
پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
ــگار  ــا خبرن ــی ب ــوی تلفن ــتان در گفتگ ــتان گلس اس
یک یک پنــج دربــاره چگونگــی وقــوع ایــن حادثــه 
ــا  ــی ب ــی تماس ــاه ط ــنبه 29 تیرم ــت: روز سه ش گف
مرکــز اورژانــس گــرگان تصــادف دو موتور ســوار بــا 
پرایــد در یــک کارناوال عروســی داده شــد؛ و نیروهای 
اورژانــس بالفاصلــه اعــزام شــدند و در مــدت 4 دقیقــه 
ــه رســیدند؛ امــا یکــی از مصدومیــن  ــه محــل حادث ب
کــه توســط خانــواده اش بــه بیمارســتان منتقل شــده 
بــود فــوت کــرد و همیــن مســئله باعــث شــد تــا یکــی 
ــد و  ــت بده ــود را از دس ــی خ ــادل عصب ــراد تع از اف
ــه های  ــود و شیش ــه ور ش ــس حمل ــمت آمبوالن ــه س ب

آمبوالنــس را بشــکند. خوشــبختانه تکنســین های مــا 
ــد  ــف خــود را انجــام دادن ــرد وظای ــه ف ــدون توجــه ب ب
و مصــدوم را بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد؛ امــا 
ــد بیــن مــردم فرهنگ ســازی شــود؛  ــن مســئله بای ای
مــردم بایــد متوجــه شــوند همان گونــه کــه آن هــا 
نگــران هســتند؛ نجــات جــان بیمــار بــرای مأموریــن 
ــام  ــا تم ــیاری دارد و آن ه ــت بس ــز اهمی ــس نی اورژان

ــرد. ــد ک ــدوم خواهن ــرای مص ــان را ب تالشش
چرایی این اتفاق تلخ؟

شــکل گیری  چرایــی  خصــوص  در  مازندرانــی 
قانونــی  این گونــه حــوادث می گوینــد: خأهــای 
و حقوقــی بســیاری در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ و 
حتــی در صــورت شــکایت هــم نهایتــا مســئله بــا یــک 
عذرخواهــی ســاده حــل می شــود؛ کــه البتــه در اکثــر 
مــوارد اورژانــس بــا در نظــر گرفتــن شــرایط نامناســب 
شــکایتش  از  حادثــه  زمــان  در  طرفیــن  روحــی 
ــف  ــوارد ضع ــن م ــاید در ای ــد؛ و ش ــر می کن صرف نظ
ــد.  ــا نمای ــتری را ایف ــش بیش ــس نق ــی اورژان تبلیغات
اگــر آمــوزش همگانــی بــه عمــوم داده شــود و مــردم 
اورژانــس را بهتــر بشناســند؛ طبیعتــا مشــکالت کمتر 
می شــود. ایــن کار در زمینه هــای معرفــی اورژانــس و 

ــم  ــا می بینی ــروز م ــده و ام ــات آن انجام ش ــوع خدم ن
غیــر  تماس هــای  آموزش هــا  همیــن  اثــر  در  کــه 
اورژانســی بســیار کمتــر شــده اســت. روابــط عمومــی 
جهــت  فرهنگ ســازی  بــرای  می گویــد  گــرگان 
ــام  ــی را انج ــن اقدامات ــرح مأموری ــش ضرب وج کاه
داده انــد ازجملــه: تعامــل بــا دفتــر حقوقــی دانشــگاه 
و دادســتانی بــرای ارجــاع پرونده هــای مزاحمیــن 
ــا؛  ــی آن ه ــری قضائ ــرح و پیگی ــرب  وج ــی و ض تلفن
وی معتقــد اســت اگرچنــد بــار در ایــن زمینــه برخورد 
قانونــی و قضائــی صــورت بگیــرد؛ می تــوان امیــدوار 
این گونــه مشــکالت  آتــی  کــه در ســال های  بــود 
کامــال ریشــه کن شــوند؛ و همچنیــن مرکــز اورژانــس 
گــرگان اقــدام بــه راه انــدازی مســابقات کتاب خوانــی 
و فرهنگــی بــا محوریــت آمــوزش همگانــی کــرده کــه 
ــتای  ــی را در راس ــر مثبت ــته تأثی ــود توانس ــه خ به نوب
تعامــل بهتــر و بیشــتر مــردم و اورژانس داشــته باشــد.

درصد اندکی از مردم این گونه اند
مرکــز  کــه  اقداماتــی  خصــوص  در  ایشــان 
اورژانــس گــرگان در خصــوص حادثــه پیش آمــده 
ــم  ــم بگوی ــرأت می توان ــت: به ج ــد گف ــام داده ان انج
کارکنــان  زحمــات  قدرشــناس  مــردم  درصــد   95

کــه  هســتند  کمــی  درصــد  تنهــا  و  اورژانس انــد 
باعــث بــروز چنیــن مشــکالتی می شــوند؛ مــا ســعی 
ــن  ــی؛ ای ــای حقوق ــته از پیگیری ه ــم ،گذش کرده ای
مســئله را در رســانه ها عنــوان کــرده و در فضــای 
مجــازی منتشــرش کنیــم؛ مــا قصــد نداریــم تنهــا از 
ــم  ــم؛ می خواهی ــگاه کنی ــئله ن ــه مس ــی ب ــد قضائ دی
و  ببرنــد  پــی  اشتباهاتشــان  بــه  افــراد  این گونــه 
در کنــار آن هــا افــراد بیشــتری آمــوزش ببیننــد. 
ــه  ــی این گون ــان اصل ــه قربانی ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
حــوادث تکنســین ها هســتند، صدمــات روحــی و گاه 
ــر  ــه آن هــا وارد می شــد؛ جبران ناپذی جســمانی کــه ب
اســت و اثراتــش تــا آخــر عمــر همــراه آن هــا خواهــد 
ــد  ــکل بای ــن مش ــی ای ــل اساس ــرای ح ــس ب ــد. پ مان
ــرا را از  ــع ماج ــت و ماوق ــان نشس ــای صحبت هایش پ

ــرد. ــی ک ــا بررس ــگاه آن ه ن
توهین به تکنسین امری عادی شده است

ــرگان؛  ــس گ ــز اورژان ــین مرک ــری تکنس ــن ای رامی
یکــی از افــراد حاضــر درصحنــه بــوده و از فشــار 
عصبــی کــه مجبــور بــوده در آن لحظــه تحمــل کنــد 
مــا  بــه  مــدام  آن هــا  می گویــد  و  می زنــد  حــرف 
ــالم  ــض اع ــه به مح ــد؛ باوجوداینک ــن می کردن توهی
بــه محــل رفتیــم و در زمــان 4 دقیقــه خودمــان را 
رســاندیم؛ معمــوال همراهــان بیمــار متوجــه نیســتند 
ــرای آن  ــان ب ــان زم ــرایط روحی ش ــر ش ــه خاط ــه ب ک
هــا به کنــدی می گــذرد و 4 دقیقــه را 20 دقیقــه 
می داننــد. ایشــان عــدم حضــور و تأخیــر پلیــس 110 
ــری  ــرای جلوگی ــم ب ــی مه ــوارد را عامل ــه م در این گون
ــار  ــد: بیم ــد و می گوی ــکالت می دان ــن مش ــروز ای از ب
ترومــا شــده بــود و بیــش از دویســت نفــر دورش 
ــه مــا  حلقــه زده بودنــد؛ آن هــا اجــازه هیــچ کاری را ب
ــا  ــام توهین ه ــا تم ــم ب ــور بودی ــا مجب ــد و م نمی دادن
و مزاحمت هــا کارمــان را بــا دقــت انجــام دهیــم. 
ــه پلیــس اعالم شــده  تصــادف همــان لحظــات اول ب
نیــم  و  یــک ســاعت  تأخیــر  بــا  ولــی آن هــا  بــود 

ــیدند. رس
تساهل در پیگیری قضایی دیگر بس است

ــاد  ــس زی ــز اورژان ــات در مراک ــت اتفاق ــن  دس از ای
آن هــا  از  انگشت شــماری  تعــداد  و  می دهــد  رخ 
ــر  ــه نظ ــا ب ــوند؛ ام ــرح می ش ــی مط ــع قضائ در مراج
ــرار ســیده کــه دیگــر بی تفــاوت  می رســد زمــان آن ف
ــل  ــرای ح ــی ب ــم و راه ــوادث نگذری ــن ح ــار ای از کن
ــای  ــه جنبه ه ــا ب ــه تنه ــه اینک ــه ن ــم؛ البت آن بجویی
یــک گام  بایــد  بلکــه  بپردازیــم؛  قضائــی مســئله 
ــوه  ــات و نح ــازی خدم ــتای فرهنگ س ــزرگ در راس ب
ــر  ــن ام ــه ای ــه البت ــت؛ ک ــس برداش ــا اورژان ــل ب تعام
ــا همــکاری تمامــی مراکــز اورژانــس و  ــد ب خطیــر بای
ــام  ــد از تم ــه بای ــود و صدالبت ــام ش ــور انج در کل کش
ظرفیت هــای موجــود و قابل اســتفاده نیــز بهــره بــرد.

خدمات رایگان با طعم ضرب و شتم فیزیکی
آسیب شناسی و چرایی ضرب وجرح تکنسین های اورژانس گرگان

از آنالوگ تا دیجیتال
آخرین وضعیت اداره ارتباطات اورژانس کشور
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ــرودگاه  ــود کــه ســقف ف یکــی از روزهــای ســرد بهمن مــاه ب
مهرآبــاد بــر ســر مســافرانش فروریخــت و باعــث شــد تــا مدتــی 
ــاال  ــود. ح ــد ش ــران متول ــتانی ای ــش بیمارس ــس پی ــد اورژان بع
تنهــا کســانی خاطــره آن روز را بــه یــاد دارنــد کــه زندگی شــان 
بــه نحــوی بــا آن ماجــرا گره خــورده اســت؛ و یکــی از ایــن افــراد 
آقــای عبــدوس تکنســین بازنشســته ســمنان اســت. کســی که 
آن روزهــا در لبــاس ســربازی بــه کمــک محروجــان شــتافت و 

چنــد ســال بعــد بــه زمــره تکنســین های اورژانــس پیوســت.
آقــای حجت الــه عبــدوس در شــهر ســمنان و در محلــه کهــن 
دژ ســمنان بــه دنیــا آمــده اســت؛ و در همــان شــهر دیپلــم خود 

را از دبیرســتان دهخــدا در رشــته علــوم طبیعــی گرفت.
یک یک پنج: از چه زمانی وارد اورژانس شدید؟

عبــدوس: مــن تکنســین دوره 11 هســتم و ســال 1355 وارد 
ایــن حرفــه شــدم. حــدودا دو ســال بعدازاینکــه اورژانــس پیــش 

بیمارســتانی تأســیس شد.
یــک یــک پنــج: چــه عاملــی باعــث شــد تــا کار در اورژانــس 

را انتخــاب کنیــد؟
عبــدوس: زمانــی کــه ســرباز بــودم ســقف فــرودگاه مهرآبــاد 
فروریخــت. مــا را بــرای کمــک بــه آنجــا بردنــد. هیچ کــس آنجــا 
نبــود کــه بــه مصدومــان کمــک کنــد. ارتــش و افــراد معمولــی 
بیمارســتان  ماشــین  یــا  و  شخصی شــان  ماشــین های  بــا 
ــم  ــودم گفت ــا خ ــا ب ــد. همان ج ــل می کردن ــن را منتق مجروحی
خیلــی خــوب می شــد اگــر ارگانــی بــرای ایــن کار وجــود 

ــت. داش
بعــد از اتمــام ســربازی در اداره دخانیــات و صداوســیما 
پذیرفتــه شــدم. همــان موقــع یکــی از دوســتانم گفــت اورژانس 
ــام  ــم و ثبت ن ــم رفت ــن ه ــد؛ م ــام می کن ــم دارد ثبت ن ــران ه ته

کــردم.
ــه ســختی ها و  ــا توجــه ب ــس ب ــک پنــج: کار در اورژان یــک ی

ــت؟ ــه اس ــش چگون محدودیت های
عبــدوس: مــن حدود 12 ســال اســت که بازنشســته شــده ام 
ــان مشــکالت اآلن نیســتم امــا آن موقــع کار  و خیلــی در جری
ــت.  ــده اس ــر ش ــی االن راحت ت ــود ول ــخت ب ــی س ــردن خیل ک
ــال  ــد؛ مث ــاوت بودن ــم متف ــی باه ــتان ها خیل ــع شهرس آن موق
تهــران دیســپچ داشــت؛ دکتــر و کارکنــان خــوب داشــت امــا در 
شهرســتان ها ایــن امکانــات وجــود نداشــت. مــن ابتــدا تهــران 
بــودم بعــد منتقــل شــدم بــه مازنــدران و بعــد هــم بــه ســمنان 
آمــدم. تهــران همه چیــز داشــت امــا مازنــدران و ســمنان 
ــا همــه کارهــا  ــور؛ م ــه اپرات ــود ن ــه دیســپچ ب ــود. ن این طــور نب
ــم؛  ــواب می دادی ــن ج ــان تلف ــم؛ خودم ــان می کردی را خودم
می رفتیــم مأموریــت؛ و بی ســیم جــواب می دادیــم. کار در 

ــود. ــر ب ــی راحت ت ــران خیل ــس ته اورژان
یــک یــک پنــج: خانواده تــان بــا شــغل شــما مشــکلی 

نداشــتند؟ نــگاه آن هــا بــه ایــن حرفــه چطــور بــود؟
عبــدوس: نــه هیچ وقــت؛ اتفاقــا خیلــی راضــی بــود؛ وقتــی 
بــه خانــه می آمــدم خیلــی از مــن تشــکر می کــرد؛ لباس هایــم 
را مرتــب می کــرد. منتهــی هیچ کــس بــه آن هــا اهمیتــی 
نمی دهــد. مــن از اول اســتخدامم تاکنــون ســه بــار ضــرر 
کــرده ام. یک بــار ســال 69 بــود کــه مدیریــت خدمــات کشــوری 
بیمــه تأمیــن اجتماعــی را بــه بیمــه خدمــات درمانی تغییــر داد 
ــا  ــودم ام ــرده ب ــت ک ــه آن را پرداخ ــام هزین ــال تم ــن 15 س و م

همــه از بیــن رفــت.
ــه  ــد ک ــب ش ــی تصوی ــاده قانون ــود،  م ــال 67 ب ــار دوم س ب
ــن  ــتگی آخری ــان بازنشس ــخت در زم ــاغل س ــراد دارای مش اف
را  آخــر  ســال  دو  مــن  بــرای  شــود؛  حســاب  حقوقشــان 
ــد  ــر ش ــان کس ــزار توم ــا 50 ه ــد و نهایت ــی گرفتن ــردش مال گ
یعنــی اآلن 150 هــزار تومــان کســری حقــوق دارم. البتــه 
ــون  ــد. ســال 86 هــم قان همــه تکنســین ها ایــن ضــرر را کردن
مدیریــت خدمــات کشــوری نظــام هماهنــگ تبصره 9 ســختی 
کار؛ قصــورات صنــدوق بازنشســتگی حــذف شــد و همــه را در 
ــر  ــخت و دیگ ــاغل س ــن مش ــی بی ــد و فرق ــروه قراردادن ــک گ ی

مشــاغل نگذاشــتند بااینکــه مــا آن را پرداخــت کــرده بودیــم. 
ــس  ــر ک ــرد و ه ــق می گی ــران تعل ــه مدی ــط ب ــد فق ــد گفتن بع
در ایــن 32 ســال مدیــر بــوده باشــد بــرای آن دو ســال حقــوق 
ــورات  ــال قص ــی س ــه س ــا ک ــرای م ــی ب ــد. ول ــه می دهن اضاف
ســختی کار را دادیــم قطع شــده؛ و بــه هــر کــس هــم کــه مــی 
گوئیــم می گوینــد بایــد مجلــس تصویــب کنــد و هیچ کــس هــم 

پیگیــری نمی کنــد.
یــک یــک پنــج: یکــی از خاطراتــی کــه همیشــه در ذهنتــان 

مانــده را برایمــان تعریــف کنیــد.
ــد؛  ــت دارن ــان را دوس ــی بچه هایش ــا خیل ــدوس: مادره عب
ــرای  ــار اعــزام شــدیم ب در هــر وضعیتــی کــه باشــند. مــا یک ب
ــم بیمــاری کــه مشــکل کمــر داشــت؛ وقتــی بچه هایــش  خان
می خواســتند کمــک کننــد تــا مادرشــان را روی برانــکارد 

ــرد! ــان درد می گی ــما کمرت ــت ش ــت گف ــم؛ نگذاش بگذاری
اتفــاق دیگــری هــم کــه هیچ وقــت از یــادم نمــی رود مربــوط 
بــه ســال 57 اســت؛ زمانــی کــه بــه مازنــدران منتقل شــده بودم 
و بــه اولیــن مأموریــت زایمــان اعزام شــده بــودم؛ بعــد از تولــد، 
ــام  ــا را انج ــات احی ــا عملی ــد؛ م ــود ش ــس کب ــوزاد در آمبوالن ن
دادیــم ولــی موفــق نشــدیم؛ بیمارســتان گفــت بچه فــوت کرده 
اســت؛ همــکارم مرحــوم کیاکجــوری گریه کــرد. بعد از پزشــک 
خواســتیم کــودک را بــه ما تحویــل دهــد تاکمی آزمایشــی روی 

آن کارکنیــم؛ در حیــن کار نــوزاد زنــده شــد و برگشــت!
یــک یــک پنــج: دوســت داشــتید هیــچ گاه بازنشســته 
کار  ایــن  در  همیشــه  و  نمی شــدید 

؟ یــد ند می ما
عبــدوس: نمی شــود! مــن بــرای اولیــن 
همایــش اورژانــس کشــور در ســال 79 
ــاره مدیریــت در اورژانــس  یــک مقالــه درب
نوشــتم؛ امــا دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ســمنان مــرا نفرســتاد تــا مقالــه ام را ارائــه 
ــو  ــد ت ــرا گفتن ــیدم چ ــی پرس ــم؛ وقت بده
چــون  می مانــدی  اورژانــس  در  بایــد 
بفرســتیمت  بخواهیــم  بــود  ممکــن 
مأموریــت؛ خــب وقتــی مســئولین هیــچ 
توجهــی ندارنــد نمی شــود فقــط باعالقــه 

ــرد. ــی کارک خال
مــن هــم در جبهــه بــودم و هــم مســئول 
آزادگان  نماینــده  ســمنان؛  جنــگ 
شهرســتان در اردوگاه ســلمان فارســی 
هــم بــوده ام؛ 47 روز آنجــا نماینــده بــودم 
ولــی خــب هیــچ توجهــی نشــد و اهمیتی 
هــم ندادنــد بااینکــه هــم شــیفتم را و هــم 

ــی دادم. ــام م ــا را انج ــن کاره ای
یــک یــک پنــج: بــرای بازنشســتگی 

داریــد؟ برنامه هایــی  خــود 
عبــدوس: در تهــران می شــود کارهایــی 
انجــام داد ولــی در شهرســتان ها این طــور 
بازنشســتگی کمــی  نیســت؛ در دوران 
تدریــس کــردم و جــزوه نوشــتم. زمانــی هــم بــه موسســه خیریه 
مهــد کرامــت رفتــم و صحبــت کــردم کــه آمبوالنــس خصوصــی 
راه بیندازیــم؛ مدتــی هــم در تهــران دوره الزم را دیــدم امــا طــول 
ــم  ــا ه ــد و م ــان ازکارافتاده ان ــد آمبوالنس هایت ــید و گفتن کش

دیگــر پیگیــری نکردیــم.
ــا  ــه جوان ه ــان را ب ــه تجربیاتت ــرای اینک ــج: ب ــک پن ــک ی ی

ــد؟ ــام داده ای ــم انج ــی ه ــد اقدام ــال دهی انتق
ــه نوشــته ام.  ــاره کمک هــای اولی عبــدوس: یــک جــزوه درب
تجربیــات همــان خاطــرات هســتند. آن موقــع هیــچ امکاناتــی 
نبــود؛ اولــش بــا فولکــس بیمــاران را جابه جــا می کردنــد؛  بعــد 

هــم بنــز؛ امــا اآلن خیلــی کامل تــر و بهتــر شــده اســت.
یــک یــک پنــج: پیشــنهادتان بــه مســئوالن مربوطــه بــرای 

انتقــال تجربیــات افــراد بازنشســته چیســت؟
عبــدوس: اآلن اورژانــس تکنســین و پزشــک و پرســتار دارد؛ 
خــب آن هــا باســواد هســتند و نیــازی بــه راهنمایــی مــا ندارنــد 

کمــک مــا فقــط می توانــد مشــورتی باشــد.
یــک یــک پنــج: بــا توجــه بــه ســابقه طوالنــی کــه در اورژانس 
ــه  ــور را در چ ــس کش ــوت اورژان ــف و ق ــاط ضع ــته اید نق داش

می دانیــد؟
عبــدوس: مشــکالت زمــان کــه مشــکلی بــه وجــود بیایــد 
معلــوم می شــود؛ قبــل از مشــکل چیــزی مشــخص نیســت؛ 
مثــال زمانــی مدیرعامــل می خواســت از ما اســتفاده شــخصی 
ــال  ــم دنب ــر می رفتی ــون اگ ــم، چ ــوش نمی دادی ــا گ ــد؛ م بکن
ــم. آن  ــض بروی ــال مری ــتیم دنب ــر نمی توانس ــای او دیگ کاره
ــد  ــم بای ــا را ه ــه مریض ه ــم و هم ــر بودی ــط 5 نف ــا فق ــان م زم
ــران؛  ــم ته ــار می رفتی ــه ب ــی روزی س ــران؛ گاه ــم ته می بردی
و همــه مناطــق را هــم بایــد جوابگــو بودیــم؛ آن موقــع فقــط 
ــگاه تأسیس شــده اســت. ــود امــا اآلن 20 پای ــگاه ب یکــی پای

یــک یــک پنــج: پیشــنهادتان بــه مســئولین بــرای کارایــی 
بهتــر اورژانــس چیســت؟

را  عبــدوس: هســتند کســانی کــه مــن خــودم آن هــا 
آمــوزش داده ام امــا اآلن حقــوق آن هــا خیلــی بیشــتر از 
ماســت؛ ایــن خــوب نیســت بایــد بــه مــا هــم اهمیــت بدهنــد؛ 
و همــه این هــا هم بســتگی بــه مجلــس دارد کــه بایــد قانــون 
ــان را  ــدان کارمندانش ــر فرزن ــد. ادارات دیگ ــب کن آن را تصوی
به جــای پدرانشــان اســتخدام می کننــد امــا در اورژانــس ایــن 
ــود. ــوب ب ــی خ ــد خیل ــن کار می ش ــر ای ــد؛ و اگ ــاق نمی افت اتف

روی خط دیسپچ

متولــد  باقــری،  ملیحــه 
گــرگان،  شهرســتان   1366
پرســتاری  کارشــناس 
اســت. ایــن خانــم پرســتار 
کــه 4 ســال از عمــر خــود 
فعالیــت در  بــه  را مشــغول 
بیمارســتان و اورژانــس 115 
بــوده یــک ســال و نیــم اخیــر 
را در مرکــز پیــام و قبــل از آن 
بیمارســتان  اورژانــس  در  را 
ــده  »پنــج آذر« گــرگان گذران
ــش  ــم در بخ ــال ه ــک س و ی
جراحــی عمومــی خدمــت  

ــت. ــرده اس ک
ــه گفتــه خــودش  او کــه ب
عاشــق  کودکــی  دوران  از 
مــردم  بــه  کــردن  خدمــت 
را  خــود  همیشــه  و  بــوده 
پرســتار  یــک  قامــت  در 
است.ســال  می دیــده 
ــا شــرکت در آزمــون  1393 ب
دانشــگاه  اســتخدامی 
ــد 115  ــکی، واح ــوم پزش عل

ــه  ــرده و البت ــاب ک ــود انتخ ــغلی خ ــده ش ــرای آین را ب
هم زمــان به عنــوان نیــروی کمکــی در بیمارســتان هــم 
ــا  ــی ب ــی صمیم ــت. گفتگوی ــت اس ــه خدم ــغول ب مش
ــا و  ــه از تلخی ه ــتیم ک ــرکار داش ــال و پ ــوی فع ــن بان ای
شــیرینی های کاری خــود برایمــان می گویــد کــه در 

می خوانیــد: را  آن  شــرح  ادامــه 
یک یــک پنــج: از روز اول کاری تــان و تجربــه ای کــه 

حاصــل شــد بفرماییــد.
باقــری: تجربــه پیــش بیمارســتانی کــه ورودش 
تمامــا بــا اســترس و اضطــراب همــراه بــود. چــون 
مــا در خــط مقــدم امدادرســانی و در نقطــه بســیار 
حساســی قــرار داریــم و انتظــارات مــردم از ایــن بخــش 
ــت  ــر دوش ماس ــنگینی ب ــه س ــت؛ وظیف ــیار باالس بس
چــون بایــد در کمتــر از چنــد ثانیــه تصمیم گیــری 
انجــام شــود. بایــد در کمتــر از دو دقیقــه بــرای کمکــی 
کــه مــردم از مــا درخواســت کرده انــد برنامه ریــزی 
کنیــم و یــک کــد را بــرای اعــزام بــه محــل حادثــه 
هماهنــگ کنیــم. درواقــع مــا باجــان مــردم در ارتبــاط 
ــه  ــت ب ــن اس ــل در کار ممک ــه ای تعل ــتیم و دقیق هس
ــن  ــرای همیــن، ای قیمــت جــان مــردم تمــام شــود و ب
کار اســترس زیــادی دارد کــه مــن در روز اول ورودم 
بــه مرکــز پیــام متوجــه آن شــدم؛ امــا از همــان روز 
اول بــا آموزش هایــی کــه داده شــد و همچنیــن بــا 
تعامــل بســیار خــوب همــکاران مــان توانســتم بــه ایــن 
اســترس ها غلبــه کنــی و پاســخگوی توقعــات به جــای 
ســختی های  هــم  کار  ایــن  باالخــره  باشــم.  مــردم 
و  فشــار  زمانــی  به خصــوص  دارد  را  خــود  خــاص 
ســختی آن بیشــتر می شــود کــه مــردم از مــا توقــع 
امدادرســانی دارنــد امــا بــه دلیــل محرومیت هایــی 
کــه وجــود دارد قــادر بــه امدادرســانی نیســتیم. چــون 
ــور  ــم به ط ــت مجبوری ــدود اس ــا مح ــداد آمبوالنس ه تع
بــه  و  باشــیم  را داشــته  تلفنــی راهنمایی هــای الزم 
اطرافیــان بیمــار آرامــش بدهیــم تــا یکــی از کدهایمــان 
از ماموریــت فــارغ شــود و بتوانیــم امدادرســانی کنیــم. 
ــر اســترس  ــا ب ــدا م ــن اســت کــه ابت ــن کار ای الزمــه ای
خــود غلبــه کنیــم و آرامــش داشــته باشــیم تــا بتوانیــم 
داریــم،  کــه  اولیــه ای  اطالعــات  از  اســتفاده  بــا 
اطرافیــان بیمــار را توجیــه کنیــم. بــه دلیــل مشــکالتی 
ــک  ــد از تک ت ــد بای ــود می آی ــه وج ــن کار ب ــه در حی ک
پاســخگویی  بــرای  کنیــم  اســتفاده  ســلول هایمان 
به موقع،کــه الزمــه ایــن کار عالقــه داشــتن بــه کار 
اســت. اگــر عاشــق کار نباشــی بــا فشــارهایی کــه 
وجــود دارد در میانــه راه خســته می شــوی و مــی روی!

ــکلی  ــترین مش ــام بیش ــز پی ــج: در مرک ــک پن یک ی
ــت؟ ــتید چیس ــه هس ــا آن مواج ــه ب ک

پیــام  مرکــز  در  مــا  مســئله  مهم تریــن  باقــری: 
ــت  ــود کیفی ــرای بهب ــه ب ــت ک ــیون اس ــکل اتوماس مش
کار و امدادرســانی و نزدیــک شــدن بــه اســتانداردهای 
جهانــی الزم اســت سیســتم مــا بــه اتوماســیون تبدیــل 
پیگیری هایــی  و  درخواســت ها  بــا  البتــه  شــود. 
ــا  ــلما ت ــا مس ــت ام ــدام اس ــت اق ــتیم در دس ــه داش ک
بودجه بنــدی و طــی شــدن روال اداری کار، قــدری 
ــود  ــل ش ــئله ح ــن مس ــر ای ــه اگ ــد، ک ــی کش ــول م ط

می توانــد در امدادرســانی و خدمــت بــه مــردم گــرگان 
بســیار تأثیرگــذار باشــد. مــورد دیگــر کشــیک های 
24 ســاعته ای اســت کــه داریــم، بخصــوص بــرای 
بــه  مشــغول  واحــد  ایــن  در  ســال ها  کــه  افــرادی 
ــالی  ــن میان س ــه س ــان ب ــتند و به مرورزم ــت هس فعالی
کار،  اســترس های  بــر  عــالوه  می شــوند  نزدیک تــر 
ــی  مــدت، فشــار مضاعفــی اســت  کشــیک های طوالن
کــه بایــد آن را تحمــل کننــد. در صــورت امــکان افــراد 
ــا  ــوند و ی ــته ش ــر بازنشس ــد زودت ــن واح ــغول در ای مش
تعطیــالت و تفریحاتــی جــدا داشــته باشــند و درواقــع 
ــود.  ــف ش ــان تعری ــح ش ــرای تفری ــی ب ــان اختصاص زم
ــر  ــت. اگ ــا و کدهاس ــود آمبوالنس ه ــد کمب ــکل بع مش
ــا آرامــش  ــه تعــداد باشــند مســلما مــا ب آمبوالنس هــا ب
هــم  تکنســین هایمان  و  می کنیــم؛  کار  بیشــتری 
می کننــد  خدمت رســانی  کمتــری  کاری  فشــار  بــا 
زیــرا انتظــارات مــردم از مــا باالســت و توقــع دارنــد 
نیروهــای مــا در کســری از ثانیــه در محــل حادثــه 
ــطح  ــن س ــا ای ــه ب ــد ک ــانی کنن ــده و امدادرس حاضرش
از امکانــات واقعــا امکان پذیــر نیســت؛ مثــال اخیــرا 
ــه  ــد دقیق ــه چن ــتیم ک ــی داش ــت تصادف ــک مأموری ی
بعــد از تمــاس، تکنســین های مــا درصحنــه حادثــه 
حاضرشــده بودنــد امــا فــرد مصــدوم بــه علــت وخامــت 
حــال درگذشــته بــود؛ و همراهــان او عــالوه بــر اذیــت 
ــس  ــه آمبوالن ــتن شیش ــا شکس ــران، ب ــردن امدادگ ک
ناراحتــی و عصبانیــت خــود را تخلیــه کردنــد. کمبــود 
ــود  ــی می ش ــدن ناراحت ــود آم ــه وج ــث ب ــات باع امکان
امــری  آرامــش  مجموعــه ای  هــر  در  درحالی کــه 

ــت. ــروری اس ض
یک یــک پنــج: بــه نظــر شــما راه حــل برطــرف 

شــدن ایــن مشــکل چیســت؟
از  اســت  الزم  ســازی  فرهنــگ   ابتــدا  باقــری: 
طریــق رســانه ملــی و دیگــر رســانه هــای عمومــی 
و روش  و فرهنگ ســازی شــود؛  بایــد اطالع رســانی 
ــه مــردم آمــوزش  اســتفاده درســت از اورژانــس 115 ب
داده شــود؛ مثــال گاهــی بــرای تزریقــات و تعویــض 
ــط  ــد و خ ــاس می گیرن ــس تم ــا اورژان ــم ب ــمان ه پانس
115 را اشــغال می کننــد. یــا مثــال  بعضــی افــراد بــرای 
ــا  ــه م ــت کاذب ب ــان مأموری ــرگرمی خودش ــده و س خن
اعــالم می کننــد و مــا درحالی کــه نیروهایمــان را بایــد 
ــت  ــک مأموری ــه ی ــم ب ــزام کنی ــری اع ــه دیگ ــه صحن ب
کاذب اعــزام کرده ایــم و یــک فــرد بیمــار کــه به شــدت 
ــه امدادرســانی داشــته از امدادرســانی محــروم  ــاز ب نی
شــده. بایــد بــرای عمــوم جامعــه فرهنگ ســازی شــود 
و از ریشــه مســئله را حــل کــرد. در مرحلــه بعــد بــا 
ــک  ــوان ی ــی را به عن ــای تلفن ــه مزاحمت ه ــرادی ک اف
تفریــح بــرای خــود انتخــاب کرده انــد و دائمــا خطــوط 
برخــورد  بایــد  می دارنــد  نگــه  اشــغال  را  اورژانــس 

ــد. ــرار بگیرن ــازات ق ــورد مج ــود و م ــی ش قانون
یک یــک پنــج: از تلخ تریــن خاطــره ای کــه در ایــن 

مــدت تجربــه کرده ایــد برایمــان بگوییــد.
ــه  ــروز در دره ک ــد ک ــک لن ــقوط ی ــر س ــری: خب باق
ــن  ــخ تری ــود و تل ــده ب ــت  کنن ــیار ناراح ــنیدن آن بس ش
ــین  ــن ماش ــر دارم. ای ــه خاط ــه ب ــت ک ــره ای اس خاط

ــرا  ــود ظاه ــرده ب ــقوط ک ــک دره س ــه ی ــاع ب ــه از ارتف ک
ــد  ــه قص ــد ک ــین آن بودن ــادرش سرنش ــر و م ــک پس ی
ــه دره  ــه ت ــه راه ب ــد و در میان ــگل برون ــه جن ــتند ب داش
ــا  ســقوط کــرده بودنــد. راننــده تمــاس گرفتــه بــود و ب
ــن  ــرار م ــه اص ــادرم ب ــت م ــیمانی می گف ــه و پش ضج
راهــی ایــن ســفر شــده، او را نجــات دهیــد. همــکاران 
ــده  ــه حاضرش ــر صحن ــر س ــس ب ــانی و اورژان آتش نش
ــد.  ــرده بودن ــام ک ــر دو تم ــر ه ــادر و پس ــا م ــد ام بودن
هنــوز بعــد از ســال ها ضجــه آن جــوان در ذهــن و 

گــوش مــن طنین انــداز اســت.
کاری تــان  خاطــره  بهتریــن  پنــج:  یک یــک 

؟ چیســت
باقــری: زایمــان مــادران بــاردار در آمبوالنــس از 
فوق العــاده  استرســی  ماســت.  خاطــرات  بهتریــن 
ــر  ــودک ه ــادر و ک ــم م ــه می خواهی ــیرین درحالی ک ش
ــین ها و  ــام و تکنس ــز پی ــد. مرک ــده بمانن ــالم و زن دو س
تــا  می دهنــد  هــم  دست به دســت  همــکاران  همــه 

ــود. ــام ش ــالمتی انج ــت و س ــان در صح زایم
 یک یــک پنــج: بــا توجــه بــه اینکــه شــما متأهــل  و 
دارای یــک فرزنــد هســتید، آیــا شــغل تــان در زندگــی 

مشــترک تأثیــری داشــته؟
باقــری: خانــه داری همــراه بــا شــاغل بــودن واقعــا 
ــه  ــه ای ک ــق و عالق ــل عش ــه دلی ــا ب ــت ام ــخت اس س
در کار وجــود دارد و همچنیــن بــه دلیــل همــکاری 
بــاالی همســرم تــا اآلن مشــکلی نداشــته ام. از لحــاظ 
روحــی  ازنظــر  امــا  اســت  خســته کننده  جســمی 
فشــاری نــدارد. ضمــن اینکــه بــا برنامه ریــزی توانســتم 
ــم. ــته باش ــر داش ــی را در نظ ــب کار و زندگ ــام جوان تم
یک یــک پنــج: یــک کارشــناش مرکــز پیــام از نظــر 

ــد داشــته باشــد؟ ــی بای شــخصیتی چــه ویژگی های
باقــری: ابتــدا بایــد صبــور باشــد. شــنونده خوبــی 
ــب  ــال مطل ــرای انتق ــوی ب ــان ق ــن بی ــد. دارای ف باش
باشــد؛ و جســارتی کــه الزمــه ایــن کار بــرای غلبــه بــر 
ــی  ــی باالی ــوان علم ــد. از ت ــت را دارا باش ــترس اس اس
ــر«  ــای »برون ــر کتاب ه ــت ب ــد و الزم اس ــوردار باش برخ
ــده تســلط کامــل داشــته  کــه در زمــان تحصیــل خوان
ــف  ــس 115 تعری ــه اورژان ــی ک ــا پروتکل های ــد و ب باش

کــرده آشــنایی کامــل داشــته باشــد.
ــد شــنونده  ــان صحبتــی داری یک یــک پنــج: در پای

هســتیم.
باقــری: ابتــدا روی صحبتــم بــا مــردم عزیــزی 
اســت کــه وظیفــه خدمت رســانی بــه آنــان را بــر خــود 
واجــب می دانیــم، از مــردم عزیــز ایــران خواهــش 
امــداد مطالعــه داشــته باشــند  می کنــم در زمینــه 
ــون  ــند چ ــنا باش ــه آش ــای اولی ــا کمک ه ــل ب و حداق
نیــاز پیــدا می کننــد؛ و بعــد از همــکاران  باالخــره 
ــر  ــه صب ــل همیش ــش دارم مث ــورم خواه ــوب و صب خ
ــی  ــای مردم ــند و در تماس ه ــته باش ــتقامت داش و اس
ــردم  ــای م ــا فریاده ــد و ب ــظ کنن ــود را حف ــش خ آرام
عصبانــی و بی قــرار نشــوند تــا بتواننــد بــا آرامــش 
امدادرســانی مــورد انتظــار مــردم را انجــام دهنــد و 
ــخ دادن را  ــوب پاس ــوش دادن و خ ــوب گ ــه خ همیش

ــد. ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ س

عاشق نباشی در میانه راه خسته می شوی...
ملیحه باقری، دیسپچر مرکز پیام گرگان در روی خط دیسپچ این شماره

حکایت سربازی که تکنسین اورژانس شد!
پیشکسوت سپیدموی اورژانس سمنان، از خاطره های دور می گوید

ــاه  ــم تیرم ــنبه پنج ــاعت ۱۶:۰۲ روز ش ــی س ــان جنوب ــکی خراس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــزارش مدی ــه گ ب
ــه  ــالم و بالفاصل ــدان اع ــس ۱۱۵ نهبن ــام اورژان ــز پی ــه مرک ــود ب ــده ب ــکل ش ــار مش ــه دچ ــتا ک ــاکن در روس ــارداری س ــادر ب ــه م ــک ب ــت کم درخواس
آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ دهســلم بــه یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان اعــزام شــد. ایــن مــادر بــاردار کــه 32 ســال ســن داشــت پــس از انجــام 
اقدامــات پیش بیمارســتانی توســط تکنیســین ها، بــرای رفتــن بــه بیمارســتان اعــزام شــد کــه در بیــن مســیر مراحــل زایمــان آغــاز و آمبوالنــس مجبــور 
بــه توقــف شــد. پــس از تالش هــای تکنیســین ها زایمــان بــا موفقیــت انجــام شــد و مــادر و نــوزاد پســر بــا وضعیــت مناســب بــه بیمارســتان شــهید 

ــدند. ــل داده ش ــدان تحوی ــت نهبن آتش دس
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حــوادث  و  خطــر  مدیریــت  در  برتــر  رتبــه  کرمــان 
شــد غیرمترقبــه 

ــوادث  ــت و ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــری مدی ــا جعف رض
ــکده  ــدن دانش ــده ش ــان از برگزی ــتان کرم ــکی اس ــای پزش فوریت ه
علــوم پزشــکی کرمــان در مدیریــت خطــر و حــوادث غیرمترقبــه خبر 
ــرای دومیــن ســال  ــوم پزشــکی کرمــان ب داد و گفــت: دانشــگاه عل
متوالــی مقــام برتــر در زمینــه مدیریــت خطــر و حــوادث غیرمترقبــه 
را در بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور نصیــب خــود 

کــرد.
ــون  ــال تاکن ــاز س ــیراز از آغ ــس ش ــن های اورژان تکنیس

جــان 23 نفــر را نجــات داده انــد
ــوادث  ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــن همت حس
تکنســین های  گفــت:  فــارس  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
اورژانــس 115 شــیراز بــا اقدامــات مناســب در کمتریــن زمــان 
ممکــن از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون توانســته اند جــان 23 نفــر 
را از مــرگ حتمــی نجــات دهنــد. حســن همتــی بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــه  ــد هرگون ــس فاق ــین های اورژان ــیدن تکنس ــگام رس ــه هن ــراد ب اف
عالئــم حیاتــی بوده انــد ادامــه داد: عملیــات احیــای قلبــی ریــوی 
در اورژانــس پیــش بیمارســتانی بســیار نفس گیــر اســت و کارکنــان 
عملیاتــی اورژانــس بایــد در کمتریــن زمــان اقدامــات درمانــی 

ــد.  ــام دهن ــا را انج ــات احی ــب و عملی مناس
اعــزام بالگــرد اورژانــس هوائــی تبریــز بــرای نجــات 

بانــوی بــاردار
محمدرضــا رجائــی رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی آذربایجــان شــرقی گفــت: در ظهــر روز شــنبه 12 تیرمــاه 
در ســاعت 11:40بــه دنبــال تمــاس مردمــی جهــت کمــک بــه مــادر 
و فرزنــدی کــه در ســانحه تصــادف دچــار مصدومیــت شــده بودنــد؛ 
اورژانــس  بالگــرد  بــا  ائل یــوردی،   115 اورژانــس  تکنســین های 
هوائــی عــازم محــل حادثــه شــدند. وی ادامــه داد: ایــن بانــوی 
بــاردار 35 ســاله و پســر هفــت ســاله اش کــه قبــل از ظهــر و بــه دنبال 
واژگونــی نیســان دچــار مصدومیــت شــدید شــده بودنــد و احتمــال 
ســقط جنین بــود، نیــاز بــه انتقــال در ســریع ترین زمــان بــه باالتریــن 
مرکــز درمانــی را داشــتند. رجائــی گفــت: ایــن بانــوی بــاردار و پســر 
ــز  ــا )ع( تبری ــام رض ــتان ام ــه بیمارس ــت ب ــت مراقب ــاله اش تح 7 س
ــی در  ــی انجــام شــود. رجائ ــا اقدامــات درمان انتقــال داده شــدند ت
ادامــه اظهاراتــش افــزود: انتقــال بیمــاران توســط اورژانــس هوائــی 
ــورت  ــت و در ص ــوی اس ــت ج ــار و وضیع ــاص بیم ــرایط خ دارای ش
ــاران و  ــان بیم ــت رس ــی خدم ــس هوائ ــرایط، اورژان ــودن ش ــا ب مهی

مصدومیــن اســت.
بازگشت مجدد نوزاد 33 روزه به زندگی

و  حــوادث  عمومــی  روابــط  مدیــر  افشــارنیک  مصطفــی 
ــیرخوار 33 روزه  ــان ش ــات ج ــابور از نج ــکی نیش ــای پزش فوریت ه
پســر، بــا عکس العمــل به موقــع تکنســین های ایــن مرکــز خبــر 
ــا  ــاس ب ــی تم ــاعت 23:30 ط ــر در س ــامگاه 13 تی ــت؛ ش داد و گف
ــی  ــت تنفس ــار ایس ــه دچ ــوازدی ک ــات ن ــرای نج ــس ب ــز اورژان مرک
ــتار )دو  ــگاه پرس ــان پای ــد و کارکن ــک ش ــت کم ــود درخواس ــده ب ش
شــهری( بــر بالیــن نــوزاد پســر 33 روزه ای حاضــر شــدند. وی 
ادامــه داد: بالفاصلــه اقدامــات پیشــرفته مدیریــت راه هوایــی بــرای 
شــیرخوار کــه دچــار ایســت کامــل تنفســی شــده بــود شــروع شــد 
کــه خوشــبختانه تنفــس وی برگشــت  و بــا انجــام اقدامــات درمانــی 

ــد. ــل کردن ــابور منتق ــم نیش ــتان حکی ــه بیمارس ــب وی را ب مناس
نجات کودک چهل روزه از مرگ

مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی آذربایجــان شــرقی گفــت: قبــل از ظهــر روز سه شــنبه 
15 تیرمــاه ســاعت 11:50 گــزارش کاهــش هوشــیاری نــوزاد پســر 
ــه  ــوری فوریت هــای پزشــکی شهرســتان میان ــه اپرات چهــل روزه ای ب
داده شــد. حبیــب حســینقلی زاده افــزود: بــا اعــزام تکنســین های 
پایــگاه اورژانــس 115 میانــه و بررســی وضیعــت ایــن نــوزاد متوجــه 
ــت  ــوزاد ایس ــی ن ــه راه تنفس ــادر ب ــیر م ــدن ش ــال پری ــه دنب ــدند ب ش
تنفســی روی داده اســت. وی در ادامــه عنــوان کــرد: اقدامــات 
احیائــی بــرای ایــن نــوزاد چهــل روزه انجــام شــد و بــا اقدامــات 
ــه انتقــال داده شــد و از مــرگ حتمــی  ــه بیمارســتان میان درمانــی ب
نجــات پیــدا کــرد. حســینقلی زاده همچنیــن گفــت: همــکاران 
ــان  ــوی 40 روزه  آقای شــرکت کننده در جــان نجــات حســین کوچول

ــد. ــی بودن ــای میانج ــور آق ــوی و اپرات ــو و غزن نجفل
آماده باش اورژانس در مراسم روز قدس

ــا آمادگــی کامــل از ســاعت ۲۴ شــب  ــاوگان اورژانــس کشــور ب ن
پنج شــنبه 10تیرمــاه تــا پایــان مراســم قــدس در جمعــه 11 تیرمــاه 
ــت  ــز مدیری ــس مرک ــدند. رئی ــتقر ش ــی مس ــیرهای راهپیمای در مس
ــا  ــن صابری نی ــت امی ــکی وزارت بهداش ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: اورژانــس کشــور بــا اســتقرار ۵۷ دســتگاه 
اتوبــوس آمبوالنــس و اســتفاده از نــاوگان آمبوالنــس در مســیر 
حرکــت راهپیمایــان و روزه داران عزیــز جهــت اقدامــات درمانــی 
نــاوگان  فوریتــی و مراجعــات ســرپایی و همچنیــن اســتفاده از 
موتورالنــس جهــت حضــور در محــل تجمعــات و رســیدن ســریع تر 
بــر بالیــن مددجویــان بــا تمــام قــوا آمادگــی خدمت رســانی بــه ملــت 
شــریف ایــران اســالمی را دارد. وی در ادامــه گفــت: ۱۷ بالگــرد 
آمبوالنــس هوایــی در ۱۷ نقطــه از کشــور جهــت حــوادث احتمالــی 
ــرواز  ــاده پ ــان آم ــه مددجوی ــک ب ــت کم ــل جه ــی کام ــا آمادگ ــز ب نی

ــود. خواهنــد ب

بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان بوشــهر نیــروگاه 
اتمــی دارد، قاعدتــا بایــد یــک اورژانــس بــرای 
داشــته  وجــود  هســته ای  احتمالــی  حــوادث 
باشــد؛ زیــرا ممکن اســت در تأسیســات هســته ای 
اختالالتــی رخ دهــد و یــا بــه هــر دلیلــی کارکنــان 
نیــروگاه یــا مــردم عــادی دچــار آلودگــی هســته ای 
ــرای  ــی ب ــز درمان ــک مرک ــد ی ــن بای ــوند، بنابرای ش
مقابلــه بــا ایــن حــوادث وجــود داشــته باشــد. بعــد 
از پیگیری هــای مختلــف توافقــی میــان وزارت 
بهداشــت و ســازمان انــرژی اتمــی منعقدشــده که 
بــر اســاس آن ســاخت یــک اورژانــس هســته ای بــا 
متــراژ هفــت هــزار متــر در دســتور کار قرارگرفتــه 

اســت.
امیــن صابــری نیــا، رئیــس مرکــز مدیریــت 
ــا تأکیــد  حــوادث و فوریت هــای پزشــکی کشــور ب
اورژانــس  ایــن  ســریع تر  چــه  هــر  برســاخت 
گفــت: در حــوادث هســته ای دو نکتــه خیلــی 
ــار  ــه دچ ــی ک ــه بیماران ــدا اینک ــت؛ ابت ــم اس مه
برخــورد بــا تشعشــعات هســته ای می شــوند مــواد 
رادیواکتیــو را از خودشــان متصاعــد می کننــد و 
باعــث می شــود اطرافیانشــان هــم آلــوده شــوند. 
لــذا الزم اســت ســریعا بــرای بیمــار اقدامــات 
ــت  ــن اس ــن کار ای ــود و بهتری ــام ش ــی انج درمان
کــه فــرد آلــوده بــه اتــاق عملــی کــه تمــام شــرایط 
ــل  ــده منتق ــا ش ــکی در آن مهی ــی و پزش محافظت
از  اســتفاده  بــا  و  به موقــع  پزشــکان  تــا  گــردد 
تجهیــزات، بیمــار را تحــت مراقبــت و درمان هــای 
فوریتــی قــرار دهنــد. البته در پــاره ای از مــوارد هم 
ــه در  ــت ک ــاز نیس ــک نی ــطح ی ــی س ــدام فوریت اق
ایــن مواقــع بهتــر اســت قبــل از ورود فــرد آلــوده به 
بیمارســتان، ســطح تشعشــعات را به قــدری پاییــن 
بیاورنــد کــه آســیب های ناشــی از تشعشــع باعــث 

ــا آلودگــی محیــط اطــراف فــرد ازجملــه  آســیب ی
آلودگی هــای  بیمارســتان نشــود. چــون  خــود 
رادیواکتیــو اگــر درجایــی بمانــد تــا مــدت زیــادی 
ــرای  ــد ب ــر می کن ــو منتش ــواد رادیواکتی ــود م از خ
ــک مراکــز  همیــن در بیمارســتان هایی کــه نزدی
هســته ای هســتند بایــد  تعریفــی از رفتارهــای 

ــند. ــته باش ــادی داش ــرایط ع ــاوت در ش متف
ایــن  تفــاوت  بیــان  در  نیــا  صابــری  امیــن 
بیمارســتان بــا بیمارســتان های دیگــر گفــت: 
در ایــن بیمارســتان مســیر ورود و خــروج افــراد 
ــن  ــت. همچنی ــم مجزاس ــادی از ه ــادی و غیرع ع
محــل ذخیــره مــواد آلــوده از دیگــر فاضالب هــای 
بیمارســتان جداســت و در واقع تانکرهایی درســت 
می کننــد کــه قابلیــت حمــل داشــته باشــند و 
مجــزا  و  تعریف شــده  کامــال  ورودشــان  محــل 
اســت کــه پخــش مــواد رادیواکتیــو و تشعشــعات 
ــود  ــزان خ ــن می ــه کمتری ــتان ب ــل بیمارس در داخ
عــادی  اورژانس هــای  در  درحالی کــه  برســد. 
ــس  ــه اورژان ــتم تهوی ــش و سیس ــالب و هواک فاض
بــا تمــام ســاختمان یکــی اســت ولــی در اورژانــس 
ــدام  ــرای هرک ــه ب ــای جداگان ــک فض ــته ای ی هس
ــه اســت و همــه  تعریــف می شــود کــه کامــال ایزول
ــود  ــدا می ش ــار ج ــدن بیم ــه از ب ــدی ک ــواد زائ م
درواقــع قابلیــت انتقــال بــه محلــی که تشعشــعات 
را در آنجــا مهــار می کننــد دارد بــرای همیــن بایــد 
یــک نــگاه کامــال متفــاوت از بیمارســتان های 

ــیم. ــته باش ــی داش معمول

صابــری نیــا در مقایســه اورژانــس هســته ای 
ــم  ــادی باه ــرق زی ــه ف ــان اینک ــز بابی ــهر و نطن بوش
ندارنــد یــادآور شــد اورژانــس نطنــز یــک نــوع 
الگــوی رفتــاری متفاوتــی دارد و ظرفیــت آن کمتــر 
از الگــوی بوشــهر اســت چــون در بوشــهر طــرح 
درحال توســعه اســت ولــی در نطنــز فقــط یــک 
 NBC ــه ــن اینک ــده. ضم ــه آن اضافه ش ــری ب کارب
بوشــهر را منطبــق بــا تعریفــی کــه اآلن در مــورد 
شــروع  دارد  وجــود  هســته ای  بیمارســتان های 
کرده ایــم کــه متأســفانه ایــن اتفــاق در اراک نیفتــاد.
وی در مــورد لــزوم ســاخت ایــن بیمارســتان 
گفت:البتــه امیــدوارم هیــچ گاه حادثــه هســته ای 
بایــد  باالخــره  ولــی  نیفتــد  اتفــاق  کشــور  در 
نــگاه  یــک  صرفــا  مــا  نــگاه  و  آماده باشــیم 
محافظتــی اســت و حتــی گاهــی شــده کــه یــک 
اورژانــس هســته ای تــا ده هــا ســال مورداســتفاده 
ــا  ــوده ام ــی ب ــد آمادگ ــط در ح ــه و فق ــرار نگرفت ق
الزم اســت مــا ســطح خدمــات خــود را بــاال ببریــم 
و بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و نــوع نــگاه جامعــه 
ــه  ــی ک ــه و نامتعارف ــوادث غیرمترقب ــال ح و احتم
وجــود دارد بایــد ســاخت ایــن بیمارســتان در 

قــرار می گرفــت. کار  دســتور 
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــودن  ــوره ب ــر دومنظ ــد ب ــا تأکی ــهر ب ــکی بوش پزش
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــت: در مواقع ــس گف ــن اورژان ای
مقابلــه بــا مســائل هســته ای باشــد ایــن اورژانــس 
و در  اورژانــس هســته ای می شــود  بــه  تبدیــل 

حالــت عــادی کــه مشــکل هســته ای نداریــم 
بــه شــکل یــک اورژانــس معمولــی در خدمــت 

می کنــد. ســرویس دهی  و  اســت  بیمارســتان 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهر ب ــس بوش ــس اورژان رئی
نیــروگاه  یــک  کار  شــروع  بــا  هم زمــان  قانونــا 
اتمــی بایــد اورژانــس هســته ای هــم موجــود 
باشــد افــزود: بخــش هســته ای ایــن اورژانــس 
شــامل بخش هــای آلودگی زدایــی، تشــخیص، 
بخــش  و  اضطــراری  عمــل  اتــاق  آزمایشــگاه، 
تحــت نظــر اســت؛ کــه هــم شــامل آلودگی هــای 
خارجــی و هــم آلودگی هــای داخلــی خواهــد 
بــود کــه اگــر فــردی آلودگــی هســته ای پیــدا 
ــاع  ــس ارج ــن اورژان ــه ای ــود ب ــدوم ش ــد و مص کن
ــه  ــی ک ــا توافق ــه او ب ــه گفت ــد. ب ــد ش داده خواه
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــت و س ــان وزارت بهداش می
ــاخت  ــار س ــادی اعتب ــدود زی ــا ح ــده ت حاصل ش
ــه  ــی از هزین ــه بخش ــده ک ــس تأمین ش ــن اورژان ای
ســاخت آن را ســازمان انــرژی اتمــی و بخــش 

دیگــر را وزارت بهداشــت تقبــل کــرده اســت.
دادجــو در مقایســه اورژانــس NBC نطنــز و 
اورژانــس NBC بوشــهر افزود: اورژانس هســته ای 
بوشــهر شــبیه بــه اورژانــس هســته ای نطنــز اســت 
امــا بــه لحــاظ تجهیــزات و کار آیــی و وســعت 
فیزیکــی پیشــرفته تر از آن اســت. اورژانــس نطنــز 
 NBC فقــط یــک مرکــز رفــع آلودگــی اســت ولــی
بوشــهر عــالوه بــر مرکــز رفــع آلودگــی، اتــاق 
عمــل، آزمایشــگاه و بخش هــای دیگــری هــم 
دارد. وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه در هفتــه آینــده 
بــا حضــور وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان انرژی 
اتمــی ســاخت ایــن اورژانــس در بوشــهر رونــد 
ــریع تر  ــه س ــر چ ــرد و ه ــود بگی ــه خ ــریع تری ب س

ــورد. ــن بخ ــر زمی ــاخت آن ب ــگ س کلن

اورژانس NBC بوشهر راه اندازی می شود
اورژانس هسته ای بوشهر پیشرفته تر از نطنز خواهد بود

مهاباد، قطب درمانی جنوب آذربایجان
50 هزار مراجعه به بخش اورژانس در سه ماهه اول 95

خمینــی  امــام  بیمارســتان 
احداث شــده   1364 ســال  مهابــاد 
ــت  ــال سال هاس ــت فع ــا 286 تخ و ب
بــه  خدمت رســانی  حــال  در 
اســت.  مهابــاد  شهرســتان  مــردم 
هــزار   215 بــا  مهابــاد  شهرســتان 
نفــر جمعیــت در جنــوب آذربایجــان 
ــتان  ــن بیمارس ــده و ای ــی واقع ش غرب
درمانــی  قطــب  به عنــوان  کــه 
آذربایجــان غربــی  جنــوب اســتان 
بخش هــای  می شــود  شــناخته 
ــه  ــردم ازجمل ــاز م ــف و موردنی مختل
رادیولوژی،ســونوگرافی، آی ســی یــو 
و سی ســی یو، درمانــگاه تخصصــی 
و... را داراســت کــه در مــاه حــدود 2 
هــزار و 500 بســتری بــا تعــداد هــزار 

دارد. جراحــی  عمــل 
اورژانــس ایــن بیمارســتان هــم 
بــه  شــروع  آن  احــداث  ابتــدای  از 
آن  البتــه  اســت.  کــرده  فعالیــت 
زمــان شــکل ســنتی بــه خــود داشــته 
و بــا توســعه ای کــه در چنــد ســال 
اخیــر بــر روی آن انجام شــده، شــکل 
جدیــدی بــه خــود گرفتــه اســت. 
بیمارســتان  ایــن  فیزیکــی  فضــای 
فعالیت هــای  بــه حجــم  توجــه  بــا 
ــا  ــه ب آن بســیار محــدود هســت. البت
شــبکه  رئیــس  کــه  پیگیری هایــی 
 94 ســال  در  مهابــاد  شهرســتان 
ــای  ــعه فض ــرای توس ــت ب ــته اس داش
اعتبــار  اورژانــس  بخــش  فیزیکــی 
کــه  جذب شــده  قابل توجهــی 
می خوانیــد. ادامــه  در  را  آن  گــزارش 
رئیــس  امیــری،  صــادق  امیــد 
ــاد،  ــی مهاب ــام خمین ــتان ام بیمارس
ــج  ــگار یک یک پن ــا خبرن ــو ب در گفتگ
قدمــت  دلیــل  بــه  گفــت: 
سی ســاله ای کــه ایــن بیمارســتان 
ســال ها  ایــن  طــول  در  دارد 
تجهیــزات آن به روزرســانی نشــده و 
ــا توجــه  فرســوده و قدیمــی اســت. ب
ــد  ــکی بای ــزات پزش ــه تجهی ــه اینک ب
تکنولــوژی روز دنیــا باشــد کمیتــه 
در  کار  ایــن  بــرای  را  مخصوصــی 
کــه  داده ایــم  شــکل  بیمارســتان 
حــال  در  مالــی  منابــع  بــه  بســته 

هســتند. مســئله  ایــن  پیگیــری 
افــزود:  امیــری  صــادق  امیــد 
تعــداد نیــرو انســانی ایــن بیمارســتان 
 480 شــامل  کــه  اســت  نفــر   550

 55 پیراپزشــک،  و  پرســتار  نفــر 
نفــر پزشــک   15 و  نفــر متخصــص 
عمومــی می باشــد. همچنیــن 2 نفــر 
ــه  ــته های کلی ــص در رش ــوق تخص ف
و مجــاری اداری و گــوارش نیــز در 
ایــن بیمارســتان مشــغول خدمــت 

هســتند.
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش مدی
ــا تأکیــد  ــاد، ســامرند مرزنــگ، ب مهاب
بــر اینکــه فضــای فعلــی اورژانــس 
ایــن بیمارســتان بــا توجــه بــه افزایش 
شــمار مراجعــان به خصــوص پــس 
از اجــرای طــرح تحــول ســالمت، 
فعلــی  نیازهــای  جوابگــوی 
علــت  همیــن  بــه  افــزود:  نیســت 
و  به عمل آمــده  پیگیری هــای  بــا 
علــوم  دانشــگاه  مســاعدت های 
و  بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی 
ــاخت  ــی س ــات اجرای ــی، عملی درمان

ایــن  جدیــد  اورژانــس  بخــش 
تقریبــی  مســاحت  بــا  بیمارســتان 
هــزار و پانصــد مترمربــع آغازشــده 

اســت.

ســامرند مرزنــگ در ادامــه گفــت: 
مرحلــه  در  ســازه  ســاخت  جهــت 
اول هشــت میلیــارد ریــال اعتبــار، 
کــه  اســت  داده شــده  تخصیــص 
پــس از اتمــام آن مرحلــه دوم شــامل 
زیباســازی  و  نــازک کاری  عملیــات 

می شــود. آغــاز 
هم اکنــون  کــرد:  اضافــه  وی 

امــام  بیمارســتان  اورژانــس 
روزانــه  مهابــاد،  )ره(  خمینــی 
پذیــرای بیــش از 500 مراجعه کننــده 
اســت کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه، 
کمبــود  مشــکالت  اعظــم  بخــش 
ــی در  ــای فیزیک ــود فض ــت و کمب تخ
ــد.  ــد ش ــع خواه ــس رف ــش اورژان بخ
در ســه مــاه اول ســال جــاری بــا 22 
درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت 
ــش از 50  ــته، بی ــال گذش ــابه س مش
ــن  ــس ای ــش اورژان ــه بخ ــر ب ــزار نف ه

بیمارســتان مراجعــه کرده انــد کــه 
ایــن آمــار توســعه بخــش اورژانــس را 
بیــش  از پیــش ضــروری می ســازد.
ــتای  ــزود: در راس ــان اف وی در پای
اجــرای طــرح تحــول ســالمت بــا 
طــب  متخصصــان  شــدن  اضافــه 
اورژانــس، از نیمــه دوم ســال گذشــته 
بیمــاران  پذیــرش  بخــش  ایــن  در 
ــر از قبــل شــده  ــر و منظم ت هدفمندت
ــه گذشــته خدمــات بهتــر  و نســبت ب
ــی  ــاران اورژانس ــه بیم ــری ب و کامل ت
بالــغ  بــر  تاکنــون  ارائــه می شــود. 
20 میلیــارد ریــال صــرف نوســازی 
بخش هــای  استانداردســازی  و 
شــده  بیمارســتان  ایــن  بســتری 
اســت عــالوه بــر ایــن نیــز بالغ بــر 60 
میلیــارد ریــال در همیــن راســتا در 
جهــت احــداث بخش هــای بلــوک 
زایمــان، کلینیــک تخصصــی و فــوق 
ــت  ــخیص و ثب ــز تش ــی و مرک تخصص
ــان  ــوزه درم ــرطانی در ح ــاران س بیم
تخصیص یافتــه  شهرســتان  ایــن 

ــت. اس

بــه گــزارش مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی نیشــابور ســاعت 13:35 دقیقــه 24 تیرمــاه طــی تمــاس تلفنــی 
بــا مرکــز اورژانــس 115 اعــالم شــد کــه خانــم هشــتاد ســاله ای در داخــل مســجدی در منطقــه عشــق آباد نیشــابور دچــار کاهــش ســطح هشــیاری 
شــده اســت. بالفاصلــه نیروهــای اورژانــس پایــگاه شــادیاخ بــه محــل اعــزام شــدند. بیمــار دچــار ایســت قلبــی ریــوی شــده بــود؛ تکنیســین های 
ــین های  ــط تکنس ــا توس ــالش طاقت فرس ــاعت ت ــک س ــس از ی ــره پ ــد و باالخ ــروع کردن ــاله ش ــتاد س ــم هش ــروی خان ــا را ب ــات احی ــس عملی اورژان
ــه خــودی  ــان قلــب خــود ب ــا تنفــس و ضرب ــه بازگشــت بیمــار شــدند و ســپس مصــدوم را ب ــوی پیشــرفته موفــق ب ــا قلبــی ری اورژانــس و انجــام احی

تحویــل بیمارســتان 22 بهمــن نیشــابور دادنــد.

هم اکنون اورژانس 
بیمارستان امام خمینی )ره( 
مهاباد، روزانه پذیرای بیش 
از 500 مراجعه کننده است 

که با اجرای این پروژه، بخش 
اعظم مشکالت کمبود تخت 
و کمبود فضای فیزیکی در 

اورژانس رفع می شود. 
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ابتکاری جالب  وقتی جاده پرپیچ و خم هست 
و تکان های شدید باعث کنده شدن سرم  می 

شود!

احیای موفق مرد 53 ساله توسط تکنسین 
های اورژانس  اصفهان - آقایان مجتبی نجفی 

و علی اصغر اکبری

استقرار نماز عید سعید فطر - بجنورد
اسقرار اورژانس ۱۱۵ گناباد درمحل 

کنکورسراسری ریاضی و فنی و علوم انسانی

انتقال بیمار در کوچه های  تنگ و سخت گذر 
- محله ابراهیم آباد اراک

پوشش امدادی نماز عید فطر - سوادکوه-پل 
سفید

پوشش نماز عید سعید فطر مصلی گرگان

تشکر ویژه از همکاران خوبمان آقایان نامداری 
و شاهین، تکنسین های خوب اورژانس 115 
شیراز که در طی درخواست کد توسط دفتر 

نشریه به یاری بیمار ما شتافتند

تکنسین کوچک شهرستان نورآباد دلفان- 
استان لرستان - محمد صادق جوادی

تولد نوزاد عجول در آمبوالنس اداره حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی 
مراغه  تکنسین ها آقایان علی غریب و حامد 

محمد حسنی

امیرحسین قاسمیان,پایه اول ابتدائی
فرزند همکار عزیزمان آقای غالمرضا قاسمیان از 

شهرستان هشترود

درمان مصدوم سقوط پاراگایدر پس از یک 
ساعت پیاده روی با زبان روزه در تاریخ یازده 
تیرماه-  پایگاه پل فرنگی اراک - آقایان امیر 

حسین مشهدی و محمد چراغی

عملیات احیای موفق توسط پرسنل پایگاه 
شماره دو شهرستان قوچان - آقایان مرتضی 

اسماعیلی و مجتبی عسکری

گزینش و مصاحبه داوطلبین بومی کاردانی 
فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند

نماز عید سعید فطر داراب تکنسین ها یوسفی 
و پورعلی محمدی

طرحی زیبا از آنچه در پشت پرده احیای یک بیمار می گذرد - کاری 
ارزشمند از واحد روابط عمومی اورژانس اصفهان

تکنسین کوچک شهرستان یاسوج- استان 
کهکیلویه و بویراحمد - امیرعباس حیدری زاده

عکس نوشت



اعتیــاد پاســخ فیزیولوژیــک بــدن بــه مصــرف مکــرر 
مهم تریــن  از  یکــی  ورزش  اســت.  اعتیــادآور  مــواد 
کاهــش  بــا  رابطــه  در  کــه  اســت  بخش هایــی 
نقــش  اعتیــاد  همچــون  اجتماعــی  آســیب های 
پررنگــی دارد و ســهم بزرگــی را در پیشــگیری از اعتیــاد 
ــم  ــن از ورزش می توانی ــک گرفت ــا کم ــد. ب ــا می کن ایف
ــم.  ــون کنی ــاد مص ــوز اعتی ــای خانمان س ــود را از ب خ
کســی کــه اهــل ورزش باشــد از آلودگــی بــه مــواد 
مخــدر دوری می جویــد. ورزش بــا اعتیــاد بــه هیــچ 
عنــوان کنــار هــم قــرار نمی گیرنــد لــذا توجــه بــه 
ــم از  ــین ها ه ــان تکنس ــژه در می ــی به وی ــائل ورزش مس
لحــاظ پیشــرفت در حرفــه و پــر کــردن اوقــات فراغــت و 
هــم بــه لحــاظ مصونیــت از اعتیاد بســیار حائــز اهمیت 
ــت و  ــودش نیس ــه خ ــق ب ــا متعل ــین تنه ــت. تکنس اس
ــق  ــادی دارد. مطاب ــت زی ــور اهمی ــه و کش ــرای جامع ب
ــامتی و  ــام )ص(، س ــی اس ــول گرام ــش رس ــا فرمای ب
امنیــت دو نعمــت ناشــناخته اند. اورژانــس خــط مقــدم 
درمــان اســت و در محافظــت از ســامتی افــراد جامعــه 
ــزایی  ــهم بس ــت س ــی اس ــزرگ اله ــای ب ــه از نعمت ه ک
ــد. از  ــنگینی دارن ــیار س ــئولیت بس ــن مس دارد؛ بنابرای
آن جایــی کــه ایــن افــراد همیشــه در زیــر ذره بیــن مردم 
جامعــه مشــغول بــه خدمت رســانی می باشــند؛ لــذا 
ــا مــواد مخــدر نیــز  بایــد در اجتماعــی شــدن مبــارزه ب
ســهیم شــوند تــا تأثیــرات مثبــت فراوانــی را در جامعــه 
ــن،  ــا اخاق تری ــد ب ــین ها بای ــد. تکنس ــای گذارن ــر ج ب
افــراد  خوش تیپ تریــن  و  ورزیده تریــن  داناتریــن، 
ــی  ــتن بدن ــرای داش ــان ها ب ــام انس ــند. تم ــه باش جامع
ســالم بــه انجــام دادن حــرکات ورزشــی و رژیــم غذایــی 
ــرادی کــه در دام  ــد. اف ــاز دارن متعــادل در طــول روز نی
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر افتاده انــد و اقــدام بــه تــرک آن 
ــودی  ــان و بهب ــل دوره درم ــرای تکمی ــد ب ــد بای کرده ان
کامــل بــه ورزش توجــه داشــته باشــند. بســیاری از 
اشــخاصی کــه دارای مشــاغل پراســترس هســتند، 

ــتفاده  ــورد اس ــن را م ــن و نیکوتی ــد کافئی ــوادی مانن م
دیــده  نیــز   EMS در  عــادت  ایــن  می دهنــد.  قــرار 
بیماری هــای  بــه  ابتــا  در  می توانــد  کــه  می شــود 
ــی  ــای قلب ــرطان و بیماری ه ــد س ــدت مانن ــی م طوالن
ــوش  ــه فرام ــد. البت ــته باش ــی داش ــش مهم ــی نق عروق
ــه  ــاد ب ــوع اعتی ــه ســیگار هــم از ن ــاد ب نکنیــم کــه اعتی
مــواد مخــدر اســت. در اعتیــاد، فــرد هــم از لحــاظ 
جســمی و هــم از لحــاظ روانــی بــه مــاده مخــدر وابســته 
می شــود و بــه تدریــج مقــدار مــاده مصرفــی را نیــز 
ــش  ــق و افزای ــا تعری ــردن ب ــد. ورزش ک ــش می ده افزای
ضربــان قلــب، کاهــش اضطــراب و افســردگی را موجب 
می شــود. ورزش مســتمر بطــوری کــه بــدن شــروع 
بــه تعریــق کنــد باعــث افزایــش ترشــح آنزیم هــای 
خاصیــت  کــه  دانپورفیــن  و  انکفالیــن  اندورفیــن، 
تســکین دهندگــی دارنــد را می شــود؛ امــا بایــد توجــه 
ــی از  ــرکات ورزش ــام دادن ح ــن انج ــه در حی ــت ک داش
ــن ورزش  ــر در حی ــود. اگ ــت ش ــتی مراقب ــدن به درس ب
در  و  می شــوید  تنفــس  در  ناراحتــی  دچــار  کــردن 
ــد  ــت می کنی ــده صحب ــردن بریده بری ــت ک زمــان صحب
ــگام  ــر هن ــد؛ و اگ ــتراحت نمائی ــف و اس ورزش را متوق
ورزش دچــار درد عضلــه و مفصــل شــدید یعنــی در 
ورزش افــراط کرده ایــد؛ و بایــد کمــی آهســته تر ادامــه 
دهیــد. افــرادی کــه از مــواد مخــدر اســتفاده می کننــد 
در زندگــی خــود بــه شــیوه همــه یــا هیــچ اعتقــاد دارنــد 
ــد  ــاد می نماین ــرک اعتی ــه ت ــدام ب ــه اق ــی ک ــی زمان ول
ــر از  ــزی بهت ــر چی ــتن از ه ــم داش ــه ک ــد ک ــد بدانن بای
نداشــتن آن اســت. پــس بهتــر اســت در ورزش کــردن 

کاهلــی نکننــد و در انجــام آن افــراط نورزنــد. 
ــم  ــان می کن ــم را خاطرنش ــه مه ــن نکت ای

کــه اگــر قــرار اســت در حیطــه مقــدس 
بــه  را  ســامتی  پزشــکی،  فوریت هــای 

هم وطنــان عزیزمــان هدیــه دهیــم ابتــدا بایــد  
ــیم. ــالم باش ــان س خودم

پهلوان علی کاظمی مقدم بیدختی
کارشــناس فوریت هــای پزشــکی شــاغل در مرکــز مدیریــت حــوادث 

ــاد ــکی گناب ــای پزش و فوریت ه
رتبه هــای  دارنــده  گنابــاد؛  مــردان  قوی تریــن  رشــته  قهرمــان 
ــن مقــام اســتانی؛ قهرمــان کشــتی  ــی در شهرســتان و چندی قهرمان

ســنگین وزن شهرســتان و قهرمــان مســابقات مــچ انــدازی
پاینده باشی دالور، خدا قوت پهلوان

قهرمان صادق غالمیان 
فرزنــد آقــای علــی غامیــان شــاغل در مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 

ــکی گناباد پزش
۱۹ ساله، رشته ورزشی کاراته سبک شتوکان

تحصیات: دانشجوی رشته معماری
 قهرمــان شهرســتان دارای چندیــن مقــام قهرمانــی اســتان. وزن ۵۵ کیلــو، 
قهرمــان کشــور در مســابقات گیــان، قهرمــان کشــور در مســابقات مشــهد، 

شــرکت در اردوهــای تیــم ملــی و مقــام ســوم مســابقات بین المللــی ترکیــه
سالمت و سرافراز باشی قهرمان

ایستگاه دوایستگاه یک
ورزش دشمن اعتیاد
نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد

تمرین با وزنه 
نام تمرین: پرس سرشانه هالتر از جلو

عضات درگیر اصلی: دلتوئید قدامی
ــه ای و  ــی، ذوزنق ــر بازوی ــه س ــی، س ــد جانب ــی: دلتوئی ــر کمک ــات درگی عض

ــینه ــه س ــی عضل ــش باالی بخ
تجهیزات: هالتر، وزنه، قفل وزنه، پایه هالتر

آمــوزش تکنیــک: روی نیمکــت بنشــینید، دســت ها را به انــدازه عــرض 
ــه  ــت ها رو ب ــف دس ــه ک ــد ک ــه ای بگیری ــر را به گون ــد. هالت ــاز کنی ــانه ب ش
جلــو باشــد. هالتــر را مطابــق شــکل بــاالی ســر ببریــد )شــکل الــف(. وزنه 
ــا قســمت باالیــی قفســه  را بــه آرامــی پاییــن آورده )از جلــو( تــا هالتــر ب

ســینه تمــاس پیــدا کنــد )شــکل( وزنــه را بــه حالــت عمــودی به طــرف بــاال 
حرکــت دهیــد تــا آرنج هــا بــه حالــت قفــل شــدن نزدیــک شــوند امــا کامــا قفــل 
نشــوند. در هنگامــی کــه عضلــه در حالــت اسپاســم قــرار می گیــرد عمــل دم و در 
هنــگام خــارج شــدن از اسپاســم عمــل بــازدم را انجــام دهیــد. ایــن حرکــت را در 

3 ســت 12 تایــی بــه آهســتگی و همــراه بــا تمرکــز انجــام دهیــد.

تمرین با وزنه 
نام تمرین: پرس سرشانه هالتر از پشت

عضات درگیر اصلی: دلتوئید خلفی
ــه  ــه ای و عضل ــی، ذوزنق ــر بازوی ــه س ــی، س ــد جانب ــی: دلتوئی ــر کمک ــات درگی عض

ــی گردن
 تجهیزات: هالتر، وزنه، قفل وزنه، پایه هالتر

آمــوزش تکنیــک: روی نیمکــت بنشــینید، دســت ها را به انــدازه تقریبــا دو برابــر 
ــو  ــه  جل ــد کــه کــف دســت ها رو ب ــه ای بگیری ــر را به گون ــاز کنیــد. هالت عــرض شــانه ب
ــی  ــه آرام ــه را ب ــف(. وزن ــکل ال ــد )ش ــر ببری ــاالی س ــکل ب ــق ش ــر را مطاب ــد. هالت باش
ــد  ــدا کن ــاس پی ــردن تم ــت گ ــمت پش ــا قس ــر ب ــا هالت ــن آورده ت ــردن پایی ــت گ از پش
)شــکل ب( . وزنــه را بــه حالــت عمــودی به طــرف بــاال حرکــت دهیــد تــا آرنج هــا بــه 
حالــت قفــل شــدن نزدیــک شــوند امــا کامــا قفــل نشــوند. در هنگامــی کــه عضلــه در 
حالــت اسپاســم قــرار می گیــرد عمــل دم و در هنــگام خــارج شــدن از اسپاســم عمــل 
ــا  ــه آهســتگی همــراه ب ــازدم را انجــام دهیــد. ایــن حرکــت را در 3 ســت 12 تایــی ب ب

تمرکــز انجــام دهیــد.

ورزش های مفید در پیشگیری از اعتیاد
۱_ورزش هــای کششــی: باعــث کشــیده شــدن تاندون هــا و عضــات شــده طــوری 
ــما  ــیب دیدگی ش ــب آس ــد و ضری ــر می کن ــر و نرم ت ــر، انعطاف پذیرت ــا را بلندت ــه آن ه ک
را در ورزش کاهــش می دهــد. ورزش هــای کششــی بایــد قبــل و بعــد از ورزش هــای 
هــوازی انجــام شــوند تــا بــدن آمــاده شــود. افــرادی کــه در دوره درمانــی اعتیــاد هســتند 
بــه ورزش هــای قدرتــی نیــاز ندارنــد زیــرا بــا انجــام دادن ورزش هــای کششــی و هــوازی 
مناســب قــدرت مــورد نیــاز خــود را بــه دســت خواهنــد آورد. وقتــی عضــات شــما بــرای 
انجــام دادن ورزش هــوازی آمادگــی داشــته باشــد راحت تــر بــه انجــام ورزش هــای 
ــما را  ــری ش ــیب کمت ــود و آس ــر می ش ــان مقاوم ت ــه بدن ت ــد و درنتیج ــوازی می پردازی ه

ــد. ــد می کن تهدی
۲_ ورزش هــای هــوازی: در درمــان اعتیــاد بهتریــن و اثــر بخــش تریــن نــوع ورزش، 
فوتبــال،  شــنا،  دوچرخه ســواری،  تنیــس،  )دویــدن،  اســت.  هــوازی  ورزش هــای 
ــزرگ  ــات ب ــد. عض ــرف می کنن ــادی مص ــرژی زی ــه ان ــوردی و...( ک ــکتبال، کوهن بس
بــدن بخصــوص عضــات پاهایتــان را بــه کار می انــدازد و باعــث قوی تــر شــدن قلبتــان 
ــار بــه مــدت ۲۰ دقیقــه ورزش  می شــود. نیــاز اســت حداقــل ۳ مرتبــه در هفتــه و هــر ب
هــوازی انجــام دهیــد بــه طــوری کــه ضربــان قلــب تــان بــرای مــدت ۲۰ دقیقــه کامــا 
بــاال بــرود. میــزان ضربــان قلــب مناســب 60 تــا 70 درصــد؛ میــزان تپــش قلــب در هــر 
فــرد اســت. بهتــر اســت قبــل از ورزش ضربــان قلــب خــود را انــدازه گرفتــه و بعــد از آن 
بــه مــدت پنــج دقیقــه ورزش کنیــد و دوبــاره ضربــان قلــب خــود را اندازه گیــری کنیــد. 
در صورتــی کــه ســن شــما بیــش از ۳۰ ســال اســت یــا ســابقه بیمــاری قلبــی داریــد یــا 
ــا پزشــک تــان مشــورت کنیــد.  دارویــی مصــرف می کنیــد بایــد قبــل از شــروع ورزش ب
اگــر از نظــر جســمانی آمادگــی کافــی نداریــد یــا اینکــه دچــار بیمــاری هســتید در ورزش 
ــه  ــز ب ــل توجــه را نی ــه قاب ــن نکت ــد. ای ــان را در نظــر بگیری ــن حــد ضرب هــوازی پایین تری
خاطــر بســپارید کــه ورزش کــردن خیلــی شــدید ، بســیار بیشــتر از ورزش کــم بــه بــدن 
ــر کنــد آن هــا تحــت فشــار  ــد و بجــای اینکــه عضــات قلــب را قوی ت شــما صدمــه میزن

ــد. ــرار می ده ق

تمرین با وزنه 
نام تمرین: پرس سرشانه دمبل

عضات درگیر اصلی: دلتوئید قدامی
عضــات درگیــر کمکــی: دلتوئیــد جانبــی، ســه ســر بازویــی، ذوزنقــه ای و بخــش 

باالیــی عضلــه ســینه
تجهیزات: 2 عدد دمبل

آمــوزش تکنیــک: روی لبــه نیمکــت بنشــینید، دمبــل را در ســطح شــانه در حالــی 
کــه کــف دســت رو بــه جلــو اســت نگهداریــد )شــکل الــف(. دمبل را بــه حالــت عمودی 
ــا  ــوند ام ــک ش ــدن نزدی ــل ش ــت قف ــه حال ــا ب ــا آرنج ه ــد ت ــت دهی ــاال حرک ــرف ب به ط
کامــا قفــل نشــوند. دمبل هــا را از پشــت پاییــن آورده تــا اینکــه شــانه هایتان را لمــس 
کنــد )شــکل ب(. حرکــت را بــا همیــن تکنیــک بــرای دســت مقابــل تکــرار کنیــد. در 
ــارج  ــگام خ ــل دم و در هن ــرد عم ــرار می گی ــم ق ــت اسپاس ــه در حال ــه عضل هنگامی ک
شــدن از اسپاســم عمــل بــازدم را انجــام دهیــد. ایــن حرکــت را در 3 ســت 12 تایــی بــه 

آهســتگی همــراه بــا تمرکــز انجــام دهیــد.

تمرین با وزنه 
نام تمرین: باال آوردن دمبل از جلو

عضات درگیر اصلی: دلتوئید قدامی
عضات درگیر کمکی: ذوزنقه ای و بخش باالیی عضله سینه

 تجهیزات: ۲ عدد دمبل
آمــوزش تکنیــک: روی لبــه نیمکــت بنشــینید، یــک جفــت دمبــل را 
در حالتــی کــه بــازوان در امتــداد پهلوهــا آویزان انــد و انگشــت شســت 
ــل را از  ــک دمب ــف(. ی ــکل ال ــد )ش ــت بگیری ــت در دس ــو اس ــه جل رو ب
ــاف  ــا ص ــه آرنج ه ــوری ک ــاال آورده، به ط ــانه ب ــطح ش ــا س ــدن ت ــارج ب خ
ــن و  ــرف پایی ــل را به ط ــکل ب(. دمب ــوند )ش ــته ش ــه  داش ــتقیم نگ و مس
ــرا  ــن را اج ــن تمری ــر همی ــت دیگ ــا دس ــد و ب ــروع برگردانی ــت ش ــه حال ب
کنیــد. در هنگامــی کــه عضلــه در حالــت اسپاســم قــرار می گیــرد عمــل 
ــد.  ــام دهی ــازدم را انج ــل ب ــم عم ــدن از اسپاس ــارج ش ــگام خ دم و در هن
ایــن حرکــت را در 3 ســت 12 تایــی بــه آهســتگی وهمــراه بــا تمرکــز انجــام 

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

ستون ورزشی
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دبیر کمیته ورزش وسالمت اورژانس کشور
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ــه مــا ال یعطــی  ــی رفیــق یحــّب الّرفــق و یعطــی علی ــه تعال ــه: إّن الَلّ ــر اکــرم صّلی الله علیه وآل پیامب
علــی العنــف. خداونــد مایــم اســت و مایمــت را دوســت دارد و به وســیله آن ،چیزهــا یــی می دهــد کــه 

ــد. ــونت نمی ده ــیله خش به وس
ــنل  ــت پرس ــن اس ــاط دارد و ممک ــی ارتب ــغل و ایمن ــا ش ــه ب ــت ک ــئله ای اس ــغلی مس ــونت ش خش
فوریت هــای پزشــکی نیــز در طــول روز بــا آن روبــه رو شــوند. خشــونت حالتــی از رفتار اســت کــه در آن فرد 

بــا اســتفاده از زور فیزیکــی و یــا غیــر فیزیکــی خواســته خــود را بــر دیگــران تحمیــل می کنــد.
مرکــز بهداشــت جهانــی WHO، خشــونت را تحــت عنــوان »اســتفاده عامدانــه از نیــروی جســمی یــا 
قــدرت، به صــورت تهدیدآمیــز یــا واقعــی، علیــه خــود، دیگــری یــا گــروه یــا جامعه ای کــه موجب آســیب، 
مــرگ، آســیب روانــی، عقب افتادگــی رشــد یــا محرومیــت می شــود یــا احتمــال ایــن رخدادهــا را بســیار 
ــی  ــونت روحی-روان ــی از خشــونت در دوشــاخه ی خش ــف می کند.آســیب های ناش ــرد« تعری ــاال می ب ب
ــت؛ و  ــونت اس ــل خش ــون تعدی ــای قان ــی از کارکرده ــود. یک ــته بندی می ش ــمانی دس ــونت جس و خش
اجــرای قانــون نقــش اصلــی در تعدیــل خشــونت غیرنظامــی در ســطح جامعــه دارد. شــغل های وابســته 
بــه پزشــکی ازجملــه فوریت هــای پزشــکی جــزو مشــاغلی هســتند کــه بــه علــت ماهیــت شغلی شــان 
مســتقیم بــا بیمــار یــا مصــدوم ارتبــاط دارنــد کــه ایــن مســئله باعــث مواجــه آن هــا بــا خشــونت در محــل 
کار می شــود.طبق مطالعاتــی کــه آقــای بردســیری و همکارانــش )در ســال 1392( از بیــن 200 نفــر از 
پرســنل فوریت هــای پزشــکی کرمــان یعنــی 67/7 درصــد از پرســنل انجــام داده انــد، متوجــه شــدند کــه 
هــر تکنیســین حداقــل یک بــار خشــونت در محــل کار را تجربــه کــرده اســت. همیچنیــن آقــای مقامی و 
همکاران شــان )در ســال 1392( بــر روی 144 نفــر از کارکنــان فوریت هــای پزشــکی شــمال خوزســتان 
مطالعــات مشــابهی را انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 65 درصــد از کارکنــان حداقــل یک بــار 

خشــونت در محــل کار را تجربــه کرده انــد. 
عمــوم مــردم درک درســتی از فعالیت هــای مرکــز اورژانــس 115 ندارنــد و همیــن امــر باعــث بــه وجــود 
آمــدن توقعــات نابجایــی از اورژانــس می شــود؛ کــه درنتیجــه باعــث به وجــود آمدن و بــاال رفتــن رفتارهای 
خشــونت آمیز علیــه پرســنل فوریت هــای پزشــکی می شــود. ایــن خشــونت ها باعــث ایجــاد ناراحتــی، 
ناامیــدی، تــرس، افســردگی، احســاس عــدم امنیت، عــدم تمایل بــه ادامه کار و حتی آســیب جســمانی 
در میــان پرســنل اورژانــس می شــود. مصدومیــت آقای شــاه محمدی پرســنل پایــگاه 323 زمــزم از ناحیه 
فــک و آقــای ســجاد یونســی پرســنل فوریت هــای پزشــکی اندیمشــک در ناحیــه چشــم؛ نمونــه کوچکی 
از این گونــه خشــونت ها اســت. بــه نظــر می رســد تشــکیل صنــدوق حمایــت از پرســنل قربانی خشــونت 

از طــرف وزارت محتــرم بهداشــت می توانــد در جبــران جزئــی ایــن آســیب ها یــاری دهنــده آنــان باشــد.
در مطالعاتــی کــه آقــای راحیــل قربانی نیــا و همکارانــش )ســال 1391( انجــام داده اند بــه این نتیجه 
رســیدند کــه نوبت هــای 24 ســاعته، تراکــم بــاالی مأموریت هــا، کمبــود اســتراحت تکنســین ها، بــه روز 
نبــودن تجهیــزات پزشــکی همچــون نبــود الکتروشــوک و ونتیاتــور از مهم تریــن علــل بــه وجــود آمــدن 
ــه 12  ــیفت ها کاری از 24 ب ــش ش ــه کاه ــد ک ــتند؛ و معتقدن ــردم هس ــین ها و م ــن تکنیس ــونت بی خش
ــان  ــا حــد زیــادی از تنش هــای شــغلی آن ــد ت ســاعت و در دســترس بــودن مشــاور روانشناســی می توان

بکاهد.
در تمامــی مطالعــات انجــام گرفتــه، آمــوزش اختصاصــی بــرای پرســنل فوریــت پزشــکی در زمینــه ی 
کنتــرل خشــونت در نظــر گرفتــه می شــود؛ تــا بــا شناســایی عوامــل خشــونت در محیــط کار، زمینــه ی 
ــا بیمــار و همــراه او را در جهــت کاهــش فشــارهای روانــی، ارتقــای ســطح ســامت  برخــورد مناســب ب

عمومــی و کاهــش فرســودگی شــغلی فراهــم آورد.
حــرف آخــر: نــادر ابراهیمــی در کتــاب آتــش بــدون دود چــه زیبــا می گویــد: زندگــي، قبــل از هــر چیز 
زندگــي ســت. گل می خواهــد، موســیقي می خواهــد، زیبایــي می خواهــد. زندگــي، حتــي اگــر یکســره 
ــد.  ــدن می خواه ــمعدانی ها را بویی ــر ش ــد. عط ــردن می خواه ــتگي درک ــد، خس ــم باش ــدن ه جنگی
خشــونت هســت، قبــول؛ امــا خشــونت، اصــل کــه نیســت، زائیــده اســت، انگل اســت، مــرض اســت. ما 
بایــد بــه اصلمــان برگردیــم. زخــم را-کــه مظهــر خشــونت اســت- بــا زخــم نمی بندنــد. بــا نــوار نــرم و پنبــه 

پــاك می بندنــد، بامحبــت، بــا عشــق...

زندگــی پــر از خاطــرات خــوب و بــد و تلــخ و شــیرین هســت. و همیــن خاطــرات 
ــد، هــر  هســتند کــه زندگی هــا را می ســازند؛ خاطــرات چــه خــوب باشــند و چــه ب
کــدام رســالتی در زندگــی مــا دارنــد. گاهــی مــرور خاطــرات بــد باعــث می شــود کــه 
شــعله ایمــان در وجودمــان روشــن تر شــود و اعتقادمــان بــه اینکــه »پایان شــب ســیه 
ســفید اســت« افزون تــر بشــود. خاطــرات خــوب هــم دل هــا را زنــده می کننــد و بــا 
کاشــتن لبخنــدی روی لب هــا و دل هــا می تواننــد کمــی خســتگی روزهــا را برطــرف 
ــت.  ــیرین اس ــخ و ش ــد؛ تل ــوب و ب ــرات خ ــر از خاط ــم پ ــس ه ــگاه اورژان ــد. پای کنن
ــان  ــی خانواده هایش ــا و حت ــان آنج ــی کارکن ــه زندگ ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ــی ک خاطرات
را می ســازد. خاطراتــی کــه گاهــی می تواننــد یــک سرنوشــت را عــوض کننــد. 
ــر  ــی درگی ــا خاطرات ــوال ب ــان معم ــه کاری ش ــر حرف ــه خاط ــس ب ــان اورژان کارشناس
هســتند کــه شــاید بیشــتر آن هــا خاطــرات دلگیــر و ناراحــت کننــده باشــد؛ امــا بــاز 
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــیرینی می افت ــات ش ــخت اتفاق ــات س ــه الی لحظ ــم الب ه

ــیند. ــا بنش ــر لب ه ــد ب ــان لبخن ــا یادآوری ش ــد ب ــال ها بع س
ــوب  ــه خ ــی ک ــن حال ــم در عی ــل کنی ــم نق ــار می خواهی ــن ب ــه ای ــره ای را ک خاط
ــان  ــه کارشناس ــره اش دارد، و آن اینک ــت چه ــم در پش ــی ه ــت؛ غم ــیرین هس و ش
اورژانــس تــا چــه انــدازه از سامتی شــان مایــه می گذارنــد و بــه خاطــر نجــات جــان 

ــد! ــه نمی کنن ــی ک ــه فداکاری های ــاران چ بیم
ســال 1385 بــود و مــن در ائــل گلــی تبریــز مشــغول بــه خدمــت بــودم. در یکــی 
ــا  ــه ت ــد س ــث ش ــورد و باع ــچ خ ــم پی ــای چپ ــا پ ــی فض ــر تاریک ــه خاط ــا ب از اعزام ه
ــا کــف در آتــل فــرو رود. ــو ت ــای مــن از زان ــم بشــکند و پ از اســتخوان های کــف پای

بــا اینکــه مرخصــی اســتعاجی داشــتم؛ بــه خاطــر مشــکل همیشــگی کمبــود 
ــه خاطــر شــرایطم  ــی خــب ب ــاز هــم ســرکار حاضــر شــوم. ول ــور شــدم ب ــرو مجب نی
ــار  ــک بیم ــه ی ــوط ب ــه مرب ــزام ک ــک اع ــه در ی ــا اینک ــردم. ت ــی می ک ــط رانندگ فق
قلبــی بــود مــن حبیــب حســینقلی زاده و همــکارم آقــای عبــاس جعفربیگلــو راهــی 
ــوی  ــول ت ــق معم ــم طب ــن ه ــت و م ــد و رف ــاده ش ــرعت پی ــه س ــکارم ب ــدیم. هم ش
ماشــین مانــدم. چنــد ثانیــه ای نگذشــته بــود کــه دیــدم کســی دوان دوان بــه طرفــم 
می آیــد. او یکــی از فامیل هــای بیمــار بــود کــه از طــرف همــکارم برایــم یــک پیغــام 
ــد.  ــا را بیاوری ــول احی ــت کپس ــان گف ــت: همکارت ــه گف ــا عجل ــود. ب ــی آورده ب حیات
کلمــه احیــا همیشــه برایــم مثــل یــک جرقــه بــوده و هســت. بــه محــض اینکــه آن 
را  شــنیدم مثــل بــرق گرفته هــا پیــاده شــدم و بــا ســرعت کیــف احیــاء را برداشــتم 
و بــه ســمت خانــه دویــدم. یــک آپارتمــان چهــار طبقــه بــدون آسانســور! و مــن بایــد 
ــیدم؛  ــار رس ــر بیم ــاالی س ــی ب ــدم. وقت ــه را می دوی ــه پل ــن هم ــته ای ــای شکس ــا پ ب
ــای گــچ گرفتــه شــده ام   ــا نفس هــای بریــده بریــده و پ همــکارم کــه قیافــه مــن را ب
دیــد چشــمانش برقــی زد و ســعی کــرد خــودش را کنتــرل کنــد و نخنــدد. نمی دانــم 
حتمــا داشــت قیافــه مــن را وقتــی داشــته ام بــا پــای شکســته از پله هــا می دویــدم را 
تصــور می کــرد و در دلــش می خندیــد. خطــر کــه رفــع شــد و مــا هــم بــه آمبوالنــس 
رســیدیم تــازه دردهــای ریــز و درشــت پایــم را احســاس می کــردم خــودم هــم 
نمی دانســتم ایــن همــه پلــه را چطــور دویــده ام. همــکارم هــم بــه محــض اینکــه در 
آمبوالنــس بســته شــد و خیالــش راحــت شــد کــه کســی نمی بینــدش شــروع کــرد 

ــن. ــدن از م ــاه خندی ــه قاه ق ب
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محمــود توکلــی متولــد تیرمــاه 1350 و ســاکن 
ــیرین  ــه دوران ش ــت. او ک ــان اس ــتان راور کرم شهرس
کرمــان  کوهبنــان  در  را  دبیرســتان  تــا  دبســتان 
علــوم  دانشــگاه  وارد   1371 ســال  در  گذرانــده، 
ــدن دوره طــرح  پزشــکی کرمــان شــده و بعــد از گذران
امــا  به عنــوان پرســتار، مشــغول خدمــت می شــود 
ــش  ــه بخ ــه ب ــی ک ــه فراوان ــل عاق ــه دلی ــال 80 ب از س
اورژانــس داشــته در فوریت هــای پزشــکی مشــغول 
ــد؛  ــی ازدواج می کن ــرا توکل ــم زه ــده و باخان ــه کارش ب
ــک  ــر و ی ــه پس ــی س ــد ،یعن ــار فرزن ــاال دارای چه و ح

ــتند. ــر هس دخت
لیســانس  و   1353 ســال  متولــد  توکلــی  زهــرا 
ــطه دوره  ــع متوس ــی مقط ــاون آموزش ــه مع ــات ک الهی
اول هســت می گویــد: بــه دلیــل آشــنایی فامیلــی 
کــه بــا محمــود داشــته ازدواج کرده انــد و زمــان ازدواج 
ــا  ــد؛ و از همــان زمــان ب هــر دو آن هــا دانشــجو بوده ان
ــرده و  ــاب ک ــود او را انتخ ــده محم ــغل آین ــه ش ــم ب عل
ــود  ــه محم ــان ب ــی همچن ــال ها زندگ ــد از س ــاال بع ح
ــک  ــان ی ــات ج ــون نج ــد چ ــار می کن ــغلش افتخ و ش
انســان را برابــر بــا نجــات کل بشــریت می دانــد. ازنظــر 
ــون  ــغل های گوناگ ــد در ش ــف می توانن ــراد مختل او اف
ارائــه خدمــت داشــته باشــند امــا در اورژانــس هرکســی 
کار  ایــن  عاشــق  اینکــه  مگــر  کنــد  کار  نمی توانــد 
باشــد. گفتگــوی  مــا بــا ایــن همســر مهربــان را در 

ــد: ــه بخوانی ادام

خاطــره ای  کودکی تــان  دوران  از  پنــج:  یک یــک 
ــد؟ ــف کنی ــان تعری ــد برایم داری

 خانــم توکلــی: کاس اول راهنمایــی کــه بــودم 
ــودم  ــا خ ــتم و ب ــگل داش ــی خوش ــک خیل ــک عروس ی
در  زبــان  کاس  ســر  روز  یــک  مدرســه.  می بــردم 
ــم  ــک از کیف ــان، عروس ــاب زب ــرون آوردن کت ــن بی حی
ــم  ــد معل ــث ش ــن باع ــدا داد و همی ــرون و ص ــاد بی افت
ــود  ــرد. باوج ــن بگی ــم را از م ــک کوچولوی ــان عروس زب
ــان داشــتم امــا ایــن اتفــاق  ــه درس زب عاقــه ای کــه ب
خاطــره  و  شــوم  متنفــر  درس  ایــن  از  شــد  باعــث 

خوشــی از ایــن درس در ذهنــم نمانــد.
ازدواج  توکلــی  آقــای  بــا  چــرا  پنــج:  یک یــک 

کردیــد؟
خانــم توکلــی: ایشــان پســرعموی مــن بودنــد. 
ــه  ــود ک ــمت ب ــناختیم و قس ــر را می ش ــم دیگ ــب ه خ

ــم. ــروع کنی ــترک را ش ــی مش ــم زندگ باه
یک یــک پنــج: بــا شــغل آقــای توکلــی مشــکلی 

نداریــد؟
ــغل  ــان ش ــا ایش ــدای ازدواج ب ــی: از ابت ــم توکل خان
ــه  ــم ب ــا عل آینــده و شــرایط کارشــان را می دانســتم و ب
مشــکات آینــده انتخابشــان کــردم. ضمــن اینکــه 
دارد  را  خــودش  ســختی های  کاری  هــر  به هرحــال 
ــائل و آدم  ــن مس ــا همی ــدن ب ــار آم ــی کن ــی یعن وزندگ
ــر  ــال ه ــذرد. به هرح ــی بگ ــا زندگ ــد ت ــار بیای ــد کن بای

شــغلی یــک ســری مزایــا و معایــب 
ــود را دارد. ــاص خ خ

ــکات کار  ــج: از مش ــک پن یک ی
ایشــان بگوییــد.

بزرگ تریــن  توکلــی:  خانــم 
در  مشــغول  افــراد  کاری  مشــکل 

اورژانــس ازجملــه آقــای توکلــی ایــن اســت کــه ایشــان 
نمی توانــد خانــه باشــد و ایــن خیلــی خســته کننده 
اســت یعنــی شــب ها کــه اصــا نیســتند و شــب کارند 
و روزهــا هــم اســتراحت می کننــد. زندگــی ایــن مدلــی 
واقعــا ســخت اســت. از طرفــی تمــام مســئولیت خانــه 
ــد  ــودم بای ــار خ ــه  ناچ ــت و ب ــودم هس ــا خ ــا ب و بچه ه
پیگیــر تمــام مســائل باشــم چــون آقــای توکلــی واقعــا 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــی ب ــد. گاه ــت بگذارن ــد وق نمی توانن
نیــرو مجبــور هســتند اضافــه کار بماننــد، اگــر بــا توجــه 
تأمیــن  نیــرو  دارد  وجــود  کــه  نیــازی  و  به ضــرورت 
می شــد بســیار خــوب بــود. آشــنایان و فامیــل همیشــه 
ــای  ــم آق ــان می خواهی ــر زم ــه ه ــتند ک ــد هس گله من
توکلــی را ببینیــم ایشــان نیســت و همیشــه ســرکار 
هســتند. البتــه مــا همیشــه شــاکر خــدا هســتیم و 
همین قــدر کــه ایشــان ســامت اســت بــرای مــا کافــی 

ــت. اس
کاری  شــرایط  از  بچه هــا  پنــج:  یک یــک 

پدرشان 

ندارنــد؟ گلــه ای 
ــن  ــم از ای ــا ه ــا بچه ه ــه. طبیعت ــی: بل ــم توکل خان
وقت هــا  خیلــی  چــون  می شــوند  اذیــت  وضعیــت 
ــته  ــی داش ــردش خانوادگ ــح و گ ــم تفری ــت داری دوس
ــم  ــا نمی توانی ــت و م ــرکار اس ــان س ــا پدرش ــیم ام باش
برویــم. یــا گاهــی الزم اســت در جلســات مدرســه 
بچه هــا شــرکت کننــد امــا حضورشــان مقــدور نیســت. 
بــرای همیــن بچه هــا معمــوال ابــراز ناراحتــی می کننــد 
ــفر و  ــه س ــه ب ــه هم ــات ک ــام تعطی ــد در ای و می گوین
تفریــح می رونــد مــا بایــد در خانــه بمانیــم. ســعی 
ــک  ــم ی ــن ه ــه ای ــم ک ــح بده ــان توضی ــم برایش می کن
وظیفــه اســت و چــاره ای نیســت و بایــد بــا ایــن وضــع 
کنــار آمــد. بــا توضیحاتــی کــه می دهــم مجبورنــد 

ــد. ــن ندارن ــز ای ــاره ای ج ــون چ ــوند چ ــع بش قان
یک یــک پنــج: از شــیرینی های کار ایشــان هــم 

ــد! بگویی
خانم 

دعای خیر مردم برایمان کافی است
خانواده توکلی، از راور کرمان، در گفتگوی صمیمانه با یک یک پنج مجتبی چابک|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

تکنسین عملیاتی اورژانس دزفول

یادداشت

ماجراهای علی و صدوپونزده
این قسمت: وقتی پروانه زیبا حواس علی کوچولو را پرت کرد!

تصویر سازی های این ستون مربوط به موسسه گل گندم میباشد

علــی کوچولــو تــازه پنــج ســالش شــده بــود و چــون هنــوز نمی توانســت 
مثــل خواهــر بزرگ تــرش بــه مدرســه بــرود همیشــه همــراه مــادرش بــه 

ــت. ــرون می رف بی
ــود و  ــم بش ــه گ ــرد ک ــا نمی ک ــادرش را ره ــت های م ــت دس او هیچ وق

یــا اتفاقــی برایــش بیافتــد.
ــود،  ــه ب ــرون رفت ــه بی ــادرش ب ــی همــراه م ــح کــه عل ــا یــک روز صب ام
یــک پروانــه زیبــا بــا بال هــای رنگارنــگ حواســش را پــرت کــرد و علــی 

ــه رفــت. ــال پروان ــه دنب هم دســت مــادرش را رهــا کــرد و ب
یک دفعــه پروانــه بــه وســط خیابــان پــرواز کــرد و علــی هــم بــه دنبالش 
بــه وســط خیابــان دویــد کــه ناگهــان ماشــینی بــه او زد و بــه زمیــن افتــاد. 
مــادرش کــه پشــت ســرش می آمــد صــدای ترمــز ماشــین را کــه شــنید 
بــا عجلــه بــه طــرف علــی دویــد و او را دیــد کــه وســط خیابــان نشســته و 

دارد گریــه می کنــد و پایــش هــم زخمــی شــده اســت.
مــادر علــی خیلــی ترســیده بــود و همــراه علــی گریــه می کــرد و 
نمی دانســت چــه بایــد بکنــد کــه یــادش بــه شــماره 115 افتــاد و 
ــاس  ــس 115 تم ــا اورژان ــریع ب ــرد س ــه می ک ــت گری ــه داش درحالی ک
ــه ام  ــید بچ ــه دادم برس ــم ب ــت: خان ــه گف ــا گری ــد و ب ــد تن ــت و تن گرف

ــت. ــرده اس ــادف ک تص
ــی را  ــادر عل ــه م ــدای گری ــی ص ــواب داد وقت ــن را ج ــه تلف ــی ک خانم
ــه  ــت و ب ــادف را گرف ــل تص ــپس آدرس مح ــرد و س ــنید او را آرام ک ش
ــانند  ــا برس ــه آن ه ــان را ب ــی زود خودش ــا خیل ــر داد ت ــش خب همکاران
ــه او  ــرد ب ــعی ک ــرد و س ــت ک ــی صحب ــادر عل ــا م ــودش ب ــم خ ــد ه و بع

ــد. ــداری بده دل
او گفــت: ســعی کنیــد آرامشــتان را حفــظ کنیــد؛ آمبوالنــس اآلن 

بــه زودی خــوب می شــود. هــم  پســرتان  ان شــااهلل  و  می رســد 



اورژانس در آینه اسالم

حیــَا الّنــاَس َجمیعــًا )ســوره مبارکــه مائــده آیــه 32( هــر کــس 
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بــه یــک نفــر زندگــی ببخشــد گویــا بــه تمامــی مــردم زندگــی بخشــیده اســت
آیــا تــا بــه حــال درمــورد ایــن آیــه از قــرآن کریــم فکــر کرده ایــد؟ نقــش ایــن آیــه در 
آرم اورژانــس چیســت؟ معنــی احیــاء چیســت؟ احیــاء و زنــده شــدن مربــوط بــه جــان 
و تــن اســت یــا روح؟ مربــوط بــه انســان اســت یــا هــر موجــود جانــداری؟ چــرا زندگــی 
بخشــیدن و نجــات جــان تنهــا یــک نفــر بــه انــدازه نجــات جــان چنــد میلیــارد انســان 

روی کــره خاکــی ارزش دارد؟ پاســخ ایــن ســواالت مأموریــت ایــن ســتون اســت.
ــرآن  ــات ق ــه از آی ــر آی ــت و ه ــددی اس ــی متع ــدا دارای معان ــی کام خ ــور کل به ط
مجیــد می توانــد مفاهیــم بلنــدی را در خــود جــای دهــد. در ایــن آیــه قضیــه از همیــن 
ــب و  ــای قل ــم احی ــد ه ــی باش ــان آدم ــای ج ــد احی ــم می توان ــا ء ه ــت. احی ــرار اس ق
ــناس  ــا کارش ــین ی ــود را دارد. آن تکنس ــه خ ــوص ب ــم ارزش مخص ــر دو ه روح او. ه
ــود در  ــم خ ــر و عل ــا هن ــد و ب ــیب دیده می آی ــک آس ــر ی ــاالی س ــه ب ــی ک فوریت های
کمــال آرامــش، اســترس و تــرس بیمــار و اطرافیانــش را برطــرف می کنــد و در عیــن 
ســختی و مشــقت کار آســایش و راحتــی را بــه خانــواده اش هدیــه می دهــد و در یــک 
ــت او  ــت و حرک ــی نیس ــد، کار او کار کم ــدل می کن ــد مب ــه لبخن ــک او را ب کام اش
یــک حرکــت بشردوســتانه و خاصــه ی تمامــی صفــات و ویژگی هــای اخاقــی خــوب 
یــک انســان شــریف اســت. اصــا مــا آمده ایــم در دنیــا کــه چــه کنیــم؟ بناســت چــه 
اتفاقــی را رقــم بزنیــم؟ جــز توجــه بــه خــود و خدمــت بــه دیگــران وظیفــه مــا چیســت؟ 
در همیــن راســتا مرحــوم آیت اللــه فاضــل لنکرانــی چــه زیبــا می فرمودنــد کــه: مــن 
ــه شــما میگویــم کــه  پنجــاه ســال درس دیــن خوانــده ام و اسام شــناس شــده ام و ب
تمــام خیــرات و بــرکات دنیــا و آخــرت در خدمــت بــه خلــق خــدا خاصــه شــده اســت. 
ــه مــردم  ــا روزی کــه در ســمت خدمــت ب ــم ت ــم: بیایی ــه می گوی اصــا مــن این گون
هســتیم تــاش کنیــم منشــًا خیــر و اثــر باشــیم. چــرا کــه انجــام وظیفــه صــرف عمــل 

بــه بایدهــا نیســت.
ــم  ــام می ده ــق آن کارم را انج ــی دارم و طب ــرح وظایف ــک ش ــم ی ــن بگوی ــه م  اینک
نــه یــک کلمــه کــم نــه یــک کلمــه زیــاد، کار بــه نیــت و خــدا و پیغمبــر و ایــن مدیــر 
ــال  ــام و کم ــم تم ــزدش ه ــم و م ــام می ده ــت انج ــدارم. کار را درس ــم ن ــر ه و آن مدی
می گیــرم. ایــن حــرف در ظاهــر حــرف درســتی اســت امــا یــک چیــزش کــم اســت. 
ــه نظــر می آیــد، خدایــش، کــم اســت. مــن میگویــم بیاییــم کمــی مشــرک شــویم.  ب
مشــرک؟! عجــب حرفــی... آری مشــرک! بــه قــول آن زاهــد کــه گفــت: همــه میگویند 
شــرک بــد اســت امــا شــرک بــه ایــن معنــی کــه در کارهایتــان کمــی خــدا را شــریک 
کنیــد کار خوبــی اســت. مــا بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه آنچــه بــرای افــراد ذخیــره 
ــان  ــی در هم ــت. حت ــه اس ــح و خیرخواهان ــت صحی ــا نی ــل ب ــام عم ــود، انج می ش
ــد. در  ــا برس ــاال بااله ــه ب ــد ب ــان می توان ــش انس ــه پیچیدگی های ــا هم ــط کار ب محی
اصنــاف مختلــف کــه می نگریــم فــردی را در صنــف لباس فروشــان می بینیــم و 
اســم او را می شــنویم کــه مشــهور بــه حــاج شــیخ رجبعلــی خیــاط اســت. خیاطــی 
ــردم  ــاس م ــه لب ــه ب ــی ک ــر گره ــت: ه ــا می گف ــرد ام ــوزن می ک ــخ را س ــرد، ن می ک
ــردم؛  ــم م ــد ه ــود، بع ــی ش ــد. او راض ــدا باش ــرای خ ــه ب ــم ک ــاش می کن ــم ت می زن
ــر  ــت و اگ ــد داش ــی خواه ــم در پ ــردم ه ــت م ــد رضای ــه باش ــدا ک ــت خ ــه رضای و البت
کســی رابطــه خــود بــا خــدا را صــاف کنــد رابطــه اش بــا مــردم هــم درســت و حســابی 

می شــود. 
ــد.  ــح می آی ــر واض ــه نظ ــس ب ــای اورژان ــا بچه ه ــر ب ــن کام اخی ــق ای ــال، تطبی ح
ــار  ــک بیم ــال ی ــه ح ــیدگی ب ــگام رس ــن هن ــا م ــما: آی ــا ش ــش ب ــوال و جواب ــد س چن
ــه و  ــه عاطف ــم ک ــود می بین ــواده خ ــای خان ــی از اعض ــه یک ــه منزل ــی، او را ب اورژانس
تــاش مــن دوچنــدان شــود؟ آیــا بــه ایــن فکــر کــرده ام کــه پانســمان دســت زخمــی 
ــک  ــن را ی ــد م ــد می توان ــدا باش ــت خ ــرای رضای ــر ب ــرده اگ ــادف ک ــوان تص ــک ج ی
قــدم بــه خــدا و امــام عصــر نزدیک تــر کنــد و نزدیکــی بــه حضــرت، در تعجیــل فــرج 
دخیــل اســت؟ آیــا همیــن کارهــای به ظاهــر کوچــک و جزئــی می توانــد دعــای خیــر 
یــک پــدر پیــر یــا مــادر ناتــوان را بــه همــراه داشــته باشــد کــه تمــام خیــر دنیــا و آخــرت 
ــواالت،  ــن س ــه از ای ــا نمون ــا و ده ه ــت؟ اینه ــرار داده اس ــبحان در آن ق ــدای س را خ
نکاتــی اســت کــه بــا تفکــر بــر روی ســؤال و جــواب آن هــا، دیــد انســان را نســبت بــه 

ــاید.  ــرد می گش ــر ف ــمان ه ــو چش ــازه ای را جل ــق ت ــاز و اف ــانی ب خدمت رس
ایــن جنبــه اول معنــی آیــه؛ و امــا در دل ایــن کلمــه زیبــای خــدای ســبحان ایــن 
معنــا هــم نهفتــه اســت کــه مرحــوم آیت اللــه بهجــت می فرمودنــد: حیــات حقیقــی 
ــت.  ــن اس ــراه از دی ــرده و گم ــای م ــه دل ه ــیدن ب ــی بخش ــات و زندگ ــی، حی و واقع
همــان کســانی کــه شــادی واقعــی را در گریــز از دیــن می داننــد و مخالفــت بــا 
معــارف دینــی را افتخــار خــود و بــا کاس بــودن می خواننــد کــه البتــه مــن شــدیدا 
معتقــدم خودشــان در خلــوت خودشــان، بــا خــدا عالمــی دارنــد. بــه ایــن کام پیامبر 
ــد:  ــن )ع( فرمودن ــه امیرالمؤمنی ــاب ب ــش خط ــه حضرت ــم ک ــت کنی ــرم )ص( دق اک
علــی جــان ، اگــر در طــول عمــرت یــک نفــر را هدایــت و دســتگیری کنــی از تمامــی 
ــر اســت. ــد بهت ــر آن هــا می تاب ــا مغــرب زمیــن ب ــی کــه خورشــید از مشــرق ت چیزهای
البتــه بــه قــول عرب هــا، ُتْعــَرُف ااًلْشــیاَء ِبَاضداِدهــا _ یعنــی شــناخت هــر چیــزی 
بــا شــناخت مخالــف آن بــه دســت می آیــد و لــذا در ایــن کام خــدای مهربــان بایــد از 
ایــن نکتــه هــم غافــل نشــد کــه در مقابــل معنــای بلنــد احیــاء و جــان بخشــیدن، قتل 
و کشــتن اســت و اتفاقــا درجــه فســاد قتــل و جنایــت بســیار بــاال و در نظــر موال بســیار 
قبیــح اســت. حــال ایــن معنــا هــم قابــل بســط اســت. از ایــن رو می تــوان بــه فرمــوده 
امــام صــادق )ع( هــم در اینجــا اســتناد کنیــم کــه فرمودنــد: هــر کــس؛ فــردی را بــه 
ــه  ــدر ک ــس همان ق ــت. پ ــته اس ــه او را کش ــاند، کأّن ــت بکش ــی و ضال ــوی گمراه س
احیــا و جــان بخشــیدن جســمی و روحــی و دســتگیری از انســان ها در نظــر خــدای 
رحمــان دارای ارزش اســت همین قــدر هــم گرفتــن جــان آدمــی و یــا گمــراه کــردن 
ــود  ــب خ ــه ل ــا را زمزم ــن دع ــان بهتری ــت. در پای ــاده ای اس ــتی فوق الع او دارای زش

ــا الَصــراَط الُمســَتقیَم. می کنیــم کــه: الّلهــمَّ اْهِدَن
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توکلــی: نجــات جــان انســان ها بســیار شــیرین اســت. 
آقــای توکلــی گاهــی از مأموریت هایــی کــه داشــته اند 
ــات  ــه نج ــق ب ــه موف ــد و اینک ــف می کنن ــان تعری برایم
باعــث خوشــحالی خانــواده  و  انســان ها می شــوند 
بیمــار می شــوند خیلــی لذت بخــش اســت. همیــن 
ــه می دهنــد و دعــای خیــر  ــه مــردم ارائ خدمتــی کــه ب
مــردم کــه در زندگی مــان اســت بــرای مــا کافــی اســت.

ــاغل  ــر دوش ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــج: ب ــک پن یک ی
ــدند،  ــزرگ نش ــی ب ــوز خیل ــم هن ــا ه ــتید و بچه ه هس

بــرای نگهــداری بچه هــا چــه کار می کنیــد؟
خانــم توکلــی: بچه هــا هــر سه شــان در مقطــع 
ــه تحصیــل هســتند و  ابتدایــی و راهنمایــی مشــغول ب
آخــری هــم مهدکــودک مــی رود. ســعی می کنــم زمــان 
بــا ســاعات کاری خــودم  را  مدرســه رفتــن بچه هــا 
تنظیــم کنــم کــه هــم شــیفت باشــیم. تــا االن کــه بــرای 

ــدیم. ــکل نش ــار مش ــئله دچ ــن مس ای

اگــر  پنــج:  یک یــک 
بــرای  بخواهنــد  فرزندانتــان 
را  پدرشــان  شــغل  آینــده 
شــما  نظــر  کننــد  انتخــاب 

؟ چیســت
انتخــاب  توکلــی:  خانــم 
کــه  چــه  هــر  آینده شــان  بــرای  بچه هــا  ســلیقه  و 
امــا شــخصا  اســت؛  قابل احتــرام  مــا  بــرای  باشــد 
نظــر مســاعدی نــدارم چــون ســختی های ایــن کار 
بســیار باالســت؛ مثــا صحنه هایــی کــه می بیننــد 
در روحیه شــان بســیار تأثیــر می گــذارد و به تبــع بــه 
خانواده شــان هــم منتقــل می شــود؛ و بچه هــا هــم 
ــاد  ــد زی ــه کرده ان ــوارد را تجرب ــن م ــان ای ــون خودش چ
باشــند.  داشــته  را  پدرشــان  شــغل  نیســتند  مایــل 
هرچنــد شــغل بســیار بزرگــی اســت و همیــن خدماتــی 
امــا  باالیــی دارد  ارائــه می دهنــد اجــر بســیار  کــه 
ــوند  ــل می ش ــه متحم ــی ک ــام زحمات ــا تم ــفانه ب متأس

می گیرنــد. قــرار  مــردم  کم لطفــی  مــورد  گاهــا 
ــدری  ــد، ق ــردم گفتی ــی م ــج: از کم لطف ــک پن یک ی

بیشــتر توضیــح دهیــد؟
یــک  فقــط  شهرســتان  یــک  در  توکلــی:  خانــم 

ــات  ــود دارد و امکان ــات وج ــه خدم ــرای ارائ ــز ب مرک
ــی در  ــس وقت ــای اورژان ــت. بچه ه ــدود اس ــیار مح بس
ــد  ــام کار بای ــا اتم ــتند ت ــی هس ــام مأموریت ــال انج ح
وظیفه شــان را به خوبــی انجــام دهنــد و نمی تواننــد 
راهــی  نرســیده،  پایــان  بــه  کارشــان  درحالی کــه 
ــود  ــث می ش ــن باع ــوند؛ و همی ــری ش ــت دیگ مأموری
ــد در  ــار دارن ــار انتظ ــواده بیم ــه خان ــرعتی ک ــه آن س ب
ــات  ــی لحظ ــوند و از طرف ــر نش ــر حاض ــل موردنظ مح
پراسترســی کــه خانــواده بیمــار تجربــه می کنــد بســیار 
کنــد و دیــر ســپری می شــود درحالی کــه نیروهــای 
ــورد  ــا م ــوند ام ــر می ش ــم حاض ــع ه ــس به موق اورژان
ســرزنش و حتــی دعــوا قــرار می گیرنــد و اطرافیــان 
بیمــار بداخاقــی می کننــد؛ کــه در ایــن مــورد بــه 
و درک متقابــل  مــردم ســعه صدر  اســت  نظــرم الزم 

ــند. ــته باش ــتری داش بیش

یک یــک پنــج: اوقــات فراغــت خانواده تــان بــه چــه 
ــکل است؟ ش

خانــم توکلــی: بچه هــا کــه معمــوال کاس هــای 
ــوال  ــم معم ــودم ه ــد و خ ــرکت می کنن ــتانی را ش تابس
بــا برنامه هــای تلویزیونــی وقــت ام را پــر می کنــم. 
ــل  ــه دلی ــد ب ــام عی ــون ای ــم، چ ــم می روی ــافرت ه مس
ــم  ــا نمی توانی ــس م ــای اورژان ــودن نیروه ــاش ب آماده ب
ســفری داشــته باشــیم بــرای همیــن در ایــام تعطیــات 
ــه  ســعی می کنیــم ســفر چنــدروزه  خانوادگــی را تجرب

کنیــم.
همســران  بــا  صحبتــی  اگــر  پنــج:  یک یــک 
ــه  ــابه ب ــًا مش ــرایطی کام ــه ش ــس ک ــای اورژان نیروه

بفرماییــد. دارنــد،  شــما 
خدمــت  ســام  عــرض  ضمــن  توکلــی:  خانــم 
ــران  ــه همس ــن ب ــه م ــس، توصی ــزرگ اورژان ــواده ب خان
تکنســین های اورژانــس ایــن اســت کــه صبــور باشــند 
و شــرایط کار همسرشــان را درک کننــد چــون بــا توجــه 
به ســختی هایــی کــه نیروهــای مشــغول در ایــن واحــد 

ــوند. ــتر درک ش ــت بیش ــاز هس ــد نی دارن
یک یــک پنــج: اگــر انتقــاد و پیشــنهادی نســبت بــه 

مســئولین داریــد ، مطــرح کنیــد.
ــه  ــدم جبه ــط مق ــوان خ ــس به عن ــای اورژان بچه ه
کار  علی رغــم  می شــوند.  گرفتــه  نادیــده  ســامت 
ســنگین از کمتریــن حقــوق و مزایــا برخــوردار هســتند 
ــتان  ــه در بیمارس ــود ک ــای خ ــه هم ردیف ه ــبت ب و نس
مشــغول اند حقــوق و مزایــای بســیار کمــی دارنــد؛ 
ــژه ای  ــن موردتوجــه وی کــه الزم اســت مســئولین در ای
یــک  بــا  اورژانــس  پایــگاه  یــک  باشــند.  داشــته 
ــته  ــرو داش ــر نی ــد 9 نف ــل بای ــال حداق ــس فع آمبوالن
ــرو اداره  ــا 4 نی ــا ب ــی پایگاه ه ــه بعض ــد درحالی ک باش
ــه  ــرو توج ــن نی ــئله تأمی ــه مس ــت ب ــود و الزم اس می ش
ویــژه ای شــود تــا بقیــه مجبــور بــه اضافه کارهــای 

ســنگین نباشــند.

دعای خیر مردم برایمان کافی است
حجه االسالم حسین امیدی||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||خانواده توکلی، از راور کرمان، در گفتگوی صمیمانه با یک یک پنج

کارشناس مذهبی

ماجراهای علی و صدوپونزده
این قسمت: وقتی پروانه زیبا حواس علی کوچولو را پرت کرد!

تصویر سازی های این ستون مربوط به موسسه گل گندم میباشد

مــادر علــی هــم کــه بــا شــنیدن حرف هــای 
ــی  ــا عل ــود، توانســت ب ــم کمــی آرام شــده ب آن خان

ــد. ــش کن ــی آرام ــد و کم ــرف بزن ــو ح کوچول
آمبوالنــس ســریع آمــد و آن هــا را بــه بیمارســتان بــرد. 
ــود و  ــده ب ــی آســیبی ندی ــی هــم خیل ــای عل خوشــبختانه پ
همان طــور کــه آن خانــم گفتــه بــود خیلــی زود خــوب شــد.

علــی هــم قــول داد دیگــر هیچ وقــت دســت مامانــش را 
رهــا نکنــد و بــه وســط خیابــان نــدود.
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شرح جدول:
افقی

1-رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی کشــور- 
مهــر، خورشــید

خــون،  عبــور  مجــرای   -10-  4 چهــار  2-ده 
تنقیــه  -vessel

ســوا-  هــم  از  دور   - جمــع  نشــانه های  3-از 
ــات- از  ــای حیوان ــا پ ــی دســت ی قســمت انتهای

راه دهــان، دهانــی
اســب-  دهانــه ی  لــگام،  معــرب   hernia-4

چاشــنی نوعــی  تنبــل-  و  سســت 
5-شــاگردی کــردن- آب جامــد- برانــول را هــم 

گوینــد
ــاال، رو،  ــف- ب ــی ی ــی ک ــه پایتخت ــوری ب 6-کش

ــه ــی، پی ــراز- چرب ف
ــیقی-  ــت موس ــمین ن ــات- شش ــماء نب 7-از اس
عارضــه ای کــه عامــل انتقــال آن پشــه ی خاکــی 

اســت- خواســته تــازی
تــا  کــه  مغــزی  عصــب  8-طوالنی تریــن 
اندام هــای داخلــی شــکم ادامــه دارد- مشــاوره 
ــین  ــه در واپس ــی ک ــیک- فرعون ــک کش ــا پزش ب
ســال های دودمــان هجدهــم مصــر حکومــت 

ــرده ک
هرچــه  مــی...  جــان  عافیــت  تنــور  9-در 
محکــم،  می پزیــم-  آن  بگــو  می خواهــی 
ُکــخ  باســیل  آن  عامــل  ســخت-  اســتوار، 
اســت- نوعــی گیــاه کــه بــه آن پیــچ شــبدر هــم 

ینــد می گو
ــردن-  ــکایت ک ــکوه و ش ــان- ش ــاز چوپ 10-س

ــژ ــرده ی منن ــت پ عفون
11-نقیــِض کلمــه ی بــردن- فــردی کــه پوســت 
او بــه انــگل ســارکوپت اســکابیی مبتــا شــود را 

گوینــد- همــان پرتــو خودمــان
حــد  از  بیــش  بــدن  دمــای  12-افزایــش 
اولیــه  طبیعــی- ســوی، طــرف- ســاختمان 

وارونــه چمــن  تناســلی- 
ــوره  ــه، Lung - س ــم- ری ــه قاس ــوب ب 13-منس

ــی ــِک خودمان ــم- ی ــرآن کری 68 از ق
خــون-  انعقــاد  ویتامیــن  زوج-  14-شــوی، 
عفونتــی کــه عامــل آن ویــروس هریــس اســت و 

بیشــتر اطــراف دهــان را مبتــا می کنــد
15-فرمــان فرانســوی- بیمــار بــه بخــش زنــان و 

زایمــان نیــاز دارد
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عمودی
دارد-  ســوخت گیری  بــه  نیــاز  1-آمبوالنــس 

cortex پوســت، 
تولــد  هنــگام  بــه  ریه هــا  نشــدن  2-بــاز 
در  ریــوی  بافــت  کاپــس  یــا  و  نــوزادان  در 

بــزرگ وزیگــول  بزرگ ســاالن- 
ــرد  ــرد ولگ ــد- م ــاه را گوین ــش- م ــف آت 3-مخف
انگلیســی- جمــع شــدن موضعــی چــرک در اثــر 

واکنــش بافــت
4-درد، pain, agony- حــرف نهــم از الفبــای 

ــت ــو- زن نیس ــی، نگ ــی- ناگفتن عرب
هرچــه  بــر  ویــر-  حافظــه.  ســوزن-  5-ســر 

ارزی همــی  کــه  دان  مــی  همــی... 
6-شــریان کاروتیــد )رگ هــای دو طــرف گــردن(
ــرون  ــی- بی ــی، تمام ــی، همگ ــد- کل را می گوین

و انــدرون دهــان
7-فــرار حیوانات-هنــگام درد تلفــظ می شــود- 
ــپرم  ــت اس ــه در حرک ــی ک ــه پروتئین های از جمل
بــرای  را  لــوازم  کــه  پارچــه ای  دارد-  نقــش 

اســتریل کــردن در آن می پیچنــد

8-مــاده کشــنده،poison- نامــی دخترانــه- 
هریــک از اخــاط چهارگانــه در طــب ســنتی
9-بخــش مایــع خــون پــس از لختــه شــدن- نــام 
ــد-  ــری را گوین ــاس الغ ــد- لب ــه ای در هن طایف

مثــل، ماننــد
درهــم  کاالی  انگلیســی-  10-تخم مــرغ 

کــردن نگهــداری  و  مواظبــت  ریختــه- 
11-نوعــی پوشــش گیاهــی در اســتوا- یکــی از 

شــانزده ایالــت آلمــان- دل خــوِن بــی نــون
ایــن  به جــز  کنایــه  در  بی پایــان-  12-یــاوه 
بیمــاری نــم هــم دارد- در عــروق لنفــاوی جــاری 

ــه ــوس، بوس ــت- ب اس
13-بطــری مخصــوص بــرای شــیر دادن بــه 
ــا  ــر ب ــه براب ــی ک ــی- حرف ــکاف کام ــودکان ش ک
عــدد 9 در حســاب ابجــد اســت- نــام شــهری در 

ــده ــرم ش ــده و ن ــم کوبی ــپانیا- در ه اس
14-التهــاب، ورم- افزایــش تعــداد گلبول هــای 

قرمــز خــون
15-بخــت، طالــع- مأموریــت خاتمــه یافتــه 

ــت اس
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